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Социология, антропология и науки за културата (Социология. Социология на 

културата) 

 

Дисертационният труд, с който Боряна Бунджулова кандидатства за придобиването 

на образователната и научна степен „доктор” по научно направление 3.1 

Социология, антропология и науки за културата, е с обем 236 нестандартни 

страници като в него са включени приносите и публикациите по темата. 

Организиран е в увод, четири глави, заключение, две приложения, библиография. 

Последната се състои от 101 заглавия на български и английски език и интернет 

източници. 

 

Текстът анализира конструирането на света при пълна загуба на зрение и 

взаимодействията между него и света на зрящите, който поради присъщата му 

визиоцентричност безкритично се (само)определя като „нормален” свят. 

Концептуалната рамка, чийто избор безспорно е особено обещаващ, е 

феноменологическата перспектива като основните инструменти са така подбрани и 

преработени, че най-адекватно да проникнат в предмета. Накратко те са посочени 

на стр. 10, а след това са разработени най-вече в параграф Основни понятия и първа 

глава „Кой е другият?” Както Боряна Бунджулова посочва тази глава се занимава с 

„въпроса за конституцията на Другия, с проблема за „моето“ тяло, както и за тялото 

на Другия като изследователски обект и с тематизирането на привативността на 

опита, като всички тези теми стоят под „шапката“ на ключовото питане за 

изследователските методи, чието прилагане да осигури достъп до света на Другия” 

(24 с.). Подготовката на инструментите, с които ще се работи по-нататък в анализа, 



осъществена в тази глава несъмнено демонстрира много плътно познаване на 

съответната традиция, включително водещите български автори, умение за 

извличане на необходимото за собствените цели, без впускане в прекомерно 

мащабни реконструкции на този обширен корпус. Това е предимство и постижение 

на изследването, доколкото теоретичната част не оставя впечатение за 

самоцелност, а за постоянно удържане пред очи на спецификите и „нуждите” на 

предмета. 

Същата забележителна „преданост” на предмета виждаме и в методологическия 

подход – „методът-в-движение”, който „релативизира границата между 

изследователски обект и субект, максимално доближава, скъсява дистанцията 

между тях, навлиза във всекидневието, предполага споделяне на време-

пространство с Другия”(с. 13 Автореферат). Впечатляващ е стремежът и 

извършената работа по приближаване до изследователските обекти за събиране на 

релевантни данни и в това отношение мисля, че дисертационният труд може да се 

нарече образец, който трябва да служи като пример за социологическо изследване.  

Засрещането на концептуален инструментариум и данни е направено с 

чувствителност към възможностите на прилаганите инструменти и внимание към 

детайлите при срещата на света на автора на текста и на изследваните обекти. Това 

е демонстрирано в следващите три глави. Трябва да се отбележи като още едно 

достойнство професионалният, но в същото време достъпен и интересен стил на 

текста.  

Наред с тези безспорни по-общи качества, ще спомена и едно много добро 

микрооткритие - определянето на света на слепотата за зрящия като хетеротопия (с. 

84-5). То би могло допълнително да се разгърне, струва ми се, движейки се по 

характеристиките (шестте принципа), които Фуко посочва по повод хетеротопиите: 

ще спомена например третия принцип - хетерохронизмът или разривът с 

традиционното, обикновеното време – според мен той по изключително адекватен 

начин кореспондира с трансформацията на времето след загуба на зрение, описано 

в дисертацията. 

Накрая ще спомена устойчивата централна линия в текста, към която имам 

известни резерви, които вероятно са плод на други теоретични влияния и в този 



смисъл не бива да се разбират като критика, а като поредица от въпроси. Става 

дума за прекомерният, според мен, акцент върху радикалната несъизмеримост на 

световете на зрящи и незрящи, въпреки която Бунджулова търси възможността за 

диалог и взаимодействие (с. 8). Първо, не съм сигурна (за мен това е отворен 

въпрос) може ли изобщо радикално несъизмерими парадигми за света да 

диалогизират и взаимодействат, оставайки такива. Ако Нютон действително вижда 

движение на махало, а Аристотел свободно падане (използвам примера за 

несъизмеримост на Кун, защото Бунджулова всъщност не посочва какво точно 

разбира под несъизмеримост, а при формулиране на тезата си в Автореферата 

заменя несъизмерими с радикално различни светове, с. 6., което внася допълнителна 

неяснота) ще се състои ли действителен диалог между тях? Не е ли диалога и 

взаимодействието тъкмо съизмерване на световете, а щом можем да ги 

съизмерваме, не е ли твърде вероятно те да не са радикално несъизмерими? 

Както и в самия текст се отбелязва, не съществува общ свят на слепотата – тогава 

световете на сляпородения и на късноослепелия не могат ли също да бъдат 

наречени несъизмерими. Наред с това има и различни контексти и ситуации, в 

които както те двата, така те и „нашият” свят са или не са съизмерими – ако е 

приемливо да кажем, че изложбата е несъизмерима ситуация за мен и за незрящия, 

не са ли напълно съизмерими световете ни, когато става дума за идеята за числото 

2 или за модус поненс? Също така защо светът на късноослепелият да е 

несъизмерим с този на зрящите? Не е ли процесът на хабитуализация по нов начин 

(174 с.), през който такъв човек преминава, всъщност несекваща работа именно по 

съизмерване?  

По-нататък, не е ли прекалено силно твърдението, че „светът на незрящия 

(незрящите) не е версия на трансцендентална интерсубективност (Хусерл)... В 

хората без зрение и в тези със зрение не е заложен априорно „общ инвариант“, 

разбран като трансцендентално его...” (Автореферат, с. 6). Съвсем не претендирам 

за експертност върху Хусерл, но трансценденталното его не е ли онази абсолютна 

точка, която остава след заскобяването на всичко емпирично, на всички обекти и 

факти, чистото съзнание – кое ни дава основание да кажем, че зрящите и незрящите 



нямат „едно и също” трансцендентално его след като става дума за пласт, който е 

отвъд или преди всяка емпирия? 

Накрая, колебая се дали този акцент върху несъизмеримостта не е изцяло „в 

услуга” на незрящите. Наистина текстът ясно заявява, че няма за цел да изследва 

или да бъде част от борбата за еманципация и включване на хората с увреждания, 

но според мен всеки социално-научен анализ има своя перформативност, т.е. 

възможен ефект върху това как са нещата в света. Още повече, че в самото 

изследване има, според мен, критика към визиоцентричността. Но дали тезата, че 

„откъм доминиращата ... позиция на зрителната перспектива спрямо позицията на 

липсата на зрение се създават мощни процеси... нормализиращи различията, 

прикриващи/изтласкващи несъизмеримостта, което създава илюзията 

(привидността), че „всички ние сме хора и възприемаме, и разбираме света по един 

и същи начин“ (с. 6 Автореферат) – би генерирала наистина инструмент за 

оспорване на визиоцентричната идеология? Струва ми се, че полагането и 

утвърждаването на подобен тип несъизмеримост лесно би могло да се превърне 

именно във властови жест на визиоцентризма. 

 

Дисертационният труд на Боряна Бунджулова без съмнение е впечатляващо 

изследване, което е много важен принос както към разработването на 

феноменологическата перспектива, така и към изследванията, които се интересуват 

от спецификите на живота с увреждания. Затова без никакво колебание 

препоръчвам на членовете на научното жури да присъдят на Боряна Бунджулова 

научната и образователна степен „доктор”. 

 

 

21.01.2016 г.        ………. 

София        доц. д.р Ина Димитрова 


