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1. Светът на/за слепия човек като изследователски предмет-проблем – цели и 

задачи на изследването 

Предмет на дисертационния труд е светът на/за човека с пълна загуба на зрение
1
 в 

неговите жизненосветови и всекидневни модалности (аспекти), несъизмеримостта между 

световете
2
 на зрящите и незрящите, разбрана като специфични автономни (собствени) 

съдържания (а също и съпротиви) на света на незрящия в отношенията му със света на 

зрящите. В тази връзка, формулирана накратко, основната ми теза е, че светът на незрящия 

(незрящите) не е версия на трансцендентална интерсубективност (Хусерл), нито има онези 

общи, константни жизненосветови структури, характерни за визуалния свят (Шютцовите 

взаимозаменяемост на гледните точки, реципрочност на перспективите и координиране на 

системите на релевантност), той притежава свои собствени специфики, специфични 

жизненосветови структури. В хората без зрение и в тези със зрение не е заложен априорно 

„общ инвариант“, разбран като трансцендентално его или жизненосветови структури. 

Светът за едните е радикално различен от света за другите. Но откъм доминиращата във 

всекидневен план позиция на зрителната перспектива спрямо позицията на липсата на 

зрение се създават мощни процеси (задвижват се сили), нормализиращи различията, 

прикриващи/изтласкващи несъизмеримостта, което създава илюзията (привидността), че 

„всички ние сме хора и възприемаме, и разбираме света по един и същи начин“.  

Но ако е вярно, че светът на слепия е несъизмерим с този на зрящия, как все пак те 

си взаимодействат във всекидневен практически план? Как светът на хората без зрение, 

във всекидневното му функциониране е практически положен, подчинен на/зависим от 

доминиращия визуален свят? Незрящите непрекъснато прибягват до различни методи и 

техники на обработване и пренасяне на преживяванията на събитията във времето, 

доколкото пространството тук е радикално ограничено (редуцирано). Пренасяне във 

„вътрешното“, психологическото, а не в обективното, публичното време, чрез методите и 

техниките на наративността (разказите, обясненията, експликациите), уплътняващи 

                                                           
1
 През последните десетилетия съществува направлението disability studies, което се занимава с, работи върху 

концепциите за понятието „увреждане“. Тези изследвания имат като основна задача битката за правата на 

хората с увреждания основно чрез преосмисляне на медицинската гледна точка към увреждането и защита на 

неговото социално разбиране. Настоящото изследване обаче не попада в този кръг от изследвания. 
2
 Когато използвам „свят“, без уточнения, трябва да се разбира обхващането едновременно на неговите 

жизненосветови и на неговите всекидневни измерения. А в случаите, където има нужда от конкретно 

уточнение – пояснявам съответно, в кой от двата аспекта да се схваща неговата употреба. Би трябвало обаче 

да се добави и още нещо: несъизмеримостта в нейния радикален смисъл поставя акцент върху характера на 

различията между жизненосветовите структури и съдържания на световете, т.е. несъизмеримостта е преди 

всичко жизненосветова несъизмеримост, докато във всекидневния свят, който макар и да е многомерен, 

проявява тенденция към „единственото число“ на един споделен всекидневен в неговата „вездесъща 

нормалност“ свят и именно като такъв се стреми да неутрализира, прикрие пробивите, фрактурите, 

вътрешните си несъизмеримости. 
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„образите“ на световите феномени, предметностите, практическите среди и ситуации, в 

които е поставен и действа незрящият. Незрящият компенсира дефицитите в своята 

всекидневна компетентност чрез едно по специфичен начин развито въображение. В 

самия човек без зрение – дори когато става въпрос за случаи на вродена слепота, тоест за 

случаи на пълна загуба на зрение, изключващи наличието на визуални образи, визуални 

спомени – се изгражда особена „визуалност“, компенсираща липсата на централния 

сетивен канал, чрез който светът на модерното общество се случва такъв, какъвто е. Така 

възникват, случват се междинни, гранични зони на споделяне, съвместно действане, 

съвместна „работа“ на тези иначе несъизмерими светове, при което светът на незрящия се 

вписва в света на зрящите, карайки го обаче да се видоизмени, промени, да експлицира 

своите собствени механизми на функциониране. Целта следователно е, отчитайки 

доминиращото въздействие на визуалната перспектива върху всекидневния свят на 

незрящия, да се открои неговата собствена „идентичност“ – автономните съдържания на 

неговия жизнен свят, пренасящи се и във всекидневните контексти. 

В тази връзка въвеждам едно от ключовите понятия в изследването – „свят на 

слепотата“, което обаче не бива да се възприема субстанциализирано, да се отъждествява 

със света на незрящия (незрящите). Използвам го по-скоро като методологически ключ за 

открояване собствената мяра на света на незрящия. При това важно е удържането на 

няколко аспекта: Първо, че няма общ, абстрактен свят на слепотата, както бива възприет от 

зрящите хора, както и няма общ абстрактен свят на зрението, както бива възприет от 

незрящите хора. Сами по себе си такива светове не съществуват. Второ, няма общ свят на 

слепотата и доколкото светът на незрящия, отчитайки дори и известната му капсулираност 

като вътрешен свят на/между незрящите, е положен в перспективата на зрителния свят и е 

подвластен на начина на възприемане и тълкуване на света от страна на зрящите хора. 

Трето, дори да се усъмним в „истинността“ на зрителната перспектива, приемайки 

възможността за рефлексивност, за философска или психоаналитична нагласа у слепи хора, 

като Джон Хъл например или „случаят А.А.“ в настоящата дисертация, която да 

разколебава версиите на възприемане и тълкуване на света от страна на зрящите хора, то в 

ситуациите на съвместна всекидневна „работа“ заедно със зрящи, човекът без зрение се 

оказва подвластен на зрителния свят. Той е принуден да се съобразява с аспектите на 

компетентност, конституирани в хода на конкретни взаимодействия между самите зрящи 

хора като локално производство на описуеми редови „неща“
3
. В тази 

                                                           
3
 Срв. също и Коев 2015, ръкопис. 
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вписаност/подвластност светът на слепотата не би могъл да бъде възприет като отделен 

свят, със свои ясно очертани граници, устойчиви жизненосветови структури, не би могъл да 

се утвърди и възпроизвежда като такъв. Оттук и следващият аспект – няма общ свят на 

слепотата, доколкото може да се говори само за състояния на слепота, преживявани от 

изгубилия зрението си човек през призмата на неговата екзистенциална ситуация, 

биографична история и социална роля. Но липсата на субстанциализирано разбран „общ 

свят на слепотата“ не означава, че поставям под въпрос наличието на общи 

(жизненосветови) структури, елементи, черти, проявяващи се в различни всекидневни 

ситуации, даващи основание за конструиране на „общ свят“ като методологически 

инструмент на анализ. Случаите на пълна загуба на зрение показват, че има разлики във 

възприятията на света, но също така има и сходни, общи елементи, които аз като 

изследовател, с оглед целите на изследването, сглобявам в цялостен „тип“ на света на 

слепотата. Чрез „света на слепотата“, оглеждайки го в „зрителния свят“ и „зрителния свят“ 

в „света на слепотата“, се опитвам да откроя пунктирите на радикална несъизмеримост, 

обръщайки внимание обаче и на възможностите, откриващи се пред незрящия за 

преодоляване на лишеността – възможностите на свят, който, в собствената си мяра, да 

разполага с шансове тази лишеност да бъде преодолявана. Двата свята (този на слепотата и 

зрителният свят), от гледна точка на изследователя, са светове с идеалнотипичен заряд. От 

друга страна, в перспективата на зрителния свят, „светът на слепотата“ е негова огледална 

проекция, доколкото той, ако използваме известната Фукоанска дефиниция за хетеротопия, 

„представя, оспорва и преобръща“ (Foucault 1986) света на зрящите. 

 

2. Проблемът за несъизмеримостта между световете на незрящия и зрящия – 

основни хипотези на изследването 

Както стана дума, изследването тръгва от хипотезата за несъизмеримостта между 

световете на незрящия (незрящите) и зрящия (зрящите). Тази несъизмеримост трябва да се 

разбира в силния смисъл, като радикална, разкриваща се както в елементарните форми на 

сетивно конституиране на жизненосветовите структури, така и в комплексните форми на 

смислово съизграждане на свят с другия. Под елементарни форми на сетивно 

конституиране на жизненосветови структури тук разбирам различните измерения на 

сетивните възприятия – време, пространство, цвят, вкус, мирис, тактилност. Като трябва да 

се отбележи, че те също са интерсубективно произведени, но целенасочено ги определям 

като „елементарни“, за да мога да ги разгранича от по-сложните отношения и 

взаимодействия между незрящия и зрящия, правещи възможно споделянето на свят (както 
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от гледна точка на жизненосветови измерения, така и от гледна точка на всекидневни 

аспекти) между тях. Но макар и радикална, тази несъизмеримост може да бъде 

преодолявана. Възможно е да се хвърлят „мостове“ над „пропастта“, доколкото става 

въпрос именно за практически споделени, а не за паралелно съществуващи светове. 

Споменах, че няма „общ свят“ за зрящия и незрящия, разбран като априорен 

жизненосветови инвариант. В тях няма предзададен трансцендентален субект, който, 

независимо от радикалните различия между слепия и човека с относително безпроблемно 

зрение, да разкрива наличието на някакви общи идеи и структури. 

Но доколкото човекът без зрение не може да избяга от доминиращия спрямо него 

визуален свят, се налага той непрекъснато да съизмерва своя, иначе несъизмерим свят с 

визиоцентричния. Както от гледна точка на всекидневното функциониране, така и от гледна 

точка на измеренията, трансцендиращи всекидневността, за слепия се оказва необходимо да 

придобива „облик“, адекватен на нуждите и правилата на членовете на зрителния свят в 

неговата всекидневност. С други думи, човекът без зрение трябва да бъде компетентен в 

ситуациите на съвместна „работа“ със зрящия, изградени около определен тип 

„визуалност“. В противен случай съществува риск той да остане маргинализиран, което не 

е равнозначно на дискриминиран. Незрящият обаче също разполага с „визуалност“, но тя е 

от друг тип. Това не е „визуалността“ на зрението и погледа, а на „нагледите“ без зрение, 

възникващи, провокирани, задвижвани от останалите сетивни канали, от специфично 

развитото въображение и от разказите на зрящите. „Визуалността“ на незрящия се 

конституира като компенсаторна техника, необходима за живота, положен в света на 

зрящите хора. Това не означава, че светът на хората със зрение е Светът. Дисертационният 

труд приема тезата за множествеността на световете, имащи свои възприятия и разбирания, 

свои „сигурни“ основания, свои „истини“, свои структури. Тук не се привилегирова нито 

светът на незрящия (незрящите), нито светът на зрящия (зрящите), но се отчитат 

специфичните исторически, социокултурни особености, конституиращи модерния свят като 

визуален, визуализиран и визуализиращ се свят, привилегироващ зрението като централно 

сетиво и възприемащ неговата липса като „отклонение“ от нормата, „инвалидност“. По 

съвсем друг начин стои въпросът за фигурата на слепеца в античността или 

средновековието например. 

