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27 юни –
Международен ден на
сляпо-глухите хора
На 27.06.2017 г. се навършват 137 години
от рождението на Хелън Келър.
Необятната й мъдрост, оптимизъм и
непреклонност, преодоляват времето и
пространството, чрез нейните безсмъртни
думи:
„Въпреки че светът е пълен със страдания,
той също е пълен и с примери за тяхното
превъзмогване“.

Приоритети
ДА ПОГОВОРИМ ЗА ЖЕСТОВИЯ ЕЗИК
На 20 юни 2017 г. бе проведен Форум за свободно обсъждане на българския жестов език,
организиран от Асоциацията на гражданите с увреден слух в България (АГУСБ). Присъстваха
представители на организации на хора без слух от София и Пловдив, както и гости, представители на различни министерства като Росица Димитрова, зам.-министър на труда и социалната политика и Бояна Алексов, старши експерт в Дирекция „Приобщаващо образование“ в Министерството на образованието и науката.
До кафе паузата, по регламент определен от организаторите, участниците изказваха становищата си по азбучен ред. Последва предварително подготвеното представление „Кой е найкомпетентен по въпросите на жестовия език у нас”. Последни в меморандумния списък, но едни
от първите по изказване, фондация „Заслушай се” изнесоха най-ефектното представление пред
присъстващи и гости, като това бе и целта – да се впечатлят представителите на министерствата,
да не се допуснат определени изказвания на други участници в първата половина на програмата
(до оттеглянето на гостите), и най-после, да се изтъкне колко са некомпетентни останалите участници във форума и колко вещи са от „Заслушай се” с демонстрации на „американския опит” и
европейски практики, успешно разтегнати отвъд рамките на регламентираните 15-20 минути за
изказване.
Всички участници във форума, прочели становищата си и направили изказвания, бяха единодушни в мнението си за това, което липсва у нас по отношение на приложението на жестовия
език, преводаческите услуги и липсата на официално признаване. Няма достатъчно преводачи за
малки населени места, липсват субтитри, достъп до много области на обществения живот поради
недостатъчен специализиран превод и т.н. Не бива да се забравя обаче, че това не са въпроси, които би могъл да уреди единствено закон за българския жестов език. С неговото приемане ще настъпят много положителни промени, част от които са именно липсващите сега условия. Вижда се
обаче колко много работа е нужна още, преди да се пристъпи към узаконяване, и за целта е нужно да се работи в заедност. Това е и мотото на организаторите – „Обединени сме силни!”
Втората половина на програмата, в която по регламент следваше да се обсъждат становищата, всъщност премина под знака на личните мнения и критики. След като депутатите в Парламента отхвърлиха на 7 юни внесения на 17 май 2017 г. законопроект за жестовия език, това събуди
страсти за поправки и компетентни допълнения. По време на форума дори бе упорито насаждано
мнението, че законопроектът не е отхвърлен, а само отложен с цел да се съберат компетентни
становища, които да ревизират законопроекта в този му вид. И основните ревизионери са, разбира се, „Заслушай се”, които за тежест се нуждаят и от подписан от всички Меморандум на Форума на организациите, представен в края на програмата. И съвсем не на последно място, този Ме-
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морандум е стъпка в посока към алчните амбиции на тази фондация за национално представителство.
Ашод Дерандонян и Славина Лозанова, последователно и в тандем, внушаваха на присъстващите, че макар да е най-голямата, Съюзът на глухите в България не е единствената организация на хора без слух. Дерандонян дори се оказа (по негови собствени изказвания), с личен смс от
председателя на СГБ относно отсъствието му от форума. Както смс-ът и мотивите за отсъствие,
така и отделни положения от проектозакона за жестовия език бяха остро разкритикувани от Дерандонян. „Национална асоциация на преводачите на жестов език в България” (НАПЖЕБ) също
не беше подмината в критиката покрай претенциите им за Националния регистър на преводачите
в проектозакона за жестовия език. Дори бяха упрекнати от Лозанова, че въпреки че са самостоятелна организация, работят под шапката на Съюза на глухите в България.
