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РЕЦЕНЗИЯ 

от 

Д-Р СВЕТЛАНА ТЕМЕЛКОВА СЪБЕВА 

 доцент в Катедра „Социология и науки за човека”, Философско-исторически факултет, 

Пловдивски университет „П. Хилендарски” 

за дисертационния труд „ТЯЛО И ВСЕКИДНЕВЕН СВЯТ: СЛУЧАИ НА ПЪЛНА 

ЗАГУБА НА ЗРЕНИЕ“  на Боряна Андреева Бунджулова за придобиване на 

образователната и научна степен „доктор” в професионално направление 3.1. 

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

културата) 

 

Тяло и всекидневен свят: случаи на пълна загуба на зрение е феноменологически 

ориентирано дълбинно изследване, чийто цялостен стил е предизвикателство пред 

стандартните очаквания за правене на социология. Предивикателство, което се състои в 

това да се ‘отвориш’ за една екзистенциална среща – със слепия човек от плът и кръв, 

със „света на слепотата” – и тази среща да се превърне в сложно и рисковано мисловно 

движение, по пътя на което неизбежно ще трябва да се ‘обективира’, да се фиксират 

‘социологически предметности’, без обаче да се изневерява на принципа на 

екзистенциалната среща. Този принцип, с думите на авторката, звучи така: „... срещите 

ми със слепотата са нахлувания на странен опит в моя досегашен живот. Другият 

стои пред мен със спецификата на собствената си екзотика, ту усещан като по-близък 

ту като безкрайно далечен (...) Как да постъпя, за да застана по-близо до Р. Р. и А. А.? 

Не бих могла да залича собствената си идентичност, аз принадлежа на свят, в който 

зрението ‘царува’ над останалите сетива и визуалният образ притежава водещо 

значение” (с.76-77).  

Докато пише дисертацията си, Боряна Бунджулова работи като асистент на 

единия от своите слепи респонденти, а когато се оттегля в изследователска роля, тя 

предпочита да говори за своите „съсубекти”, „партньори”, „съавтори” на изследването. 

Споделя, че в „човешки план” за нея те са нещо много повече. Да се пребивава в тази 

двойна роля очевидно означава, че трябва да се удовлетворяват противоречиви 

изисквания – от една страна, доверието и даряването на време в междучовешките 
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отношения, от друга страна, обективиращото позициониране в един социален свят, 

който така или иначе е „инвалидизирал” отклонението от „зрителната си нормалност”, 

като основно изискване на социологическата строгост. И в двете посоки са възможни 

недоразумения, уязвимости, дори предохранително отказване на достъп. Авторката е 

заложила обаче не само на рефлексията върху „ситуираните взаимодействия” и техните 

описания. Тя е заложила в силен смисъл на ‘нещо’, което стои ‘под’ всекидневната 

прагматиката, а именно на екзистенциалната „среща” (която е и сблъсък,  нахлуване на 

чуждо) и „разположеност” (която е и пасивност, оставяне да бъдеш погълнат от свят) 

като определящи за социологически case. А това изисква не само отлично 

феноменологическо знание и аналитичен талант, не само феноменологическо око, 

което поема риска да разбира без погледа лице-в-лице, но и личностната смелост да 

мислиш (и пишеш тъкмо дисертация) на границата с непроницаемото. Затова подобно 

изследване – както по замисъла, така и по реализацията си – заслужава, смятам, да 

спечели най-високо признание особено от страна на т.нар. „екзистенциално разбиране 

за социология” – едно направление, оформящо се през последните десетиления 

благодарение най-вече на рецепцията на Хайдегеровата екзистенциална аналитика в 

социологията, към което и самата авторка заявява афинитет.     

Дисертацията е в обем от 236 страници и се състои от увод, четири глави, 

заключение и две приложения, включващи въпросниците, с които се проучват двата 

случая на пълна загуба на зрение, и цитирана литература със 101 източника.  

Уводът въвежда много умело в проблемната ситуация, която осцилира между 

въпроса за Другия, състоянието на пълна слепота и множествеността на световете, в 

които се обживява това състояние; ето защо ще го представя малко по-подробно, 

удържайки и цялостното разгръщане на дисертацията. Ситуацията придобива 

феноменологическата си определеност още с първоначалните въпроси и аналитични 

стъпки: „Кой е онзи Друг, който не може да вижда с очите си? Какъв за него е светът? 