Именно в модерния контекст изпъква проблематизирането, посредством 

радикалната несъизмеримост между световете на зрящите и на незрящите, на господството 

на визуалната перспектива. Това, че би могло тя да се открива и наблюдава в хода на 

взаимодействието между незрящите, между тях и зрящите, не премахва радикалността. И 
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тъкмо тук е скрито едно от предизвикателствата, пред които е изправен изследователят. Аз 

трябва да настроя себе си в особена нагласа, трябва непрекъснато да поставям под въпрос 

своите собствени очевидности и като изследовател, и като човек, инкорпорирал 

очевидностите на „нормалния“ визуален свят. Необходимо е споделянето на време-

пространство с Другия, извършаване на внимателни наблюдения, преживявания, 

проработвания, вчувствания в неговата субективност като психо-физическо единство. Но 

едновременно с това е необходимо и специфично „филтриране“ на погледа, изправен пред 

риска да се приплъзне по всекидневното възприемане „като“ както в неговите 

функционално-прагматични аспекти, така и в аспектите на модерната научна 

всекидневност, обикновено дистанцираща се от обекта на своето изследване. Напротив, 

обратното – скъсяването на дистанцията между изследовател и обект-субект на изследване 

– прави възможно „виждането“ на радикалната несъизмеримост между световете на 

зрящите и на незрящите, която в дисертационния труд не е предпоставена, а има статуса на 

хипотеза, откривана, потвърждавана, оспорвана „в-движение“, в хода на взаимодействието 

с изследователските случаи в процеса на реализиране на самото изследване. Чрез близостта 

до изследвания обект се проясняват пунктовете (случаите) на поява, характеристиките на 

тази несъизмеримост. Може да се говори за несъизмеримост между световете на незрящите, 

за несъизмеримост между световете на един незрящ и друг незрящ, за несъизмеримост 

между световете на зрящия и незрящия, между „моя“ визуален свят и световете на 

изследваните случаи на пълна загуба на зрение, между „моя“ научен свят и техните светове. 

Съществено тук е, че несъизмеримостта не обхваща като непрекъсната линия от край до 

край цялостно светове; спрямо нейните разпръснати точки (случаи) на поява (нейните 

симптоми) се въздейства, тя непрекъснато бива нормализирана и по този начин прикривана. 

Нейният „образ“ може да бъде „видян“, наблюдаван само в конкретни ситуирани 

взаимодействия, когато и където несъизмеримостта изпъква на фона на непрозрачни зони. 

В тези зони, заради „отварянето на пропастта“ между световете, се извършва „работа“ по 

нейното преодоляване. 

В едри щрихи основните хипотези, които формулирах в началото на изследването и 

които бяха доказани, но и отчасти видоизменени в хода на самото изследване, са следните: 

- Светът на хората без зрение е несъизмерим с този на зрящите. Тази 

несъизмеримост се проявява в разминаванията в степените на релевантност 

между хората със зрение и тези – без. Проявява се както в отношението „тяло – 

свят“ като елементарни форми на конституиране на жизненосветови структури 

(възприятията за време, пространство, звук, цвят, вкус, мирис, допир), така и в 
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комплексните форми на тези структури, отнасящи се до взаимодействието с 

Другия и съизграждането на свят с него. 

- Светът на незрящия е и функционално-практически подчинен/зависим от 

този на зрящия и поради това незрящите са се превърнали в „невидимите“ 

други в обществото. Съществуват обаче ситуации, в които човекът без зрение 

проявява своята собствена специфика. В подобни случаи обаче обикновено 

зрящите хора „нормализират“ „погрешно“ разтълкуваните от страна на незрящия 

информационни данни от заобикалящата действителност. „Поправянето“ на 

„грешките“ на слепия не се реализира толкова заради самата „нормализация“, 

колкото, за да се утвърдят методите на възприемане и тълкуване на света от 

страна на зрящата перспектива. 

- Взаимодействието със зрящия Друг оказва влияние върху възприятията, 

преживяванията и светогледа на слепия човек. Така възниква въпросът – каква 

част от тези възприятия и преживявания остават автентични за 

състоянието на слепота и каква част от тях са (де)формирани от зрящата 

перспектива? Слепият човек е склонен да вярва в „непогрешимостта“ на 

зрителния светоглед. Той се стреми да бъде част от „нормалността“ на 

зрящия. Защо обаче, въпреки тази негова позиция (податливост) спрямо 

зрителната „нормалност“, той остава като цяло маргинализиран от зрящите 

хора? Дали защото, от една страна, става въпрос за „нормалност“, която веднъж 

е счупена и след това повторно – „слепена“, и от друга, защото светът на 

слепотата, като хетеротопия за зрителния свят, му е необходим в удържането 

на неговата (на зрителния свят) собствена специфика? 

 

3. Особеността на изследваната/изследователската ситуация, проблемът за 

„научната строгост“, превръщането на обекта на изследване в съ-субект 

Замисълът на това изследване (стремежът към разбиране, доближаване до, 

проникване в света на слепия човек, но едновременно с това и питане за спецификите на 

визуалния свят) не изисква от него, нещо повече – прави невъзможно да се реализира като 

„представително“. То може (има шанс) да се реализира чрез обръщане на погледа към 

уникалността на изследователските случаи и взаимното им оглеждане в тяхната собствена 

специфика. Избрах два основни случаи (типа) пълна загуба на зрение – „случаят Р.Р.“ и 

„случаят А.А.“. Защо два и защо тези? Целта е да се проследи какъв е светът за човек, който 

изначално не е имал достъп до зрителните образи и съответно какъв е този свят за човек, 
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който разполага с такива спомени, макар и те постепенно, във времето, да придобиват 

различен облик, заради модификациите, идващи от състоянието на слепота. Върху двата 

основни варианта (подтипове) светове – на вродена и по-късно придобита слепота, се 

надгражда, свързва спектър от различия в произхода, възрастови, джендър, образователни, 

семейни и пр. различия, разкриващи възможности за сравнителен анализ на тяхното 

отражение върху жизненосветови структури на света на незрящите в практическите 

контексти на функциониране на всекидневните им светове. 

Наред с тези два основни случая, в изследването се опирам и на още няколко случаи 

на пълна загуба на зрение, чрез които, отново сравнявайки, оглеждайки, „опипвайки“ 

пунктирите на несъизмеримостта, се опитвам да откроя жизненосветовите структури на 

„света на слепотата“. По този начин се стремя да получа и отговор на въпроса: доколко Р.Р. 

и А.А. вярват на версиите за възприемане и разбиране на света от страна на зрящите други? 

Смятат ли (склонни ли са да смятат), че животът в състояние на слепота има своя 

автентичност, независима от (де)формациите в него, които внася зрителната перспектива? 

Оглеждането на двата случая един в друг, както и оглеждането на техния жизнен и 

всекидневен свят в света на зрящите хора, и на света на зрящите в техния свят 

овъзможностява разкриването на прикритите автономни съдържания на „света на 

слепотата“. 

Но сравняването/оглеждането на перспективите не е достатъчно, за да се навлезе в 

света на незрящия Друг. Необходима е, както подчертах, особена чувствителност, която да 

преживява, проработва, връщайки се назад към конституирането на очевидностите, на 

привидно „сигурните“ основания на визуалния свят. Изборът на феноменологическата 

перспектива като основна изследователска нагласа овъзможностява регресивното връщане 

назад по пътя на превръщането на жизненосветовите феномени в предметности, имащи 

своите конкретни значения, логики, истини. И още, за реализирането на това изследване се 

оказва ключова екзистенциалната разположеност, която улавя настроенията, настроеността 

на Другия, Другият като Dasein. Dasein, което е конститутивно пречупено в самото себе си 

като възможност за бъдене и възможност за липсата на тази възможност (темата за 

привативността на опита). Съчетаването на феноменологическата и екзистенциалната 

нагласи, струва ми се, най-точно улавя, или поне дава шанс да се улови и разбере, 

спецификата на изследваната ситуация в нейната проблематичност, откритост, 

непредвидимост на взаимодействие и разгръщане, а също и от гледна точка на целите, 

които си поставя самото изследване: (взаимното оглеждане/съпоставяне) на два 

несъизмерими в своите структури светове – на зрящия и незрящия. 
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Казаното препраща към особеността на изследваната/изследователската ситуация, 

която поставя под въпрос границите на класическите представи за научна строгост. Защо 

научните граници придобиват тук до известна степен условни (вариращи) очертания? От 

една страна се оказва необходимо да се скъси дистанцията между изследващия субект и 

изследователския обект, която модерният научен поглед, обратно, поддържа спрямо своя 

обект на изследване. От друга страна, научните граници и ценности влизат в досег с 

етическите граници и ценности, обвързани с екзистенциални въпроси, пулсиращи около 

усещането и идеята за човечността, за хуманността, за връзката „човек – човек“ в 

ситуацията на уязвимост, особено от едната страна. Тук не би могла да се поддържа хладна 

рационалност, тъй като става въпрос за общуване между личности. Оказва се, че 

изследователят в настоящия дисертационен труд (неговият анализ) е повлиян по един 

съществен начин от обекта, спрямо който той е насочил своя изследователски поглед и 

който в хода на изследването се превръща в съучастник, съ-субект, партньор в 

изследователския процес. Тук е нужен именно партньор, за да мога да разбера този свят. 

Иначе казано, необходими са по специфичен начин „бял бастун“, „куче-водач“ или 

„асистент“, които да ми помогнат да се справя. Аз се стремя към света на Другия бавно, 

постепенно, така да се каже, „опипом“, без предначертани линии, „опипвайки“ неговата 

субективност, неговия свят, неговата гледна точка за света. Незрящият Друг попада в 

ролята на мой съавтор в реализирането на това изследване. И тук възниква въпросът – 

доколко той е готов да ме допусне до себе си, доколко може да ми даде ключ към своя 

собствен свят и доколко аз самата съм в състояние да разбера фините разкрития на неговата 

субективност? Възможността за диалог между нас е не повече от шанс, който би могъл да 

се осъществи единствено в конкретиката на множество ситуирани взаимодействия. В тези 

ситуации, в тези срещи с Него, когато двамата споделяме време и пространство, 

преживявания, гледни точки, нагласи, планове, страхове, мечти, тоест намирайки се в 

ситуация на „чисто Ние-отношение“, двамата изследваме, чрез Другия, самите себе си. В 

този смисъл нашите срещи, в които просветват и постепенно се проясняват съдържанията и 

структурите на жизнения свят и всекидневните светове на Другия, не са резултат от 

провеждането на познатите „дълбочинни интервюта“, следващи матрицата „въпрос-

отговор“, а са разговори, питащи за субективността на Другия и поставящи под въпрос, 

чрез него, особеностите на Моя „нормален“, визуален свят. Заскобяването на Моята социо-

културна фундираност, на Моите очевидности, е предизвикателството, пред което съм 

изправена като изследовател. Но разбира се поставянето под въпрос на собствената 

специфика не би могло да се реализира в ситуацията лице-в-лице, тук и сега, в актуалния 
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момент на взаимодействие с незрящия, то по-скоро би могло само частично, скрито да се 

прояви там. Цялостното разгръщане на налагането на епохé е процесуално. То е обвързано 

с множество преживявания, рефлексивни забягвания напред към евентуални бъдещи 

аперцепции на субективността на Другия и връщания назад към конкретното ситуирано 

взаимодействие в отминалия момент, което, макар и да го превръща в моя атенционална 

модификация, позволява да бъдат осветени „сенките“ на опита. 

Намерението ми в настоящото изследване не е да прибавя аргументи към 

традиционното разбиране за „социална интеграция“ на незрящия човек в повече или по-

малко доминиращия визуален свят. В полето на феноменологическата социология то 

търси пътища за проблематизиране на господството на визиоцентричната перспектива, 

поставяща незрящия в ситуация на (само)изолация, (само)маргинализация. В това е 

екзистенциално-хуманистичният му залог. Срещата с Другия и шансът за провеждане на 

диалог с Него. Насочеността към Другия и готовността за Неговото разбиране в 

собствената му „мяра“, в несводимата до моя свят специфика на неговия свят. С други 

думи, целта е Аз и Другият да обърнем поглед един към друг, да „прогледнем“ в света на 

Другия, но едновременно с това и – връщайки този поглед обратно към себе си – оставайки 

себе си. 

 

4. Методологически инструментариум, „методът в движение“ 

За да се реализират целите на дисертационния труд е необходимо прилагането на 

специфичен изследователски подход, който провокира класическите представи за 

социологическо изследване: релативизира границата между изследователски обект и 

субект, максимално доближава, скъсява дистанцията между тях, навлиза във 

всекидневието, предполага споделяне на време-пространство с Другия, време, в което да 

се осъществят поредица от ситуирани взаимодействия между изследовател и „обект“, 

всъщност съ-субект на изследване. Тъкмо в цялата крехкост на тези ситуирани 

взаимодействия е скрит шансът за успех на изследването. Доколко аз съм в състояние да 

преодолея безкрайно трудния процес по навлизане в света на Другия и доколко Той се 

оказва отворен към моите въпроси? Ето защо, в рамките на три месеца бях асистент на Р.Р. 