Следващите, които отнесоха къде явни, къде завоалирани критики от „Заслушай се” бяха
Фондация „Глухи без граници”, които в момента провеждат Национално научно изследване на
българския жестов език по проект „Подкрепа за равен достъп и личностно развитие“ по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Преобладаваха (няколко пъти повторени)
изказвания, че това изследване, макар да било първото, не било единственото и последно, и че 10
месеца не били достатъчен срок да се обхване в пълнота всеки негов аспект. Буквално се набиваше в очи омаловажаването на работата, която фондация „Глухи без граници” извършва в момента, въпреки изразяваните от Лозанова по време на форума поздравления към тях за това, което
правят.
Правеше впечатление това публично изразено пред всички съмнение, че глухи хора могат
да се справят с такова важно изследване, колкото и Лозанова да се постара да внуши, че уважавала глухите хора. За съжаление, имаше очевидно разминаване между дела и думи, което особено
си пролича в частта с изказване на участник без слух след кафе паузата. По време на това изказване Лозанова се обърна към Дерандонян и му каза през смях: „Тя е луда!”. Той, разбира се, се
съгласи с кимане на тази знаменателна забележка. И за да е вън от всяко съмнение, че това наистина се е случило, е документирано на направения по време на форума видеозапис. Демонстрирането на ехидност, превъзходство и изрази от подобен характер показват недвусмислено какво реално е мнението и отношението на хора, които лицемерно прокламират някаква заедност в името
на добри каузи.
Няма как да се постигне заедност и да се получи партньорство с организации, които не биват смятани за достойни в онова, което вършат. И най-малкото е цинично да се иска от тях да
сложат подписите си под предварително съгласие за сътрудничество, каквото е меморандумът,
докато се омаловажават постиженията им. Бе обяснено, че това е само „напомнително писмо”,
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което няма силата на официален документ. Всъщност меморандумът е дипломатически документ, който съдържа подробности за даден въпрос и неговия развой, както и становищата на
страните, спорещи по него. Мнозина от присъстващите на форума с увреден слух лица не бяха
наясно какво точно представлява меморандумът, който се искаше от техните организации да
подписват.
По време на продължилата след кафе паузата дискусия стана ясно също, че „Заслушай се”
провеждат свое изследване на жестовия език, демонстрирано пред ВИП гостите от министерствата като „американски опит”, с цел да доказват неща, които са неприложими или несъвместими с
българската действителност. Прочетено бе от Лозанова становище на неприсъстващи в залата
представители на фондация „Взаимно”. Ашод Дерандонян пък много емоционално попита присъстващите дали виждат връзката между научното изследване на жестовия език и неговото узаконяване, защото той не виждал такава. Лозанова натърти, че узаконяването на жестовия език е
политически акт, а научното изследване си е научно изследване и между двете няма общо. Възниква много логичния въпрос, дали Дерандонян и Лозанова щяха да смятат така, ако „Заслушай
се” бяха спечелили проекта за научното изследване вместо фондация „Глухи без граници”?
Всъщност, връзка между научното изследване на жестовия език и неговото узаконяване има и тя е пределно ясна. Жестовият език е език на глухите хора. Навсякъде по света той е
част от така наречената „култура на глухите”, тяхна идентичност и самоопределение. Като част
от тази култура той е узаконен в повечето държави, но в много малко от тях – конституционно.
Разбира се, узаконяването следва националните особености на държавите и трябва да се съобразява единствено с тях, каквато е и препоръката на Световната здравна организация
в Резолюцията „Превенция на глухотата и слуховата загуба”. У нас, в България, култура на глухите няма, или поне не се говори за такава. Жестовият език не се е разглеждал досега като част
от културата на глухите, с която българските глухи могат да имат самочувствие.
Националното научно изследване би дало представа къде у нас, в какви географски региони
се употребява жестовия език, какви са неговите особености, форми, традиции, на кого е нужен.
Всичко, което е необходимо да се знае за жестовия език, който съществува отдавна, предава се от
поколения и има свои правила. Той няма граматика, защото е визуален език, а мимиките на лицето по никаква логика не могат да се нарекат граматика. Граматиката на един език е система от
писмени и устни правила за ясно разбиране, и ако жестовият език ще има претенцията да бъде наравно с говоримия български език, следва да се подчинява на същите граматически правила
при съставянето на изречения с жест, устна артикулация и говор, за да бъде разбираема комуникацията на глухите хора не само между тях, но и с всички останали. Тъй като е знайно, че повечето глухи хора не винаги се изразяват граматически правилно, това е аграматичност. В духа на
културата на глухите, тази специфична особеност на комуникацията на глухите хора може да се
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разглежда като граматическа субкултура, което не значи отделна граматика.