Какъв е неговия свят ... Състоянието на слепота е страшно за Мен, принадлежащия към 

зрителния свят”. Тази среща с Другия като „Чужд” (с. 4) създава взаимно себе-

очуждаване, или „огледални взаимотношения”, разсичащи жизненото пространството 

чрез двойката утопия – хетеротопия в смисъла на Фуко (с.5),  така че авторката да има 

основания да заяви, че това изследване тематизира не по-малко и самия зрителен свят. 

Последователно се обсъждат „изследователският предмет”, „целите и задачите”, 

„методологическата рамка”, „хипотезите” и „основните понятия” на изследването. 
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Състоянието на пълна (не и на частична) слепота е избрано именно за да се направи 

опит за разбиране на „живота в свят без визуални образи”, т.е. в състояние на 

радикална лишеност по отношение на „зрителната нормалност”, както и за да се открои 

по-категорично въпросът за „автентичността на преживяванията на слепота” спрямо 

онова, което незрящите придобиват от социализацията и живота си със зрящите Други. 

Този изследователски предмет има освен своите обективирани източници – теорията, 

статистиката, литературата и другите документални архиви, и, както стана дума, два 

източника от плът и кръв – Р. Р., сляпороден мъж на 30 г., и А. А., 53 годишна жена, 

изгубила зрението си в началото на пубертета.  

В „методологическата рамка” е поставен акцент върху метода „в-движение”, 

който се състои в споделяне на време-пространство с Другия по време на обичайните 

дейности от деня; но веднага трябва да се каже, че методологическите рефлексии 

присъстват като същностна част от аналитиката на опита на слепота на още множество 

други места в дисертацията, като спираловидно се задълбочават (напр. 73-75; 76-83). 

Макар дисертантката да не тематизира това изрично, струва ми се, че в тези рефлексии 

ясно се различават две равнища. Едното, дълбиното – което впрочем смятам за един от 

най-важните приноси на дисертацията – е рефлексия върху самия достъп или самото 

нахлуване в свят, който тя не е предустроена да разбира и който не е предустроен да се 

разкрива пред нея; тук, освен феноменологическото епохé, осветляваща граница за 

авторката е ситуацията с антрополога на Кастанеда, който, изучавайки света на 

индиянски магьосник, прибягва до опиум като а-рационална техника за преминаване в 

друг свят (с. 82).  Другото равнище е методическото в тесен смисъл, на което се 

обсъждат методът „в-движение”, особеностите на разговора, етнометодологическите 

провокации, работата на автобиографичния разказ и на неволната памет, заедно със 

съответните техники като водене на дневник, записи на диктофон и т.н.          

 „Хипотезите” и „основните понятия”, скицирани в Увода, всъщност въвеждат 

теоретичната кооридантна система, в която се полага последващата аналитика на опита 

на слепотата, била тя извлечена от теоретичната феноменология, или пък от 

изследваните случаи. Авторката тръгва от генералната хипотеза, която прокарва в хода 

на цялото изследване и отстоява в крайна сметка като теза, за „несъизмеримостта” на 

света на хората без зрение със света на зрящите. Това според нея е „радикална 

несъизмеримост”, „разкриваща се както в елементарните форми на сетивно 

конституиране на жизненосветовите структури, така и в комплексните форми на 
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смислово съизграждане на свят с другия” (Автореферат, с. 7). Бидейки радикално 

несъизмерими, тези светове обаче са „практически споделени” (Автореферат, пак там), 

но, разбира се, под диктата на визиоцентричния свят. В контекста на тези ключови 

теоретични дистинкции Боряна Бунджулова въвежда понятието „свят на слепотата” 

като „методологически конструкт, инструмент за открояване на несъизмеримостта”, 

който самата тя като изследовател „сглобява в един цялостен ‘образ’’” (с. 21) и който 

не е тъждествен на „света на хората без зрение”. Според нея този „свят на слепотата”, 

от една страна, би могъл да открие достъп до „автономните съдържания (собствената 

мяра)” на света на незрящите; но „в друг аспект” той „играе ролята на огледален образ 

за зрящите в тяхната господстваща (нормална и нормализираща) визиоцентрична 

перспектива” (с. 12). Намирам въвеждането на този „методологически конструкт”, 

както и самите плътни феноменологически описания на „света на слепотата”, 

основаващи се на раздиплянето на преживяванията на времето, пространството, дъжда, 

дърветата, лицето, пасивността, дори на „зрящия Бог” (особено благодарение на често 

цитирания сляп професор по теология Джон Хъл) за изключително евристично (макар 

да имам забележка за неуточнения му методологически статус, която ще се спомена 

накрая).   