по програмата „асистент за независим живот“, като през последния месец посетих и родния 

му град, където имах възможността да задам своите въпроси и на неговите „близки други“. 

А що се отнася до втория изследователски случай – в продължение на два месеца 

посещавах А.А. на нейното работно място, за да говорим върху изследователските ми 
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въпроси. След този, ако мога да го нарека така, „по-интензивен“ етап на работа, нашите 

срещи продължиха и продължават и до днес. 

Как преосмислям инструментите, които използвам от феноменологическата 

парадигма, от гледна точка на целите на изследването? От Хусерловата феноменология 

използвам идеята за налагането на епохé като особена чувствителност към собствената 

специфика, която разпластява приетото за „естествена очевидност“; по-нататък – идеята за 

жизнен свят, но не като праучредителен слой, основополагащ разбирането за свят на 

трансценденталното Его, а жизнен свят, който има свой собствен ход на конституиране и 

своя собствена мяра; концепциите на Хусерл, Шютц, Хайдегер за фигурата на Другия и 

неговата значимост за Моя собствен светоглед. Хайдегеровото мислене на негативността, 

на привативните феномени, на конститутивната пречупеност на Dasein в самото себе си; 

чрез Хайдегер изследването се обръща към „ресурсите“ на една екзистенциална 

разположеност, която да улавя особеностите (настроенията) на Другия; Другият и неговото 

тяло, което е едновременно докосващо и докосвано от света, както показва Мерло-Понти; и 

още – Шютцовите концепции за ситуацията на чисто „Ние-отношение“ и атенционалните 

модификации на опита (смислообразуването в момента „след“ реализирането на самото 

преживяване), проблема за релевантността и за множеството реалности, които обаче са 

равнопоставени една на друга, а не са предвождани от всекидневния свят като „върховната 

реалност“. 

Освен изброените тук методологически опори, изследването привлича и други – 

етнометодологическата нагласа със своите взривяващи всекидневните очевидности 

въпроси, психоанализата, интересуваща се от скритите, недостъпните за съзнанието 

преживявания на Аз-а, символния интеракционизъм и схващанията за един социално 

одобрен Аз. От съществено значение за целите на дисертацията е и идеята на Фуко за 

хетеротопиите. 

За емпиричния план на изследването са необходими методите на включеното 

наблюдение, провеждането на интервюта и воденето на дневник. Но самото провеждане 

на интервю с двата случая на пълна загуба на зрение се случва по специфичен начин. Дори 

не бих го нарекла интервю, а провеждане на разговори, провокирани от спецификата на 

самата ситуация, в която се намираме аз като изследовател и Р.Р., и А.А. като „обекти“ и 

същевременно „субекти“ на изследване. За да бъде възможно събирането на повече 

информация за света на Другия, приближаването до неговия свят, е необходимо 

разгръщането на един двустранен процес – от едната страна съм аз като изследовател, 

който да е в състояние да „разчете“ посланията на Другия, нещо повече – необходимо е да 
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съумея да го предразположа да споделя, а от другата страна е Той, който трябва да се 

почувства готов да се разкрие и да ме допусне до себе си. Как е възможно изобщо подобно 

изследване? Особено важно е то да не почива само на епизодични срещи, които да се 

реализират просто като провеждане на интервю. Необходимо е да се сподели време с 

Другия, за да се постигне приближаване към неговия свят. Ето защо, за особено 

продуктивен в този случай намирам методът „в-движение“ (Kusenbach 2013), който успях 

да приложа спрямо „случая Р.Р.“. Този метод се реализира на базата на една активна и 

специфична интеракция между изследовател и субект на изследване по време на 

придружаването му по обичайните маршрути на придвижване, придружаването му в 

изпълнение на конкретни задачи за деня и посещаването заедно с него на „любими“ места. 

Въпросното изследване „в-движение“ разкрива иначе непроницаемите чрез диктофона 

страни от субективността на Другия. Що се отнася до „случая А.А.“ – при нея не успях да 

реализирам метода „в-движение“, но успях да бъда определен период от време с нея в 

работната й среда, което (това разкривам в Трета и Четвърта глава на дисертационния труд) 

също донесе информация. 

След събирането на целия емпиричен материал, натрупан от преживяното по време 

на срещите с Другия, получените данни от случаите на пълна слепота анализирах чрез 

метода на сравнението. Може би по-добре е да се каже „оглеждането“, доколкото става 

въпрос както за сравняване/оглеждане на два случая един в друг, така и за тяхното 

оглеждане в „нормалния“ зрителен свят на „нормалните“ индивиди и на зрителния свят на 

„нормалните“ индивиди в тях. 

 

5. Другият във феноменологична перспектива 

Първата глава от дисертацията се развива най-общо в два плана. Тя преминава най-

напред през няколко подхода в питането за конституирането на Другия и после, стъпвайки 

върху тематизиране на липсите на „моето“ собствено тяло, поема по пътя към изследване 

на тялото на незрящия друг. В първите стъпки идеята ми е да проследя каква е ролята на 

Другия в нагласите към света, във всекидневните практически реализации и ролята му в 

отношението „Аз – Другия“. Ключови са няколко феноменологически метода – налагането 

на епохé, чрез което да се постигне относителна чувствителност към собствената 

фундираност в даден жизнен свят; концепцията за практическата връзка с Другия като 

екзистенциал; и анонимизирането на Другия като прагматичен ход в срещите с неговата 

субективност. В следващите стъпки спирам вниманието си върху привативността на опита, 

разкриваща амбивалентността на субекта като Dasein. Поставянето под въпрос на „моето“ 
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тяло се сравнява с поставянето под въпрос на Другия като тяло. Каква е разликата във 

възприемането на лишеността в двата случая? В какво се състои лишеността? 

Съпоставянето на „моята“ лишеност и тази на другия се сблъсква с важния въпрос за риска 

от привилегироване на „нормалността“. 

В търсенето на път към Другия, на територията на изследователското поле се 

открояват няколко автори – Хусерл, Хайдегер и Шютц. Защо те се оказват от особено 

значение? С какво Хусерл е значим за моето изследване? Като цяло проследяването на 

конституцията на Другия при него се намира в противоречие с основната нагласа тук, а 

именно да се търсят пътища за достигане до Другия, които да не затварят изследователя в 

„непробиваема солипсистична черупка” (Шютц 1999б: 60) и които да не отправят поглед 

към Другия като монада и неговото тяло, чрез аналогия и чрез „вярата“ в съществуването 

на трансцендентално Его. Това, което обаче е приложимо от Хусерловата феноменология е 

свързано с налагането на епохè като метод на научна нагласа. Разпитването назад и 

поставянето под съмнение на иначе приетите за саморазбиращи се в своята очевидност 

явления няма за цел да осветли праучредения аподиктичен слой на един общ Lebenswelt 

(Хусерл 2002). Поставянето на феноменологически скоби означава заемането на радикална 

позиция – постъпателно връщане назад към корените на конституираните в съзнанието 

значения. Постигането на специфична чувствителност към Другия не става автоматично, 

чрез просто волево решение. Нужни са поредица от преживявания, поредица от насочвания 

към дадени феноменални полета, към дадени смислови пластове и повторни (или повече) 

завръщания към тях. По такъв регресивен начин биха могли да се проявят, да се разберат 

пътищата, по които моите възприятия и значения са се превърнали/се превръщат в 

даденост. Себеоголването на съзнанието чрез оглеждането в Другия овъзможностява 

постигането на една по-голяма пластичност в отношението към Него. Условие за 

възможност на налагането на феноменологическата редукция е определена времева връзка 

между мен и субекта на изследване. 

По-нататък, Хусерловото понятие жизнен свят би могло да бъде разгледано в 

множествено число (жизнени светове), за да се изясни множествеността на световете и 

тяхната несъизмеримост, но същевременно и да се посочи тяхната фундираност в сигурни 

основания, които обаче не са идентични за всеки един свят.  

И накрая аналогизиращата аперцепция не идва, за да посочи едно друго Мое Аз там, 

напомнящо, чрез апрезентацията му като Leib, за Моето взаимодействие и възприемане на 

света, което напомняне да се дължи на общи идеи за жизнен свят, споделени в една 

трансцендентална интерсубективност, изградена от монади. То само напомня за Моята 
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уязвимост като тяло и възможността от загубата на свят, темата за привативността на 

опита, на която особено внимание обръща Хайдегер. Допускам, че съществуват пластове на 

възприятие на тялото на Другия, които Ми позволяват да фантазирам себе си на негово 

място, без обаче да мога да действам в света и да виждам света по същия начин, както Той 

действа. Приемам, че мога да съчувствам на незрящия за загубата на зрение, бих могла да 

си представя, какво е да си без зрение, но тази представа идва от мен самата. Аз бих могла 

да я почувствам като нещо неприятно, защото я сравнявам с възможността да виждам. А в 

друга действителност, каквато е действителността за един сляп човек, тя би могла да е път 

към откриването на друг свят със свои възможности и своя сигурност. Нещо повече – дали 

един сляпороден човек изобщо е лишен от нещо в своя опит? „Виждащите хора живеят в 

свят, който е проекция на техните виждащи тела. Това не е светът, това е свят“, казва 

незрящият Джон Хъл
4
. Тук ще добавя, че светът не е просто проекция на виждащи или 

невиждащи хора, не е непосредствена даденост, към която после се надгражда смисъл, нито 

пък смисълът априорно съответства на нещата от света. Светът се съ-изгражда динамично, 

чрез взаимодействие с него. И още, модерният буден, възрастен европеец е този, който 

поставя зрението като централното сетиво, чрез което светът се възприема и разбира. 

Липсата на зрение би могла да означава лишеност само през ракурса на този културно-

исторически, социален светоглед.  

Какви измерения има тази лишеност? Ослепяването само до загуба на сетивен орган 

ли се ограничава? Състоянието на слепота се свързва със загубата на свят и с възможността 

да не бъда там където съм. За Хайдегер Dasein е конститутивно пречупено в самото себе си 

като възможност и невъзможност за бъдене в света (Хайдегер 2005). Загубилият зрението 

си впоследствие субект преживява криза на световете. За него стабилността на структурите 

на доскоро съществуващия зрителен свят е разклатена не просто в своето всекидневно 

функциониране. Категориите, в които е живял допреди загубата на зрение вече са лишени 

от своята предходна сигурност. Необходимо е всекидневното преживяване на „нов“ 

категориален ред, задвижено от екзистенциалната загриженост. Вече обаче става въпрос за 

друг жизнен свят с други значности. Всекидневното бъдене-в света на слепотата 

постепенно откроява световостта на този свят. Вътре-световите оръдийности не са 

подхватими така, както са били в предходния зрителен свят, за незрящия човек се налага по 

нов начин да разбира тези оръдийности и по нов начин да овладява тяхната подръчност. 

Миналите значения, употреби обаче не биха могли да бъдат тотално заличени. Удържат се 

                                                           
4
 http://www.visionaware.org/section.aspx?FolderID=7&SectionID=117&TopicID=524&DocumentID=6292 

http://www.visionaware.org/section.aspx?FolderID=7&SectionID=117&TopicID=524&DocumentID=6292
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също така и вече конституирани очертания съ-вместно с Другия и неговото бъдене-във 

визуалния свят. Дълбинната всекидневна рецептивност овъзможностява преодоляването 

(оразмеряването) на захвърлеността в хаоса, предизвикан от загубата на зрение. Но 

феномените в света остават несъизмерими за зрящия и за незрящия, оттук идва и усещането 

за пропаст между тях. Макар практическото подхождане на зрящия и незрящия към вътре-

световите оръдийности да е несъизмеримо, присъствието на Другия се „вижда“ в тях. 