Едно научно изследване като това, което провеждат от фондация „Глухи без граници” е ценно с това, че за пръв път ще документира у нас нещо, което досега не е правено, и което би дало
основателни претенции на жестовия език да бъде узаконен – неговата история и култура, традиции и методи на обучение. Няма логика да се узаконява нещо, което не е познато, което е неясно
на кого е нужно, защо е нужно, как точно е нужно. И не като се завишава умишлено броя на хората без слух у нас, с цел да се внуши на колко много хора наистина е нужен. Защото не всички от
тях са ползватели на жестовия език, нито тези хора са наистина стотици хиляди. Реално, ако се
събере броят на регистрираните членове на районни организации на глухите в страната, ще се получи цифра, близка до 10 000. Ако към тях се включи броят на тези, които ползват технически
средства, нерегистрираните никъде хора без слух, броят на децата, които всяка година се раждат
и чиято слухова загуба се открива по-късно, ако се добави и броят на тези, които в някаква степен
губят слуха си по някаква причина, реално цифрата няма да бъде по-висока от 30-40 000 души.
Така че узаконяването на жестовия език е добре да не става на базата на броя хора без слух
у нас (за който, както вече многократно напомняме от години, няма точна статистика). Не всички
от хората със слухови дефицити са потребители на жестов език, затова узаконяването следва да
се съобразява с комуникационните потребности на ползвателите на езика. Именно заради тях ще
се узаконява. И спешно е нужен Класификатор на ползвателите на жестов език, за да се види поясно на кого и при какви ситуации е необходим. Националното научно изследване би показало
именно кои са ползвателите, би очертало таргета от потребители.
Жестовият език е помощно средство за комуникация, колкото и да не са съгласни с това
твърдение определени хора. И защото жестовият език е алтернативен – по смисъла на друг, различен от общоприетото, макар и със свои особености. Но все пак макар и първи език за глухите
хора, той е помощен за тях да опознават света и националния език на държавата, майчиният български. Ето затова, преди да се узаконява жестовият език като български жестов език, той следва
да бъде национално изследван. Мисля, че е излишно да се обосноваваме какво е национално и
българско. Изследването освен това ще обогати съществуващите до момента и познати жестове с
нови, а това е работа в посока обогатяване на съдържанието на жестовия фонд. Беден откъм съдържание език не може да бъде равностоен на говоримия език и не е естествено средство за комуникация, защото не идва спонтанно, а е изучаван и овладяван – първо у дома, а после и в училище. Националното изследване, не на последно място, ще докаже и нещо много важно – че е нужно преводачи от жестов език да се обучават на езика на глухите от самите глухи, за да могат да ги
разбират и да бъдат професионални и точни посредници между хората без слух и чуващия свят.
Пак ще повторим, че не бива признаването на жестовия език като държавен акт да се разглежда единствено с оглед образователните му ползи за преводачи, деца и студенти. Те са важни,
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но са само един аспект от темата за жестовия език и приложението му. Изказани бяха мнения, че
няма ясна методика за обучение на преводачи от и на жестов език. Ако се обедини това, което
съществува като традиционен жестов език, с това, което съществува като обучителен метод, би
се получила доста добра база, в която нищо не се изключва като излишно, а само се надгражда
над него.
Един професионален преводач следва да владее не само онзи жестов език, който методически се преподава, но и жестовия език на глухите хора. Дори само една погрешна интерпретация
или изопачаване, дължащо се на недостатъчното познаване на езика на глухите хора, може да доведе до много сериозни последици и дори до риск за живота. Особено при случаи на тежки престъпления, когато извършителят е лице без слух. Ето защо е много важна и много очевидна връзката между едно изследване на жестовия език у нас и неговото узаконяване. И е цинично да се
политизира или маргинализира нещо, което е от изключителна важност за хората без слух.