Първа глава на дисертацията представя релеватната за изследването теоретична 

феноменология, като обединява изложението на идеи на Хусерл, Хайдегер, Шютц, 

Зимел, Сартр под заглавието „Кой е Другият”? Заслужава да се отбележи, че питането 

„Кой е Другият” не е иманентно, не е по ‘собствената мяра’ на нито един от 

споменатите мислители (впрочем може би единствено Хана Арент, която обаче не 

присъства тук, пита изрично за Кой-идентичността, за разлика от Какво-идентичността 

на човека в публичния свят);  а техните аналитики на интерсубективността, в контекста 

на които може да проектира този въпрос, не могат да се редополагат безпроблемно. 

Преводимо ли е изобщо Хусерловото Leib-Кoerper, чрез което се натъквам на Другия, в 

Хайдегеровото Mit-Dasein; или Шютцовото ние-отношение в Зимеловата размяна на 

погледи; и защо отсъства Мерло-Понти, чиято феноменология е в най-радикален 

смисъл откъм тялото, или на тялото и сетивното конституиране на света; или пък защо 

е подмината Левинасовата аналитика на явяването на Лицето? С тази проблематизация 

авторката несъмено извършва смел, но също и криещ рискове интелектуален ход. Тя не 

само реконструира идеи на тези мислители, които внимателно е проучвала, но ги 

провокира да отговарят на нейните собствени въпроси: „Каква би могла да бъде 
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стъпката към Другия тук” (с. 32) ; какъв би бил „погледът очи-в-очи с незрящия” (с. 

48), т.е. тя мисли чрез тях. Това събужда у мен обаче предположението, че ако 

реконструкцията и „мисленето чрез” тук бяха по-фокусирани и акцентиращи върху 

проблема за интерсубективността тъкмо като „интертелесност” (едно понятие, което 

днес вече не се ограничава само до възгледите на Мерло-Понти), те биха спечелили.         

Втора и Трета глава излагат практическата, херменевтическата и 

екзистенциалната работа на Боряна Бунджулова по „безкрайно трудното проникване” в 

световете на конкретните незрящи хора Р. Р. и А. А. Търси се експликация на 

„елементарните форми на сетивно конституиране на жизнения свят”, формите на 

всекидневен живот, но и дълбинните преживявания на личностна идентичност. В 

единство с метода „в-движение”, който осигурява достъп до практическата земност на 

света на незрящите, тук авторката проследява също в-движение т.нар. „сработване на 

нормалността” и ходовете на споделяне на всекидневния свят между зрящи и незрящи. 

Наративността и аналитичността, с които се върви по протежение на самоформиращия 

се смисъл в това особено споделяне, се редуват с една увличаща читателя лекота.  

Откроява се темата за „особената ‘визуалност’” на „света на слепотата” – „нещо като 

нагледи без зрение” (с. 86). Според авторката това е „друг тип визуалност, не на 

зрението и погледа, а произведена чрез фантазията, въображението, сънищата – 

имагинерна визуалност, но също така компенсаторно набавена чрез другите канали на 

сетивността” (пак там). Този проблем обаче се усложнява, когато авторката – 

натъквайки се в една практическа ситуация на самата себе си като невидим трети за 

двама незрящи – се изправя пред питането „дали у слепия човек същестува чувството, 

че е гледан; че някакъв анонимен поглед го наблюдава?” (с. 131) Също както 

респондентите, от които не получава „задоволителен отговор”, тя оставя този ключов 

въпрос отворен. 

Четвърта глава, под заглавието „Конституране на жизненосветови структури” 

(сравнителен анализ), представлява кулминация на аналитичните усилия, като излага  и 

обогатява постигнатите до този момент резултати с цел „да се откроят пунктирите на 

несъизмеримост между световете на незрящия (незрящите) и зрящия (здрящите) и чрез 

понятието свят на слепотата да се проявят автономните съдържания на света на слепия” 

(Автореферат, с. 22) – в измеренията пространство, време, звук и цвят, допир и т.н.