Освен току що споменатата Хайдегерова концепция за амбивалентността на Dasein и 

всекидневната регулярност в пребиваването сред светови значности, важна за изследването 

се оказва и неговата идея за феномен. Феноменът при Хайдегер е само-по-себе-си 

показващото се. Разбиран по този начин, феноменът не е зависим от трансценденталното 

Его, тъкмо обратното – той има свои собствени вътре-светови специфики, зависимости, 

логики, истини. От тук идва и въпросът за това, дали зрящите и незрящите възприемат и 

тълкуват по един и същи начин феномените в света. Много от тях (и хората без зрение, и 

тези със) смятат, че няма разлики, защото в крайна сметка „ние всички сме хора“ и в 

слепите „няма нищо особено“, те просто са лишени от своето зрение, тоест от един сетивен 

орган. Но дали е така? Не е ли подобна нагласа резултат от потъването в усреднеността на 

das Man? Дали, когато някои степени на възприятие при незрящите и зрящите изглеждат 

съизмерими, общи, това впечатление не е само на пръв поглед такова? Дали не става въпрос 

за едно мнимо сходство, проявило се, заради лъжовността на  „Се-то“?  

 И с оглед на така очертания проблем, нека да бъде зададен още по-ясно въпросът – 

дали може да се говори за автономни, чисти възприятия и разбирания на състоянието на 

слепота, които не са модифицирани от „версиите“ за света на зрящите хора? Как изобщо 

може да се разбере това? С какво биха могли да бъдат от полза Шютцовите идеи тук? 

Неговите концепции за Ние-отношението предлагат път към принципно недостижимите 

откъм своята истинност чужди преживявания. При Шютц съществува изначална 

недостъпност, капсулираност на субективния смисъл. Той има своите непроницаеми 

преживявания като самотен Аз. Но като част от конкретна интерсубективна общност, 

Другият подлежи на разбиране. Възможността за типологизиране (анонимизиране), за 

постигане на взаимозаменяемост на гледните точки, за реципрочност на перспективите и за 

координиране на стистемите на релевантност позволява относително безпроблемното 

споделяне с Другия на един всекидневен свят. Неговото типологизиране обаче не е веднъж 

завинаги фиксирано. В ситуацията на чисто Ние-отношение, когато Аз и Той едновременно 

сме взаимно насочени и в сегашния момент можем паралелно да възприемаме протичането 

на своите преживявания, очакванията ни един към друг подлежат на преструктуриране, на 
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изменение. Чистото Ние-отношение позволява преживяването на Ти в непосредствена 

самодаденост, като жив партньор. Само в това Наше отношение аз бих могла 

непосредствено да се доближавам до субективния смисъл на Р. и на А. като субекти на 

изследване. А когато „рефлектирам над Ние, аз схващам Ти […] като всеобща взаимовръзка 

от предметности на опита“ (Шютц 2010: 285) и като такава взаимовръзка Другият се 

превръща в Моя атенционална модификация. И, както ще се разкрие по-късно, в 

непосредственото преживяване (съдържащо цяла сложна преплетеност от взаимовръзки на 

узнаващи схеми на тълкуване) на човека без зрение, когато моят поглед е обърнат към него 

и съответно обратно – когато неговият „поглед“ е обърнат към мен, става ясно, че ние не 

споделяме общи системи на релевантност и много по-трудно бихме могли да заменим 

гледните си точки. Но Другият не се преживява винаги и само непосредствено в момента 

„сега“. Обръщането на погледа назад към отминалите преживявания не подрива 

възможността за разбиране на Другия. Макар и опосредствано, това преживяване на 

значенията e от особена важност, заради (както би казал Шютц) светлината на 

атенционалния лъч, проясняващ сенките на опита. 

Питането за Другия изисква въпроса за неговата конституция. Тук се спирам на 

гледните точки (следвайки ги, мислейки с тях и преосмисляйки ги) на Хусерл, Хайдегер и 

Шютц, които използвам като стъпала към навлизането в света на Другия. 

Феноменологическата редукция в смисъла на особена нагласа, дължаща се на 

чувствителността към очевидностите и тяхното проблематизиране, и фундираността им в 

различни жизнени светове; привативността на опита, оголването на дълбинната 

всекидневна рецептивност и практическото срещане на Другия в света като изначален факт; 

непробиваемостта в автентичността на субективния смисъл на Другия и необходимостта от 

интерсубективна съгласуваност между световете, генерираща стабилността на 

всекидневния свят – това са методологическите „спирки“, чрез които се стремя да осигуря 

първоначален достъп до Другия. 

 

6. „Случаят Р.Р.“ и „Случаят А.А.“: конституиране на жизненосветови 

структури – сравнителен анализ 

Преди да пристъпя към реферирането на Втора, Трета и Четвърта глава, ще 

отбележа, че при такъв тип изследване то се оказва нелека задача, тъй като изложението на 

материала се преплита и е фундирано в разказите на изследваните субекти, съдържащи 

множество детайли, които резюмирането лишава от съществени съдържателни нюанси, 

важни за цялостното разбиране на дисертацията. 
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И тъй, Втора глава се разгръща в три основни плана, проследява три гледни точки, 

три разказа – разказът на Р.Р. за самия себе си, разказът на майка му (З.Е.) за него и 

разказът на по-голямата му сестра (Н.Л.) за него. Целта е да се проследят три перспективи 

спрямо Р.Р. и състоянието му на слепота, както и ходът на взаимодействие между Р. и 

неговите „близки други“. Как визуалният свят въздейства, влияе, (де)формира света на 

сляпородения Р.? Каква е собствената мяра на неговия свят и как се проявява тя, в какви 

всекидневни аспекти изпъкват автономните съдържания на неговия жизнен свят? 

Въпросите, които зададох на Р.Р. са групирани в няколко области – биографични 

данни; взаимоотношения с институции; социални контакти и „свободно време“; 

всекидневен живот (извършване на всекидневни рутинни практики); отношения и 

взаимодействия с кръга от „близки други“; „лични“ (интимни) преживявания; елементарни 

форми на сетивно конституиране на жизнения свят. Като изследването удържа собствената 

логика на разказа на Другия (неговата „визия“ за себе си, неговата идеология, 

конструираща представата му за себе си като личност), но едновременно с това и отчита, че 

провежданите разговори повече или по-малко са направлявани от моите изследователски 

интереси. (Себе)представянето на Р. (както и на А.) търпи влиянието на моята гледна точка, 

вместваща този разказ в конкретната методологическа рамка на изследването. С други думи 

– кой е ракурсът, който поема изследователският поглед към Другия тук? От разказа на Р. 

ме интересуват следните моменти. В един широк смисъл – какви са структурите на неговия 

жизнен свят, как той сетивно възприема природата, как преживява културата и обществото, 

техните предмети, как той влияе върху тях и как те върху него (Шютцовото понятие за 

жизнен свят). В един по-тесен смисъл – какви са неговите представи за всекидневния свят, 

който той като човек без зрение споделя със зрящите хора, в какви социални отношения е 

попадал и попада, срещал ли е, среща ли някакви затруднения в тези отношения и 

правилата спрямо тях, затруднения, свързани именно със състоянието на слепота. И по-

специално – какъв е „неговият“ всекидневен свят, кои са неговите „близки други“, 

конкретни други, какво е взаимодействието между него и тях. Какви са неговите 

всекидневни, рутинни действия? Как се конституират очевидности между Р. и неговите 

„значими“ други в общия за тях всекидневен свят? И още, каква е представата му за 

собственото тяло, какви нормализиращи процедури прилага върху него. Как възприема 

Другият като тяло? 

   Съвсем накратко ще скицирам неговата биографична ситуация. Р.Р. е на 30 години, 

от Хасково, с турски етнически произход. Изгубил е зрението си, когато е бил на 2 години 

вследствие на глаукома. Родителите му са опитали да го подложат на лазерни операции за 
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възстановяване на зрението, които не са били успешни. Няма други членове на семейството 

му, които да са слепи. Родителите му дълги години са работили в цигарена фабрика в 

Хасково. По настоящем майка му работи като готвач в сватбен салон, а баща му от 2 

години е заминал да работи в Турция, отново в областта на тютюневите изделия. Има 

сестра, която е със 7 години по-голяма от него и работи като помощник-фармацевт в аптека 

в Хасково. Има и зряща приятелка в интимен план, но тяхната връзка е проблематична, 

заради негативното отношение от страна на нейните родители.  

След като вече работех с Р., ми беше необходимо да се срещна с жена на средна 

възраст, която е ослепяла в съзнателни години, с други думи – търсех асиметричен на Р. 

случай и А. се оказа подходящ избор. Освен това тя е и завършила училище за слепи деца. 

„Случаят А.А.“ е необходим, за да разбера, доколко би могла да бъде вярна (валидна) 

хипотезата, че преживяванията, свързани със състоянието на слепота, не са универсални, а 

зависят от екзистенциалната ситуация и социалната роля на изгубилия зрение. Важно е да 

се отбележи, че и Р.Р., и А.А. имат сходна професионална ориентация, откъм сферата на 

радиото. А.А. обаче има и други професионални интереси и реализации. Още нещо 

съществено – А. има лично преживяване на загубата на зрение и следователно може да 

сравни живота в предходния зрителен свят с живота в състояние на слепота. Нейното 

ослепяване е травматично. Може да сподели за сблъсъка с екзистенциалната драма и да 

разкаже дали, доколко и как е успяла да я преодолее и да се адаптира към своя нов свят. В 

нейната история също търся релевантните за методологическата рамка на изследването 

моменти. А именно – преживяване на структурите на жизнения свят, проявени в сетивните 

възприятия, преживявания на обществото и на аспекти от културата, животът във 

всекидневния свят, споделян със зрящите хора и животът в „нейния“ всекидневен свят, 

както и преживяванията, възприятията на себе си и на другия като тяло. И още – доколко у 

нея са запазени спомени от предходните визуални образи? Какви са промените, настъпили в 

нейния живот, в нейния жизнен и всекидневен свят, след ослепяването? Склонна ли е да 

смята, че слепият човек живее в радикално различен свят от зрящия? Какви са 

взаимодействията й с нейните „близки други“ и особено със сина й К., който тя никога не е 

виждала със собствените си очи? 

Съвсем накратко – какво успях да науча за А.А.? А.А. е на 53 г., родена е в Стара 

Загора, но на 2-годишна възраст тя и родителите й се преместват да живеят в Бургас. А. се 

идентифицира родом от Бургас. Баща й е инженер химик, с академична кариера, майка й 

също е химик. Губи зрението си на 13 г., при това за няколко дни, след прекаран вирусен 

менингит. До преди загубата на зрение A. учи в „нормално“ средно училище със зрящи 
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деца. След като ослепява, 2 години остава да учи вкъщи като частна ученичка и така успява 

да премине обучението в седми и осми клас. После се записва да учи в специализирано 

училище за слепи деца и завършва своето средно образование там. По-нататък А. се 

записва да учи психология в Софийския университет. След като се дипломира като 

психолог, тя започва да работи в сферата на своята образователна квалификация. Работи 

три години като училищен психолог в училище за слепи деца, след което се отказва. Така 

взима решение да кандидатства за аспирантура към БАН, която не успява да завърши. 

Започва работа в Съюза на слепите. След 7 години работа като председател на районната 

организация на ССБ обаче А.А. решава да направи кариерен завой, започвайки да работи 

като радиожурналист. Взимайки това решение, тя вече има зад гърба си завършеното висше 

образование по журналистика. Паралелно, работейки в радиото, А. се захваща със 

създаването на фондация за кучета-водачи на слепи хора. В момента е разведена и има един 

син, живее в комплекса на слепите в София. 

