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няколко необходими думи

Тази книга представлява едно особено изследване. идеята за 
него възникна през 2013 г., когато възнамерявах да се зани-

мавам със света на хората с увреждания като невидимите други в 
обществото. още тогава знаех, че това е огромна тема и няма как 
аз самостоятелно да се справя с нея. Трябваше обхватът на темата 
силно да се стесни. предходните ми изследователски занимания в 
университета, свързани с моето тяло като изследователски пред-
мет, тялото на другия, отношението и взаимодействието между 
мен и другия, както и интересите ми в областта на феноменоло-
гията, ми помогнаха да очертая границите на изследователското 
поле. и фокусът ми попадна върху света на слепия човек, живеещ 
в свят, в който визуалното доминира над всичко останало.

случи се така, че попаднах в един друг проект с незрящи 
хора, който поставяше зрящи в ситуации, в които да изпълняват 
всекидневни задачи със завързани очи, за да могат да придобият 
представа за света на слепия човек и как той действа в него. а хо-
рата без зрение в този проект напътстваха зрящите с превръзка 
на очите в изпълнението на въпросните задачи. Това провокира 
у мен някои въпроси. действително ли зрящите хора придобиват 
реална представа за света на незрящите по такъв начин? не е ли 
тази представа свързана по-скоро само с един определен етап от 
загубата на зрение, а именно първоначалният травматичен етап? 
следователно тук може да се говори за опита на човека, който 
впоследствие е изгубил своето зрение. а човекът, който така се 
е родил? всъщност той изгубил ли е нещо изобщо? сблъсква ли 
се той с подобно травматично състояние? отвъд това състояние 
няма ли нещо друго? Толкова страшно ли е да нямаш зрение? как 
се живее без зрение в един визиоцентричен свят? оказва ли вли-
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яние върху света на незрящия светът на визуалното? има ли този 
свят на незрящия свои собствени, автономни особености и ако 
да, то как те могат да бъдат откроени? как да достигна до света на 
слепия човек? какъв е светът за него?

покрай този проект се запознах с няколко незрящи хора, 
както и с техни рехабилитатори по ориентиране и мобилност. 
чрез тях успях да достигна до първия си изследователски случай, 
така се запознах със сляпородения р.р. и през 2014 г. станах негов 
астистент по програмата „асистент за независим живот“. Той с 
интерес откликна на моето предложение за изследване и стана 
част от него, а на един следващ етап ме запозна и с втория ми из-
следователски случай – а.а., която е изгубила своето зрение по-
късно. Тя също с удоволствие прие да се превърне в участник в 
него. Така аз, р.р. и а.а. поехме заедно на това нелеко и особено 
пътуване към света на другия.

защо определям изследването като странно и трудно? най-
напред, то се занимава с два случая на пълна загуба на зрение. Мо-
ята цел бе да проникна в тези светове без зрение, да се опитам да 
ги разбера, да ги сравня един с друг и да ги съпоставя със струк-
турите на визиоцентричния свят. а това е проблематично начина-
ние. от една страна, трябваше да поставя под въпрос собствени-
те си очевидности, да се усъмня в устоите на зрителния свят. от 
друга страна, бе важно да съумея да предразположа подбраните, 
както читателят ще види неслучайно, два случая – два субекта на 
изследване – да бъдат открити за своите преживявания. при това, 
от тях също се изисква да се дистанцират, доколкото е възможно, 
от своите преживявания, тоест да не ги приемат за нещо  разбира-
що се от само себе си. най-сетне, от самите тях зависeше дали са 
готови, дали имат желание и дали изобщо могат да ми дадат ключа 
към своя свят. наред с всичко това, аз като изследовател бях из-
правена пред предизвикателството непрекъснато да балансирам 
между обективността и дистанцираността, които науката изисква, 
и субективните изкушения, ценностното натоварване на подоб-
но изследване. и не на последно място, да се стремя да направя 
разбираеми за своите партньори в изследването – защото те бяха 
действително такива – иначе непрозрачните за тях научни идеи, 
чрез които смятах, че това изследване би могло да се осъществи.
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научните идеи, за които става дума, са разгърнати предимно 
в първа глава на книгата, която дава методологически ключ към 
разбирането на самото изследване. неизкушените в тази теоре-
тична част читатели биха могли, разбира се, да я прескочат и на-
право да преминат към следващите втора, Трета и четвърта глава, 
където са разгърнати възприятията и преживяванията на изсле-
дователските случаи. не по-маловажна и лека обаче бе задачата 
да съумея да преведа именно техните преживявания и възприя-
тия на читателите. Тъкмо в тази многопластовост се крие шансът 
за успех, който не е гарантиран и си остава не повече от шанс. а 
какво означава това изследване да бъде успешно? да се постигне 
диалог между двата свята, този на зрящия и този на незрящия, и 
да се помогне на незрящия в спасяването му от (само)изолацията 
и (само)маргинализацията във визиоцентричния свят. ето защо, 
за да може изобщо да се реализира едно такова изследване, е не-
обходимо двустранно сътрудничество, екипна работа между мен 
и моите случаи. и аз, и те трябва да заемем специфична нагласа 
един към друг, нагласа на отвореност към другия, готовност за 
разбиране, както и откритост за собствените преживявания. Цел-
та е да се проникне, да се „погледне“ в другия свят, поставяйки 
под въпрос именно чрез него собствения, но и в същото време, 
оставайки себе си. усилията, които аз, р.р. и а.а. заедно положи-
хме, са ключови за изследването. Без моите субекти партньори в 
изследването, които в този смисъл се превръщат и в негови съав-
тори, тази книга нямаше да е възможна. затова в следващите ня-
колко реда давам думата на тях самите.