 Едно толкова богато и полифонично изследване, което сплита в единство 

множество аналитични и наративни техники, което при всяко напредване се връща 
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назад и дообогатява вече казано, което залага на значещия детайл и смисловата 

изненада, несъмнено е и покана към читателя да ‘разчертаваме заедно’ видимото и 

невидимото, разбираемото и неразбираемото. Аз обаче ще огранича моите коментари 

относно онова, което ми се струва проблематично в това забележително 

феноменологическо изследване, до два най-общи пункта.  

1) Оставам с впечатлението, че дисертантката, залагайки на силната теза за 

несъизмеримостта между зрителения свят и света на слепотата (която напълно 

споделям), се опитва да я аргументира без експлицитно и радикално разбиране за 

феномен, феноменалност, феноменално (афективно) тяло. Оттук остава непрояснена и 

серия от ключови деривативни понятия като „представа”, „образ”, „въображем образ”, 

езиково фиксирано „значение” (с неизбежното индексикализиране на „обективните” 

значения, което тук не се тематизира), които често се употребяват неразличимо; може 

би затова идеята за „особената визуалност” на света на слепотата до голяма степен 

остава метафора. Какво са „розовите дрехи” за Р.Р. – представа, образ, фантазъм, 

езиково значение, или може би феномен? Има ли Р.Р. феномена „круша” или само 

значението „круша”; в какъв смисъл се твърди, че „двамата разполагаме с различен 

‘образ’ на крушата в съзнанието си”? (с. 105-106) Ако анализът не достигне до чистото 

равнище на феноменализирането и в двата случая, т.е. до начина, по който крушата и 

розовото изплуват в съответния свят и стават само-даване на крушата като такава и на 

розовото като такова за мен самата, и ако феноменологията не ни „накара да видим” 

това (както казва Хайдегер), то тезата за несъизмеримостта не може да бъде аналитично 

изявена. Давам си сметка, че дори оставайки при едно имплицитно и  оперативно 

разбиране за феномен, една аналитика (какъвто е и случаят) може да набавя коректни 

„феноменални данни”; също така си давам сметка за изключителната трудност на тези 

дистинкции, които изискват археологическа работа в рамките на самата 

феноменологическа традиция – но поставям въпроса, защото той иманентно изниква от 

работата на Боряна Бунджулова.   

2) Също така оставам с впечатлението, че изследването недооценява потенциала 

на Хусерловата аналитика на тялото като изживявано тяло – корпус (Leib-Koerper), 

както и изобщо – неизчерпаемото аналитично богатство, което при Хусерл попада под 

рубриката „логос на възприятийния свят”. За мен е странно, че идеята за изживяваната 

телесност (Leiblichkeit) в нейната активна и пасивна конституция се тематизира твърде 

бегло в Първа глава, а и почти не се използва в аналитиката на опита на слепотата; че 
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остава неразкрит потенциалът на Хусерловите анализи на тактилността, на 

локализацията на усещанията и т.н., които биха попаднали в сърцевината на 

обсъжданите в дисертацията проблеми. В контекста на тази обща забележка за 

недооценяването и опростяването на Хусерл (обяснимо в някаква степен с фиксирания 

в социалните науки негов прочит през Шютц, но незащитимо днес, когато 

феноменологията изживява ‘Хусерлов ренесанс’), ще спомена и това, че 

методологическият статус на „света на слепотата” вероятно би бил по-добре прояснен с 

инструментариума на трансцеденталната редукция в контекста на един „некласически 

трансцендентализъм”. 

Тези критични бележки, които отправям по-скоро като предизвикателство и 

стимул към последващите занимания на Боряна Бунджулова с теоретична 

феноменология, ни най-малко не влияят на най-високата оценка и признание за 

аналитичната дълбочина и интелектуалната смелост, които бих искала да изкажа за 

това изследване. Общуването с незрящите хора е дало уникален достъп на авторката 

до‘логоса’ на самите феномени; като рецензент аз само го помествам в още един от 

възможните редове на вече-казаното.    

Авторефератът с обем 41 с. е изготвен с голяма прецизност и прегледност и 

отразява основните резултати, постигнати в изследването. Приносите са ясно и 

коректно формулирани. 

В заключение, с пълна убеденост бих искала да дам своята положителна 

оценка за проведеното изследване, представено в рецензираните по-горе 

дисертационен труд, автореферат, постигнати резултати и приноси, и да предложа на 

уважаемото научно жури да присъди на Боряна Андреева Бунджулова 

образователната и научната степен „доктор” по направление 3.1. Социология, 

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

 

 

21.01.2016 г.                                                                 Рецензент: Светлана Събева  