Ако във Втора и Трета глава основните методи на изследване са свързани с 

вчувстването в света на Другия, с поставянето на феноменологически скоби на 

очевидностите на Моя „нормален“ визуален и научен свят, със споделянето на време-

пространство със субекта на изследване, с изследването „в-движение“, провеждането на 

разговори, целящи постигането на диалог, с воденето на дневник, то в Четвърта глава 

основен метод на изследване е оглеждането (сравнението). Целта е, чрез оглеждането на 

„случаят Р.Р.“ и „случаят А.А.“, както и сравняването им с още няколко допълнителни 

случаи на пълна загуба на зрение, да се откроят пунктирите на несъизмеримост между 

световете на незрящия (незрящите) и зрящия (зрящите) и чрез понятието „свят на 

слепотата“ да се проявят автономните съдържания на света на слепия. 

Пространство 

Ако пространствените възприятия на конгенитално слепия са константни, то тези на 

човека, изгубил впоследствие своето зрение се променят радикално. А.А. губи почти 

внезапно своето зрение, в рамките на три дни. Първоначалната фаза на слепота е 

шокираща, „плашеща“, „опасна“. Заобикалящата я среда е „враждебна“ спрямо нея. Тя се 

оказва прикована на едно място. Не може да се движи свободно сама. Не може да стигне от 

точка А до точка Б сама. Опасностите навън са реални и потенциални, повече или по-малко 

застрашаващи живота на незрящия, и в двата случая (изначално сляп или късноослепял), 

човек. Но с една съществена разлика между тях – освен жизнено застрашаващи, тези 

опасности могат да застрашават човешкото достойнство. Оказва се, че късноослепелият 
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субект тепърва трябва хабитуализира по нов начин своето тяло и своите действия, 

което коства особен разход на психологическа енергия (Бъргър, Лукман 1996: 71). Някои 

ситуации биха могли да го „засрамят“, да го „изложат“. Слепотата в нейната първоначална 

фаза, когато става въпрос за човек, който е изгубил своето зрение на по-късен етап, сякаш 

извиква в представите му образа на инфантилно състояние или пък състояние на старост. 

„Да не можеш да си уцелиш с вилица яденето!“ (Carroll 1961: 42) Или още: „прeдставете си 

мъж, който винаги трябва да сяда, когато отива да изпразни пикочния си мехур в 

тоалетната“ (пак там). Късно изгубилият зрение субект разбира, че не може да се справя 

сам, не може дори да ходи сам. Нарушена е неговата независимост, ограничена е свободата 

му. Не може да обхване с поглед заобикалящото го пространство. Вече ги няма 

предходните „красиви“ гледки. А.А. споделя за своята гледка към морския пейзаж, до която 

вече няма достъп чрез своето зрение, но чрез своето „вътрешно око“, чрез своята 

„визуалност“, благодарение на техниките по медитация, които използва, тя може да се 

пренася във времето и пространството, да ги преодолява и отново да „вижда“ любимите 

пейзажи. 

Но, когато става въпрос за всекидневния живот в неговите практически измерения, 

А.А. трябва да съизмерва своята „визуалност“ със „визуалността“ на зрящите, защото 

световете на зрящия и на незрящия непрекъснато се пресичат. И тук трябва да се има 

предвид, че не става въпрос за съ-съществуващи светове, а за споделени светове и че в 

крайна сметка, независимо че те са радикално несъизмерими, между тях има начини за 

прокарване на връзки, за построяване на „мостове“. Например „тук“ и „там“ за един зрящ и 

един незрящ човек не са едни и същи места. А.А. по времето, когато е работила като 

училищен психолог в училището за слепи деца, всеки ден слизала на последната спирка на 

автобуса, с който пътува: 

„Преди да направят светофара за пресичане, имаше само една пешеходна пътека, до която се 

стига по една уличка, насипана със сгур, нямаше асфалт, нямаше нищо. След дъжд там се 

образуваха локви. Аз тръгвах с бастуна и бавно проверявах всяка моя крачка. Шофьорите 

пък там си се събираха, защото е последната спирка на автобуса. Пият кафе, приказват си, 

почиват си и отстрани ме гледат, и ми дават напътствия. „По-насам“, „по-натам“, „по-

наляво“, „по-надясно“... И аз, опитвайки се да им слушам дистанционно навигациите, 

разбира се попадам в най-голямата локва. Един ден просто отидох и им казах: „момчета, 

вижте сега, ако някой иска да ми помогне да дойде и да повърви с мене, докато избегна 

локвите, тая дистанционна навигация направо ме побърква“.“ 

За да може да се ориентира в градското пространство, на човека без зрение му е 

необходима особена концентрация и особени усилия. Какво е да се изгубиш, когато нямаш 

зрение? Р. сподели пред мен за една ситуация, в която се е изгубил, засягаща като 

местоположение пространството около неговия блок. Тя се отнася до едно от редките му 
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придвижвания сам до факултета по журналистика и обратно до Студентски град. Р. 

сподели, че късно чул приближаващата кола, която го стреснала и вероятно той се отклонил 

по-надясно отколкото трябвало, и се объркал. Р. изтъкна като причина за губенето липсата 

на концентрация. Какъв е опитът на А. в такава ситуация? Тя сподели, че не се страхува да 

се изгуби в града, на оживени места сред хора, защото там винаги има някой, когото да 

попита за пътя. Каза, че се е губила на пръв поглед на най-неочакваното за изгубване място, 

а именно в собствения си квартал:  

„Прибирам се с бастуна от работа, нямам куче още. Вали страхотен сняг, виелица. Аз съм 

вече от спирката по алеята, тази наклонената с жълтите парапети. Трябва да се включа на 

това Т-образното кръстовище и да продължа напред и наляво. Обаче вървя по някакви 

партини и се отклонявам и вече не знам къде съм, а няма никой наоколо. Тогава си спомням, 

как ме завладя паника, но аз знам къде съм, аз съм в комплекса. Въпросът е, че не съм на 

пътя си и не знам, колко съм се отклонила. Лутайки се напред, назад в тази и онази партина, 

чувам че срещу мене идва някой. Казвам „извинявайте обаче аз се изгубих и ми трябва пътят 

за моя блок“. Оказа се, че е А.В. и той казва „О-о-о, здрасти, ей сега ще ти покажа, къде е 

пътеката за блока“. Тогава си дадох сметка, че паниката е всъщност нещото, което те смазва. 

Ако се спреш, стабилизираш се и помислиш, къде са познатите звуци...“. 

Губенето на концентрация и „лошите“ условия могат да замъглят яснотата на представата 

за собственото местоположение на слепия човек. „Снегът е мъглата за слепеца“, казват 

хората без зрение. В подобни условия незрящият човек може да попадне в парадоксална 

ситуация, губейки се буквално пред входа на собствения си блок. Концентрацията е 

ключова в ориентацията на незрящия човек. Да, зрящият също би могъл да се изгуби, 

но той е в състояние да се ориентира с един поглед в заобикалящото го пространство. 

Докато за слепия са необходими допълнителни усилия. Той се ориентира чрез обмисляне и 

съсредоточаване. Човекът без зрение не може да си позволи да не е концентриран дори и, 

когато се намира в добре познатите за него пространства. Ако вниманието му, поради 

някаква причина, бъде отклонено от елементите, които носят информация за 

пространството и собственото местоположение, съществува риск от объркване и губене на 

представата за това, къде точно се намира субектът в момента. Може ли тогава да се говори 

за реципрочност на перспективите, за взаимозаменяемост на гледните точки?  

За А. пространството има различни измерения, които един зрящ човек обикновено 

не забелязва, защото той се ориентира спрямо зрителни образи. „Пространството за мен 

звъни, ехти, бучи, кънти“, казва тя. Тя се ориентира по тактилни, звукови маркери, маркери, 

отнасящи се към различни аромати. Тези маркери навързват „образа“, представата й за 

даденото място. Джон Хъл може да се ориентира по звука на дъжда, по развяващите се 

листа на пътя, по шума на дърветата през различните сезони. А.В. пък, с когото веднъж 

бяхме седнали да изпием по кафе, сподели с мен, че в момента „съвсем ясно си представя“ 
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помещението, в което сме седнали. Каза, че си представя масата, опипвайки нейната форма, 

повърхност. Представя си, къде точно се намира вратата, защото помни пътя, по който е 

минал, влизайки от вратата до масата, на която сме седнали. Каза, че знае, къде точно се 

намира касата и обслужващият персонал, защото чува гласовете им от съответната посока, 

че в момента в заведението няма много хора, защото не е много шумно. Знаел, 

приблизително къде се намира и тоалетната, защото от съответната страна долавя повече 

движение, отваряне и затваряне на врата, от която се промъква аромат на сапун. „Цялото 

място си го представям горе-долу как изглежда. Мога да си го нарисувам в съзнанието 

досущ като художник“, сподели А.В.. Фантазията във възприятията при слепия човек 

има особено значение за него от гледна точка на информираността за спецификите на 

заобикалящата действителност. „Слепият е принуден да си представя много от нещата, 

които не може да види, и които са достъпни за очите на другите, в комбинация със своята 

фантазия“ (Schumann 1959 : 43). 

 С Р.Р. имам относително сходно преживяване по отношение на пространствените 

особености на едно заведение, в което бяхме седнали заедно. Той сподели, че не се 

затруднява да ми опише как усеща мястото, на което се намираме. Вратата била 

разположена близо да нас, защото чувал ясно отварянето й и затварянето, когато някой 

влиза и излиза и защото усещал хладния въздух, който повявал лицето му от време на 

време. Каза, че усеща, че „от тази страна“ (посочвайки с лявата си ръка) имало прозорец, 

защото долавял топлината на слънчевата светлина. Също и, че добива представа, че 

заведението е на два етажа, тъй като пред него чува стъпките на хората, които слизат и се 

качват по стълби.  

Пространството за човека изгубил впоследствие своето зрение, каквито са случаите 

на А.А. и А.В., в първоначалната фаза на слепотата, изпълнена с травматични усещания и 

шок от раздялата с една зрителна реалност, се свива в точката на преживяванията на 

неговото тяло. В този първоначален етап те сякаш се чувстват като „отрязани от света“. Но 

след периода на адаптация, на свикване с новия живот пространството отново се 

разширява, завладява, откроявайки своите досега незабелязвани черти. Става въпрос 

именно за незабелязвани, а не за несъществуващи черти. От тук идва и нуждата от 

необходимата степен на концентрация. В „случая Р.Р.“ не може да се говори за 

незабелязвани черти на явяване на пространствените измерения. При него липсва 

фундаментална промяна, но това не означава, че не му е необходима концентрация. 

Концентрацията за Р. също е важна, защото чрез нея се компенсира липсата на зрение в 

един зрителен по устройството си свят. Концентрация, която дава възможността да се 
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„вижда“ без да се „гледа“. Да се „вижда“ без да се „гледа“ обаче тук не означава, че се 

„виждат“ някакви универсални жизненосветови структури (в случая – пространствени), не 

означава, че се показва някаква трансцендентална интерсубективност, а че се осъществяват 

срещи в пресечни точки с другия и несъизмеримостта на неговия свят. Тези точки са 

пресичания на два различни типа производство на пространство. 

Време 

Човекът, който има зрение, възприема обективното време в неговите природно-

естествени промени и в неговите календарно-часовникови измерения чрез своите очи. За 

него са достъпни, от визуална гледна точка, изгревът и залезът на слънцето, смяната на 

дните от календара (той може да разбере коя дата е днес, хвърляйки един поглед към 

календара), движението на часовниковите стрелки или смяната на цифрите на електронния 

часовник. Ослепявайки, всички тези страни от ориентацията във времето се изменят. В 

зависимост от спецификата на загубата на зрение, той би могъл евентуално да различава 

деня от нощта, да различава, кога една лампа свети и, кога е изгасена. Например А. споделя, 

че може да прецени дали лампата е включена или не. „Вкъщи имам, освен кучето си, и един 

папагал. Вижда ми се егоистично да ги държа на тъмно и да пестя електричеството, само 

защото аз не виждам и нямам нужда от светлината на лампата. Някой път забравям, 

включена ли е или не е и, за да разбера, отивам и цъкам ключа. Чакам да проверя дали в 

очите ми ще се появят искричките“, споделя тя. Става въпрос за малки светещи точици, 

които се появяват пред очите й, когато лампата свети и, които се дължат на халюцинации 

на зрителния нерв, и на някаква съмнителна перцепция (според обяснението на нейните 

лекари).  