* * *
през зимата на 2014 г. си търсех асистент по програмата „асис-
тент за независим живот“ (анЖ) и това беше причината да се 
запозная с Боряна, авторката на тази книга. но не нуждата от 
асистент ме накара да приема предложението да участвам в из-
следването, а интересът, който провокира идеята у мен.

винаги съм твърдял, че за слепотата трябва да се говори и мис-
ли без така досадното съжаление или излишна патетика, а какво 
по-подходящо за това от един научен текст? през следващите три 
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месеца моето предизвикателство беше да отговоря на въпросите, 
да разкажа за личния си живот и за трудностите, които се налага 
да преодолявам. за тези месеци си спомням с лека носталгия – за 
разходките, за дългите разговори, някои от тях записани на дик-
тофон, а повечето не, и за въпросите, някои от които сам не си бях 
задавал, като тези за огледалото и възприятията ми за цветовете. 
(дотолкова съм свикнал с употребата на виртуалните изразни 
средства, че тук се изкушавам да сложа емотикона на усмихнато 
човече.)

друго мое настоятелно твърдение е, че интеграцията, тази 
толкова употребявана през последните години дума, когато се 
говори за хората с увреждания, е двустранен процес. Ще дам 
следния малък пример – ползвам телефона си с помощта на гово-
рящ софтуер, но когато някой от зрящите ми познати го вземе, за 
да направи снимка или друго, аз изключвам програмата, защото 
работата с нея е по-специфична. Така, с малко мисъл и старание 
за другия от страна на зрящи и слепи, породените от различията 
трудности могат да бъдат преодолени. а аз благодаря на Боряна, 
че ме направи част от този труд, и да ви пожелая приятно четене!

р.р.

Скъпа Боряна!
когато ми се обади с новината, че докторската ти разработка ще 
бъде издадена като книга, искрено се зарадвах за теб и твоя успех. 
знам, че само трудове с особен принос в своята област имат чест-
та да бъдат оформени и публикувани като книга за широк кръг 
от читатели, което ме накара да ликувам заради теб и да приема 
предложението да напиша няколко реда като участник в изслед-
ването.

после се замислих, че вече почти не помня съдържанието и е 
наложително да прочета труда ти отново, за да не пиша безсмис-
лени клишета. четох три дни много съсредоточено, с чувството, 
че първия път съм чела нещо друго, и с откритието, че ти си много 
талантлив изследовател и писател.
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и така, какво искам да кажа на теб и на читателите на тази 
книга? като човек, който вече повече от 40 г. живее в мир със 
слепотата си, аз съм приела, че тя е един от многото мои текущи 
житейски проблеми, с които ежеминутно и без драма трябва да 
се справям, ако искам да живея нормално, полезно и забавно. ни-
кога никой не е прониквал толкова дълбоко в моето, а и не само в 
моето взаимодействие със света, подчинен на правилата на вижда-
нето. четях думите си, коментарите и изводите ти и се гледах като 
на филм, само че отвътре навън! истински вярвам, че публикува-
нето на разработката ти като книга може да бъде много полезно 
за всички, които искат да проумеят дали и как е възможно да се 
живее нормално, въпреки слепотата и заедно с нея. пожелавам на 
добър час на книгата ти и знам, че тя ще направи по-разбираема 
специфичната реалност на живота в слепота, а може би и повече – 
ще направи слепите хора по-малко плашещи и невидими!

а.а.