От приятелката на Р.Р. Д.К. знам, че той вечерно време не включва лампата в стаята 

си. „В началото това ме учудваше, как може да стои на тъмно?! Но после си казах, то... 

наистина за какво му е! И като му идвам на гости само заради мен я включва.“, споделя тя. 

Ако е „достатъчно“ опитен в състоянието на слепота, незрящият човек би могъл да 

разбере, чрез кожата си, ако денят е слънчев, приблизително, коя част от деня е в момента. 

Р.Р. казва, че „горе долу може да разбере кое време на деня е, казва, че има някакъв 

естествен усет, също така казва и че може да усети, кога е облачно и мрачно навън и кога е 

слънчево“. 

Попитах А., дали би могла да се обърка кое време на денонощието е, ако при себе си 

няма часовник. Тя каза, че „не си представяла такава ситуация, нямало как да се получи 

така, че да не знае какво време е, все щяла да разбере от някъде – ако нямала телефон в себе 
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си, то все щели да кажат по радиото колко часа е или щяла да види от компютъра, или пък 

щяла да попита някой наоколо“. Зададох й този въпрос, провокирана от едно интервю с 

Панчо Карамански
5
. Ще се спра на примера, който той използва, макар този пример да е 

особен, защото тогава Панчо е поставен в необичайна ситуация. Той споделя своя опит на 

дезориентация по време на шегите на по-големите ученици с него, които го карали да става, 

защото се бил „успал“, но всъщност изобщо не било време за закуска, а било един часа през 

нощта. Панчо не могъл да се ориентира. Нещо повече – той казва, че това не е просто 

случайна ситуация, а „все още изпитвал затруднения да определи, кога е ден и кога е нощ, 

ако при себе си няма часовник“ (Панчо губи зрението си на 8-годишна възраст).  

„Можеш ли да направиш разлика в начина, по който си възприемала времето преди 

да ослепееш и в начина, по който го правиш сега? Джон Хъл казва, че за него 

‚пространството се е свило, а времето се е разширило, разтеглило?‘. Той има пред вид, че 

„вече не се надбягва с часовника, както преди, а се съобразява с конкретното време, което 

ще му е необходимо да извърши някаква дейност, защото прави нещата по-бавно от 

преди““, попитах А.А. аз. А. сподели, че не би могла да направи подобна разлика. Когато е 

ослепяла, тя „все още била дете“. Времето за нея като дете, разполагащо със зрение, не е 

имало такова значение. „Аз нямаше за къде толкова да бързам, даже не си спомням, имах 

ли изобщо часовник“, казва тя. От казаното преди малко се разбира, че човекът без зрение 

възприема по различен начин природно-естествените промени във времето и установения 

спрямо тях социален календар и часовник. Но какво още може да се каже по отношение на 

времето, що се отнася до опита на незрящия човек? Освен, че времето за него се разтяга, 

защото му се налага по-бавно, в сравнение със зрящите, да изпълнява определени задачи, то 

за него се разтяга и от гледна точка на придобиването на информация за определени 

феномени от света и за разпознаването на Другия. Например, когато лишеният от зрение 

човек се запознае с някой, когото досега не е познавал са му необходими поредица от 

срещи във времето, за да може той да запомни конкретни страни от явяването му като тяло 

(да запомни спецификата на гласа му, някои страни от движенията му, които биха могли да 

носят слухови информационни данни и др.). И още, понякога слепият е изправен пред 

трудността да предусеща бъдещи моменти, в смисъла на Хусерловите протенции, които в 

потока на съзнанието и неговия хоризонт са тясно обвързани с и носят в себе си ретенциите 

и сегашния момент.Какво имам предвид? Когато Р.Р. е заедно със своята сестра, тя често 

му описва елементи от заобикалящата ги реалност. Ако в един момент пред тях се появи 
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 Вж. статията „Очите на другите“ в:  http://www.capital.bg/light/lica/2013/09/20/2144042_ochite_na_drugite/ 
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някой техен общ познат, който ги вижда и има намерението да ги поздрави, Р.Р. не би 

могъл сам да забележи това негово намерение, защото то е видимо за очите. Сестра му 

забелязва спирането на погледа на техния приятел върху тях двамата и усмивката, която 

тутакси се появява на неговото лице. Малко преди да е направил първата устремена крачка 

към тях, сестрата на Р. вече е предусетила, че общият познат има намерението да дойде и да 

ги поздрави. За Р. всичко това е недостъпно. Единствено чрез предупреждаването от страна 

на сестра му, че „Х“ идва към тях, Р. вече би могъл да предусети протягането на ръката му 

за поздрав
6
. Ако е сам в такава ситуация, слепият човек може би би изпитал известно 

неудобство. Вероятно точно това има предвид Джон Хъл, за който хората понякога 

наподобяват призрачно присъствие – изведнъж се появяват и изведнъж изчезват. „Когато си 

сляп, ръка изведнъж те сграбчва. Глас изведнъж се обръща към теб. Няма предусещане или 

предварителна подготовка. Не можеш да се скриеш зад ъгъла. […] Сграбчен съм. 

Поздравен съм. Пасивен съм в присъствието на това, което ме заговаря. Не мога да избягам 

от него“ (Hull 1991: 72). 

Но тази линия на разсъждаване в анализа е само един аспект от прагматическите 

затруднения, които един сляп човек би могъл да изпитва в жизнения свят на зрящите хора. 

Как могат да бъдат обяснени впечатленията за пророческата дарба на човека без зрение? 

Човекът без зрение като онзи Тирезий, за когото говори Шютц (Шютц 1999г). Само мит ли 

е тази негова способност – да предвижда бъдещето? За разлика от „нормалните“ зрящи 

индивиди, които предусещат бъдещето в минал перфект (бъдеще в миналото, от гледна 

точка на миналия опит, като проектиране на миналия опит в настоящето и бъдещето чрез 

идеализациите „аз мога отново и отново“, „и така нататък“), то за слепия тази сигурност, 

предвидимост често е под въпрос, т.е. миналия опит се оказва винаги проблематично 

приложим в/пред една до голяма степен неопределена реалност, което обаче открехва 

прозореца за интуицията, „дарбата“, наречена „предсказателство“, предчувствие. Разбира 

се слепият човек в настоящият труд не е митичен или фантастичен персонаж, чието знание 

е независимо от неговите настоящи и минали преживявания. Напротив шансът за успешно 

предусещане, за успешно изпълване на неопределеното и празно бъдеще се крие тъкмо в 

реализирането на „правилната“ комбинация от минали и настоящи преживявания на 

слепия, комбинация от негови минали и настоящи знания, които обаче поради спецификата 

на неговия Lebenswelt биха могли да се окажат колкото неприложими към структурите на 

Lebenswelt на зрящите хора, толкова и биха могли да „уцелят право в целта“, което 
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 Срв. също и статията на Thomas Hancocks Towards Phenomenological Understanding of Blindness: Husserl, 

Merleau-Ponty and Hull в: www.academia.edu  
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предизвиква изненада у хората със зрение и което се превръща в причина за особеното 

„обаяние“, „чар“ на слепия човек. За тази комбинация във въображението на слепия човек 

ще стане дума и по отношение на темата за сънищата при незрящите малко по-късно. 

Звук, цвят, допир, вкус, мирис 

Хората със зрение не обръщат внимание на „другите послания, които нещата от 

света носят“, както казва А.. Те са свикнали да гледат с очите си този свят. Той е „проекция 

на техните зрителни тела“, са думите на Джон Хъл
7
. Зрението като сетиво има способност 

да обединява всички останали „говорещи“ елементи от даден обект, субект, феномен от 

реалността. То сякаш се проявява като последна инстанция, потвърждаваща „истинността“ 

на опита. Например, ако напипвам паричка в джоба си и усещам, че тя е толкова голяма, 

колкото едно левче, изваждайки я, за да я дам на продавача в магазина, винаги поглеждам с 

очите си, за да се уверя, че е един лев. Като че ли има някаква несигурност, ако се опирам 

само на тактилното си усещане. Слепотата подрива този обединен образ в съзнанието. Той 

се разпада на множество различни части, всяка от които носи своята информация. 

Информация, която преди е била незабелязвана, била е „скрита“, но със загубата на зрение 

се манифестира по нов начин. Начин, който напомня старото явяване, напомня нещо 

познато, но то има вече друг „облик“.  Понякога този друг „облик“ от света на слепотата би 

могъл да придобие свой „автономен“ образ. Автономен от гледна точка на зададените от 

зрението правила на „нормалността“ и „истинността“. Възможно е да породи съвсем 

различна представа в съзнанието на слепия човек, различна от представата за възприемания 

феномен от страна на зрящия човек. Тази представа се различава от разминаванията, които 

биха могли да се получат във възприемането на даден предмет от двама зрящи например, 

защото тук не става въпрос за размяна на непосредствени очевидности, чрез които 

взаимодействайки, може да се постига взаимозаменяемост на гледните точки и 

съгласуваност на системите на релевантност. Стига се до радикално разминаване в 

преживяваната реалност. За какво става въпрос? Какво всъщност се случва? 

За да покажа какво точно имам предвид под „автономност“ на „образите“ в 

съзнанието на слепия човек, сравнявайки тези „образи“ с тяхното явяване в представата на 

зрящия човек, ще се опра на следната ситуация. А.А. сподели с мен, че веднъж имала среща 

с една своя приятелка на изхода на метростанция „Сердика“:  

„Слизам от метрото и вървя в посока към изхода. Изведнъж чувам някакъв артистичен 

мъжки глас: „Добър ден, госпожо! Това куче спасител ли е, госпожо“, ме пита и аз казвам: 

„Не, това е куче водач на слепи хора“. „Аааа, така ли? Ама, къде е слепият“, ми вика. „Аз 
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съм слепият!“ „Чакайте да ви дам един подарък“, и ми слага нещо плюшено в ръцете. И си 

викам: „Божеее“. Обърнах се набързо и хукнах да бягам навън. И ме вижда мойта приятелка, 

и ме спира: „Чакай, чакай! Какво става, защо бързаш толкова“. „Абе, моля ти се, бягам тука 

от един луд“, й казвам. „Ама, какъв луд бе, това е Дядо Коледа на метрото!““ 

В тази ситуация се проявява разгръщането на различните видове релевантност като 

хоризонт от възможности на разтълкуване (Шютц 1999д). Между двете страни във 

взаимодействието се получава разминаване в релевантните за интерпретацията елементи. 

А. и човекът, влязъл в ролята на Дядо Коледа не споделят една и съща реалност. Поне не и 

докато не се появи приятелката на А., която „нормализира“ възникналото у нея 

напрежение, транслирайки й ситуацията. Нейната приятелка я въвежда в „адекватния“ за 

зрителните представи начин на разтълкуване на състоялата се среща. Извършеният превод 

„поправя грешките“ в интерпретационната релевантност (пак там: 221) и А. разтълкува 

поведението вече не на „лудия човек“ в метрото, а на „Дядо Коледа“. По този начин се 

извършва интернализирането на опита на Другия. А дали и доколко Дядо Коледа се е 

усъмнил във валидността на стереотипите, с които разпознава един сляп човек зависи от 

неговата чувствителност и биография. 

Но тъкмо усъмняването в собствените очевидности е свързано с възможността за 

преодоляване на несъизмеримостта. Споделянето на света с Другия, разговарянето с него е 

предпоставка за изграждането на „мост“ между световете. „Слепите хора не могат да 

виждат“. „На тях им липсва достъп до Света“. „Те са лишени от свят“. По такъв начин по-

голямата част от зрящите хора типизират незрящите. „Като не виждат с очите си, какво ли 

виждат?“ „Какво ли е пред очите им?“ „Сигурно е пълен мрак, тъмно и черно“. Самата аз, 

допреди да започна да се занимавам с тази тема, също си мислех, че незрящите хора са 

„обгърнати в мрак“. Мисля, че първият текст, който ми показа, че знанието ми е погрешно 

беше този за слепотата на Борхес
8
. После имах възможността да се запозная и с други хора 

без зрение и нито един от тях не ми каза, че пред очите му „се разстила черен цвят“. Какво 

вижда А.А. със своите очи? Тя сподели, че пред себе си има „интересна калейдоскопична 

картина“. Един ден пред очите й стои като основа жълто-златист фон, в който „плуват, 

сливат се и се разтягат, гърчат се, все едно ври котел“ от разноцветни петна. „Това нещо 

непрекъснато танцува пред очите ми“, казва тя. А на следващия ден основата се променя в 

индигово синя, отново с такива петна върху нея. Тези фонове закономерно се менят ден 

след ден. Обяснението на лекарите било, че зрителният център е още жив, окото е „здраво“, 

но нервът е атрофирал, прекъсната е връзката точно в областта на хиазмата, където се 

пресичат двата нерва. Този визуален феномен при нея „най-вероятно бил халюцинация на 
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зрителния център, автосъхраняваща халюцинация за смяната на деня и нощта“. А как стои 

този въпрос в „случая Р.Р.“? Той принципно може да отличава в единия ъгъл на дясното си 

око, кога е светната и кога е загасена една лампа, но само от близко разстояние. Каза, че 

хипотетично вероятно би могъл да долови някакъв нюанс от даден цвят, ако да речем 

лампата свети с цветна светлина, но не си спомни да се е намирал някога в подобни 

условия. Става въпрос за много малко „петно“, за твърде, твърде „мътно“, „размито“ 

особено миниатюрно „петно“. Този негов достъп е бил малко по-силен, когато е бил дете, 

но и тогава въпросното „петно“ му е доставяло „неясни“, ако ги сравнявам със зрителната 

перспектива, „очертания“. Както тогава, така и сега той не може да различава чрез очите си 

форми, обекти, хора... той цял живот е напълно сляп. Р. казва, че като малък се е опитвал да 

„види“ някои цветове. Например на светната лампа е доближавал до окото си домат и е 

разглеждал „червения“ му цвят. Но като цяло описва това начинание като „трудно за него“. 

Червеният домат и доматеното червено в неговите очи не са същите като червения домат и 

доматеното червено в моите очи. Това не означава обаче, че той няма представа за червения 

домат и доматеното червено! Р. казва, че вече отдавна не прави подобни опити, 

специфичното „петно“  съвсем е свило размерите си и той сподели, че спомените от 

въпросните опити от детството му са се заличили. По отношение на цветовете той изцяло се 

доверява на описанията на неговите близки, които му помагат, когато си избира и купува 

дрехи например. 

Останалите четири сетива не се засилват закономерно или „чудодейно“ поради 

липсата на зрението. За сляпородения набавяната от сетивните канали информация зависи 

от степента на релевантност в дадена ситуация. За късноослепелия те се превръщат в 

носители на преди незабелязвана, но иначе съществуваща, информация. Върху обонянието, 

също както и върху останалите си сетива, А. се съсредоточава, когато иска да се ориентира 

спрямо „образа“ на нещо конкретно. Например тя казва, че сутринта като отрязък от 

денонощието „мирише по определен начин“, сутринта „мирише на росна трева“. А.В., с 

когото също разговарях по отношение на обонянието пък споделя, че откакто няма зрение 

за него обонянието имало „специфична сила“, той го бил преоткрил. А.А. не може да 

направи със себе си аналогично сравнение. „За мен просто с настъпването на слепотата 

светът постепенно започна да изглежда по друг начин“. Възприемането на структурите на 

света зависи от уникалността на случая, от неговите биографични ситуации, от 

специфичната интенционалност на съзнанието, от кръговете на релевантност. „Преди ме 

интересуваше как изглеждат нещата, сега ме интересува какви са на допир, как се чувствам 

в тях. Много обичам кадифе, много е ласкаво, нежничко...“, казва А. „Изпитваш ли 
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понякога усещането за несигурност в разпознаването на някои предмети и имаш ли 

потребност да ги визуализираш в съзнанието“, попитах я аз.  „Понякога в главата ми 

изникват спонтанни зрителни еквиваленти на нещото, което докосвам. Аз имам някои 

базови спомени, базови усещания за нещата. Не мога да се объркам, че това, което стои 

пред мен и го държа, е чаша. Веднага мога да си представя чашата как изглежда“, споделя 

А. „Мога да се объркам, ако не внимавам за нещо. Мога да ти го сравня, ако се сещаш и си 

го изпитвала това чувство, с чувството, че понякога не можеш да се ориентираш къде си, 

когато се събудиш от сън“, допълва мислите си тя. Разпознаването на обектите, предметите, 

вещите, явленията, другите в света при човека без зрение се реализира на базата на 

следенето на последователната верига от информиращи елементи, които след като 

бъдат сглобени в неговото съзнание извикват представата за цялостния „образ“ на 

„нещото“ от света. Човекът със зрение обхваща с един поглед интересуващия го предмет, 

но сякаш не забелязва някои негови характеристики, доловени от останалите му сетива. 

Тяло и външен вид. Сънуване 

В дисертационния текст анализът на въпроса за сънищата е използван именно като 

ключ за набавянето на информационни данни от страна на човека без зрение за телесните 

характеристики на Другия. 

В своята книга Сънища при слепите Ханс-Йоахим фон Шуман казва, че понякога по 

време на сън незрящите хора допълват представите си за особени характеристики от 

външния вид на човека, с когото са общували през деня. Характеристики, които са били 

доловени или по-скоро са „минали покрай сетивата“ в будно състояние, но са останали 

неосъзнати в конкретния момент. По време на съня става ясно за сънуващия, че човекът, с 

когото е разговарял, е носел очила, защото той често накланял глава над разположения на 

масата, на която са седели, материал. „Човек, който носи очила, вдига главата си много по-

рязко от човек без очила. Чрез рязкото вдигане на глава промяната в гласа става много по-

забележима, отколкото при бавното изменение на местоположението на главата“ (Schumann 

1959: 40-41). Подобни нюанси във възприятието на другия като тяло носят информация за 

слепия човек, стига той да е „достатъчно“ концентриран, за да ги забележи. Ако тази 

информация е останала незабелязана в будно състояние, е възможно тя да бъде набавяна по 

време на сън. Но за какво и за кой момент служи тази информация? Дали в съня на слепия 

тя е изпълнявала същата функция, каквато изпълнява в момента „след“ събуждането, „след“ 

излизането от съня? Задачата на психоаналитика е да трансформира несъзнаваното в 

съзнавано, да разбере скритите тайни на съня, за да разреши и премахне конфликта, 
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заложен в личността. Обаче неосъзнатата в будното състояние информация, която носи 

съня и която става осъзната след събуждането от сън се деформира от гледна точка на 

моментния интерес, на моментната нужда от обяснение на съня. Ако слепият, чрез своя 

сън, разбира, че събеседникът му от предишния ден е носел очила, то този „образ“ възниква 

в неговата фантазия, заради „сегашната“ му нужда да си го представи. С други думи, 

незрящият обръща погледа си към съня и неговата информация, след като той вече е 

отминал. В конкретния момент на сънуването навеждането на главата на неговия 

събеседник би могло да носи своя собствена логика, която да не съответства на нуждата от 

обяснение в будното състояние след самия сън. С това обаче не искам да кажа, че сънят не е 

изиграл своята роля за възникването на необходимия „образ“, за удовлетворяване на 

нуждата от „визуализация“ напротив – изиграл я е, но трябва да се има предвид и 

несъизмеримостта на двете реалности. Тази несъизмеримост (сюжетът на съня по време на 

самото сънуване и неговият сюжет след момента на събуждане) е само един пласт, който 

може да бъде посочен в питанията относно сънищата при слепите хора. 

Друг пласт, оказващ се съществен в темата за сънищата при хората без зрение е 

свързан с въпроса: съществува ли някаква специфична функция на съня („работа на съня“ 

по Фройд
9
) за света на слепотата по отношение на света на нормалните зрящи индивиди? 

Казано иначе: дали за зрящите и незрящите сънят изпълнява една и съща функция? 

Зрителните образи играят за Фройд фундаментална роля. Превръщането на мислите в 

зрителни образи е третата функция на работата на съня според него. Но какво представлява 

наистина сънят без зрителни образи или със зрителни образи, набавяни само през 

дистанцията на далечното минало? Сън без образи, в тактилни, акустични форми, както е 

при Р. Променя ли се при това положение тяхната символна функция? И да, и не. Сънищата 

при слепите хора на един първи поглед също нямат логика, понякога съчетават 

безсмислени, абсурдни, разпиляни сюжети. В тях могат да бъдат долавяни, усещани 

различни „образи“. Един психоаналитик, подобно на Фройд, вероятно би могъл да подложи 

на разшифроване този сън, би могъл до известна степен да заменя определен знак в него с 

друг знак. Би могъл да търси в съновидението „(скрито) осъществяване на (потиснато, 

изместено) желание“ (Фройд 1993: 126). Тоест и в сънищата при незрящите би могло да се 

говори за цензура в съня, за изместване, за сгъстяване, за манифестирано и латентно 

съдържание. Но символните измерения в сънищата на зрящите са различни от тези в 

сънищата на слепите. Как става така – мислите да се превръщат в образи при хората със 
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зрение? Какво се случва, когато те изобщо няма как да бъдат превърнати в образи, както е в 

„случая Р.Р.“? Какво се случва в един свят, който е конституиран на базата на разказите на 

другите за заобикалящата действителност? Фройд анализира процеса по превръщане на 

мисловните отношения в образи по време на третата функция на съня. Казва, че този процес 

е труден и сякаш наподобява един обратен процес по превръщане на буквеното слово в 

изобразително писмо, като най-трудната част в него е превръщането на абстрактните думи 

и онези части от речта, означаващи мислени отношения в изображения (Фройд 1990: 189-

190). 

И нека отново да задам въпроса – какво се случва в съня на слепия човек? Каква е 

неговата работа? От изложения цитат става ясно, че в съня на Р. изобщо не биха могли да се 

извършат подобни „операции“. „Зрителните възприятия образуват главната част на 

сънищата ни. Участието на другите сетивни органи, в това число и на слуха, е много по-

малко“, отново казва Фройд (Фройд 1993: 30). И все пак слепите хора сънуват, Р. сънува, но 

не точно като А.. Неговите сънища са свързани предимно със ситуации, в които той се 

намира. „Спомням си, че скоро сънувах, че съм си вкъщи, че съм на дивана пред 

телевизора, че разговарям с наще“, разказва той. Или „помня, че сънувах, как цяла нощ си 

работех нещо на компютъра, после как съм в час при преподавателката „X““, продължава 

той. След като в неговите сънища липсват образи, вероятно те са в по-малка степен 

изопачени и в този смисъл се оказват по-близо до неговите преживявания в будно 

състояние. Образите в сънищата на зрящите хора възникват като бързо обхващане, бързо 

съчетаване на множество елементи, но при това концентриране на множество елементи в 

един образ се пропускат, скриват други. Една дума, ако трудно се поддава на изобразяване, 

бива асоциирана с друга, поддаваща се на по-лесно оформяне в зрителен образ. В сънищата 

на Р. не съществува подобно асоциативно прескачане и пропускане с цел визуализиране на 

съня. Вероятно там мисловните отношения остават в по-голяма степен запазени. Неговите 

сънища може би са по-наситени със смисъл преживявания, по-наситени с поредица от 

комбинации, разигравани във въображението му, които (ако се върна към първоначалния 

пример с начина, по който слепият си набавя информация за външния вид на човека, с 

когото е общувал) представляват актове на премислянето, обмислянето. Тези актове 

разбира се биха могли да останат неосъзнати, но тяхната функция е да информират 

слепия с оглед на различни интересуващи го бъдещи моменти, което от своя страна 

неслучайно често го поставя в ролята на „прорицател“. Или с други думи – състоянието по 

време на сън за един сляпороден човек създава особено поле, в което да се разгърне 

неговото въображение и което е различно от ситуацията на будното състояние. По време на 
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будното състояние, въпреки концентрираността на незрящия, някои данни биха могли да 

останат незабелязани, неотчетени. Но по време на сън се осъществяват различни 

комбинации, смесици, които да съчетават моменти от миналото и моменти от настоящето, 

пряко засягащи някакво предстоящо събитие. Така знанието на слепия се разширява, 

обогатява, по начин, по който то не би могло да се обогати в неговото будно състояние.  

И всичко това е следствие на съзнанието за едно в много по-голяма степен, в сравнение със 

ситуацията на зрящите хора, неясно бъдеще. 

 

7. Заключение 

Накратко по-важните резултати от изследването: 

Първо. основната хипотеза за несъизмеримостта между световете на зрящите и 

незрящите се потвърди, но и до известна степен обогати и модифицира. Отношението „тяло 

– свят“, както в неговите сетивни измерения, така и в неговото смислово конституиране 

съвместно с другия, при слепия човек има своите радикално различни равнища. С особена 

сила се открояват разминаванията между зрящите и незрящите по отношение на 

пространствено-времевите структури. Пространството за човека без зрение се компресира, 

докато времето се разтяга. Акцентът при него пада върху удържането на сложната 

поредица от преживявания, напластявания на възприятия, преживявания, конституирания 

на смислови взаимовръзки във „вътрешното време“. Погледът при слепия е обърнат 

навътре, така че той разполага по особен начин със свое „вътрешно око“, осигуряващо му 

достъп до една специфична „визуалност“, компенсираща липсата на зрение в един, 

доминиращ над неговия свят, визуален свят. 

Най-лесно забележими са разликите (разминаванията) между двата свята в 

пространствените измерения. Тук не може да се говори за „реципрочност на 

перспективите“. Моето „тук“ не е „там“ за Другия. Пространството се проявява чрез 

различни звукови, тактилни и обонятелни елементи за слепия. Елементи, на които зрящият 

не обръща внимание, тъй като той е в състояние да обхваща пространството с поглед „от 

дистанция“. За човека без зрение тази дистанция не съществува. На него му е необходима 

поредица от пребивавания в дадено пространство, за да сглоби въпросните елементи в един 

цялостен „образ“. Това компресиране на пространството особено силно се усеща от 

късноослепелия човек и е напълно непознато като такова за сляпородения („случая Р.Р.“). 

След възстановяването от травматичния период от раздялата със зрителния свят обаче, 

късноослепелият („случаят А.А.“) отново успява да „разширява“ своето пространство, 
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завладявайки го по друг начин – чрез опирането на информационните данни, идващи от 

останалите сетива. Но и чрез разказите на зрящите, които обрисуват пространствените 

структури, отношения, предмети в качеството им на всекидневни или 

трансцендиращи/разрушаващи всекидневните практики препятствия. 

Времето също се възприема по различен начин от слепия човек, а именно най-вече 

чрез осезанието и чрез използването на говорящи програми в техническите средства, които 

той използва. Като цяло на слепия му е необходимо повече време, в сравнение със зрящия, 

за изпълнението на някои задачи. В този смисъл времето се увеличава/разтяга за 

незрящия. Като тук отново трябва да се отбележи и, че времето не се усеща като разтегнато 

от сляпородения, а би могло да се възприеме като такова по-скоро от късноослепелия, 

който е в състояние да сравнява двата типа опит. Нещо повече, доколкото незрящият 

преживява времето като верига от последващи, разчленени действия, той поставя 

свръхакцент върху времето и то във вътрешното, субективното, психологическото му 

измерение, а не върху пространствените структури и отношения – местоположението. 

Освен това съществува едно принципно затруднение в долавянето на бъдещи събития от 

страна на човека без зрение. Въведеният пример в Четвърта глава на дисертацията с 

приближаващият познат човек, който има намерение да поздрави Р.Р. показа 

невъзможността на Р. да предусети (антиципира) неговото намерение без чужда помощ. В 

други случаи обаче понякога за слепия човек се оказва възможно, на базата на своите 

знания (минали и настоящи) и своето въображение, да прави и съвсем точни прогнози, 

пресмятания, преценки за бъдещи събития (въпросът за специфичната „дарба“, интуиция 

при човека без зрение). 

По отношение на останалите аспекти от сетивността като допир, вкус, мирис, звук 

може да се каже, че силата на тези сетивни канали, с които се възприема и разбира света 

зависи от степента на тяхната релевантност за отделния незрящ човек. 

Второ. Светът на слепите хора и светът на зрящите са несъизмерими и от гледна 

точка на взаимодействието с другите и съизграждането на свят с тях. „Случаят Р.Р.“ 

показа как между него и неговите „близки други“ се е конституирал един всекидневен свят 

със свои собствени очевидности, базирани на специфична нагласа. Във Втора глава на 

дисертацията обърнах внимание на думите на сестрата на Р., която казва, че се е научила да 

мисли в перспектива за брат си и неговите всекидневни нужди, и трудности. От друга 

страна, беше въведен, отново във Втора глава, пример, в който майката на Р.Р. по 

специфичен начин раздробява дадено действие на неговите съставни части, за да обясни 

начина на извършването му на Р., така спрямо състоянието на слепота се изгражда 
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специфична наративност. Както антиципиращите преживявания от страна на зрящия 

спрямо незрящия, така и особените обяснения, пречупени през представата за лишеност са 

задвижени едновременно от външната спрямо състоянието на слепота зрителна гледна 

точка и от темпоралните измерения на взаимодействието с другия, свидетелстващи за 

дадени негови затруднения във всекидневния свят. Проследяването на въпросните 

взаимодействия показва конституирането на опосредствани очевидности за слепия. 

Трето. Едно от централните питания беше – каква част от възприятията и 

преживяванията на незрящия човек могат да бъдат определени като автентични за 

състоянието на слепота? Още в началото на изследването допусках, че несъмнено има 

такава част, която вероятно е с особено силно присъствие в „случая Р.Р.“, но тя трудно би 

могла да бъде посочена и отделена от влиянията на взаимодействието със зрящите други. 

Тази хипотеза също се потвърди, но и се дообогати с някои нови страни от опита на 

случаите, които изследвам. Оказа се, че решаваща роля във формирането на представите на 

слепия човек играе неговата фантазия, или може би по-точно е да се каже – по специфичен 

начин развитото въображение, фундирано не само в преодоляването на 

пречките/препятствията в хода на практическото действане, а намиращо израз в 

компенсирането на специфичните дефицити във всекидневния свят, прозтичащи от липсата 

на зрение. За тези възможности говорят примерите, за които Р.Р., А.А. и А.В. ми разказаха 

и които са описани в Четвърта глава. Показателен е начинът, по който А.В. сравни себе си, 

своето въображение с качествата на художник. Той сподели как в съзнанието му се 

нарисува като картина пространството, в което сме седнали и разговаряме. А.А. пък разказа 

за начина, по който тя си представя вещи, които никога не е виждала или определени 

пространства по време на нейните медитации. Що се отнася до Р.Р. – в един момент от 

нашите разговори се прокрадна начинът, по който той си представя себе си отвъд 

очакванията за „стандартно“ (ординерно) описание. 

Хипотезата, че, когато станат свидетели на автономните проявления на представите 

на слепия човек, зрящите „нормализират“ допуснатите „грешки“ във възприемането на 

света също се оказа вярна. В Четвърта глава проследих няколко такива ситуации на 

разминаване във възприемането на реалността – ситуацията на А.А. в метрото по време на 

срещата й с „Дядо Коледа“; ситуацията в парка, в която се намирахме аз и едно незрящо 

момиче, с което възприемахме по различен начин играта тенис на маса; и ситуацията, в 

която станах свидетел на разминаване във възприятията на А.В. и едно момиче с 

двигателно увреждане.  Развоят, който поемат тези ситуации, след сблъскването на две 

различни и несъизмерими тълкувания на реалността, е в полза на зрителната перспектива. 
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Случаите на слепота, които изследвам, не се противопоставят на претенциите за монопол 

над „истинността“ от страна на зрителния свят. 

В заключение, времето и пространството, които успях да споделя, разговаряйки, 

беседвайки със случаите на пълна загуба на зрение (всъщност не става въпрос просто за 

разговори, а за стремеж към реализирането на диалог) ми позволиха да видя начина, по 

който зрителният свят влияе на възприятията и представите на незрящия човек. Разказите, 

наративността на хората със зрение, както и тяхното поправяне на „грешките“ във 

възприемането и разбирането на света от страна на слепия човек (де)формират неговите 

представи за света. Това не означава обаче, че не биха могли да бъдат търсени и проявени 

автономните съдържания на „света на слепотата“. Резултатът от „екипната работа“ между 

мен и моите изследователски случаи на пълна загуба на зрение бе свързан тъкмо с 

открояване на пунктирите на несъизмеримост. Тук говоря именно за пунктири на 

несъизмеримост, защото, както посочих в началото, несъизмеримостта не е всеобхватна 

характеристика, която пресича от край до край отделни цялостни светове. Тя може да бъде 

открита в множество пунктове, в детайлите на едно непрекъснато развиващо се и 

разкриващо се взаимодействие между незрящите, между тях и зрящите като гранични 

опити. Става въпрос за овладяване на множество микрокризи от двете страни, на общи 

територии, зони на взаимодействие, за съжителство в непрозрачни точки, в които се 

разрушава „нормалността“, за да се възстанови малко по-късно по друг начин и на други 

места. 

 

8. Приноси 

− Направен опит е за навлизане в света на човека с пълна загуба на зрение в 

неговата собствена специфика (автентични съдържания) и жизненосветови 

структури, чрез прилагането на феноменологическа нагласа и методологическия 

инструментариум, който тя предлага, както и на етнометодологията, 

психоанализата и символния интеракционизъм като изследователски парадигми. 

− Разбирането на незрящия Друг, което е в основата си проблематично, е 

постигнато, доколкото е възможно, чрез метода на сравнението/оглеждането - 

сравнение както между двата изследователски случая (на изначална слепота и на 

ослепяване впоследствие), така и сравнение, съпоставяне, оглеждане на света на 

слепотата в зрителния свят и обратно. В този смисъл те изпълняват функциите 

съответно на хетеротопия и утопия един спрямо друг, което дава шанс за 

осветяване на страни от кризата и възстановяването на идентичността им. 
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− Незрящият Друг е изследван чрез метода „в-движение“ и чрез осъществяване на 

поредица от разговори във времето. Тези срещи и разговори поставят 

изследователя и „обекта“ на изследване в особени ситуации, изискващи 

специфична интеракция между двамата и превръщат „обекта“ на изследване 

по специфичен начин в субект и съавтор на дисертационния труд. 

− Поставен е въпросът дали и доколко може да се говори за автентични и 

автономни от влиянието на зрящите други преживявания на слепия човек. (напр. 

анализът на емпиричния материал доказва, че не може да се прокара ясна 

демаркационна линия между някакви „чисти“ преживявания и възприятия, 

произлизащи от състоянието на слепота, и модификацията на тези преживявания 

от страна на зрителната перспектива. Подобен опит не би могъл ярко да се 

разграничи, но това не означава, че той изобщо не съществува. Възможно е да се 

наблюдават някои негови отделни проявления. 

− Светът на човека с пълна загуба на зрение е изследван в неговата 

несъизмеримост със света на зрящия човек. Чрез събрания емпиричен материал 

са поставени под въпрос „очевидности“, вкоренени в собствената идентичност на 

изследователя като зрящ човек; прояснени важни жизнено-светови структури и 

механизми на нормализация в доминиращите визио-центрични всекидневни 

светове. Проследени са и явявания на зрителната „нормалност“, както и 

начините, по които тази „нормалност“ сработва в отношенията и 

взаимодействията между света на зрението и този без зрение. Предложен е 

отговор на въпроса – защо и как е възможно да съществува зрителната 

„нормалност“. 
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