Както подчертахме многократно на форума, е важно най-вече да се работи наистина с мисъл за хората без слух и с пълна липса на организационни или политически интереси. За да не се
налага възклицанието „Горките глухи!”, в името на които се правят много неща, но за тях конкретно – нищо. „Ние ви чуваме” (специализиран сайт за хора със слухови дефицити) адмирира
узаконяването на жестовия език, но не и начините, по които се подхожда към този въпрос, тъй
като са налице твърде много интереси, които имат твърде малко общо с глухите хора въобще.
Насажда се впечатлението, че тях никой не ги пита кое как трябва да бъде, след като има политическа воля и представители, които знаят това по-добре от тях. Ако съществуваше заедност и съгласие какво наистина е нужно на глухите хора, надали щеше да има и толкова организации, всяка
от които счита себе си за водеща.
Имаше и откровени изказвания от страна на Лозанова, че „Ние ви чуваме” едва ли не е против узаконяването на жестовия език у нас, някак си умишлено пропускайки обстоятелството, че
изтъквахме реално съществуващите ситуации у нас, които са проблемни в областта на жестовия
език. Не можем да се сравняваме с европейски или американски практики по простата причина,
че у нас тепърва жестовият език ще бъде разглеждан, изследван, обговарян – неща, които отдавна
са направени в глухите култури и законодателства по света. Затова е важно да има съобразяване с
реалното положение у нас, с националните особености, преди да се пристъпва към въвеждането
на нечий опит или практики, тъй като е голяма реалността по липсата на готовност или основи те
да се реализират успешно. И когато изтъкваме реалното положение „с такива изказвания”, заради
което отнасяме ментални квалификации, това не значи, че правим опит да саботираме работата в
насока узаконяване на жестовия език у нас. Обяснима е липсата на погрешно тълкуване у хора,
които не чуват, когато слушат. Но не е простима. Особено от хора, които считат себе си за професионалисти.
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Приоритети
Форумът завърши с представяне на споменатия по-горе Меморандум, в който бяха изложени основните насоки за бъдеща работа между организациите на хората без слух у нас и призив за
съставяне на Национален съвет по жестовия език, в който да влезе по един представител от всяка
организация. И да бъдат изготвени „нормативни проектопредложения за признаване на официалния статут на българския жестов език”. Кои организации на хора без слух у нас включва документът, за да се формира правна рамка за официализирането на жестовия език?
Асоциация на гражданите с увреден слух в България (предс. Любен Работов); Асоциация на
родителите на деца с увреден слух (предс. Мария Кръстева); Българска асоциация на хората с увреден слух (предс. Иванка Йовкова); Национална асоциация на сляпо-глухите в България (предс.
Димитър Парапанов); Национален християнски център за глухи (предс. Сергей Гайнудинов); Национална асоциация на преводачите на жестов език (предс. Милена Гъркова); Съюз на глухите в
България (предс. Николай Нинов); Спортна федерация на глухите в България (предс. Николай
Колев); Сдружение „Спортни надежди” (предс. Траян Корчев); Фондация „Взаимно” (предс.
Иван Бургов); Фондация „Глухи без граници – България” (предс. Митко Якимов); Фондация
„Заслушай се” (предс. Ашод Дерандонян).
Националният съвет ще има правомощията да събира компетенции по темата, с цел да се
придвижи напред узаконяването на жестовия език у нас. По време на представянето на документа се разбра, че е наложително да му се направят някои редакции. Възникват обаче въпроси доколко такъв съвет ще провежда политика на прозрачност и без порочни практики, предвид очевидната липса на взаимно уважение, несъгласие с позициите и тщеславни желания кой да води
парада и да определя правилата, след като никой не признава национално представената организация СГБ за подходяща да поема и да изпълнява тези функции.
Това, което бе демонстрирано на този форум, остави впечатления за очевидна липса на готовност и основи за някакво положително развитие в заедност. Вторият Форум за свободно обсъждане на жестовия език щял да бъде организиран от „Заслушай се”, както съобщиха от АГУСБ
по време на дискусията. Хубаво е да има обсъждания, да се говори по важни въпроси. Но още похубаво е, когато е налице и желание да чуеш друг глас освен собствения си. Заедност няма как да
се случи, докато са налице нездрави амбиции за партньорства, които уреждат нечии интереси,
при липса на уважение към мнение, различно от собственото и с ползването на обидни квалификации, които отразяват единствено нивото на интелигентност на ползващия ги. Лесно е да бъдеш
великодушен, когато изглеждаш голям в собствените си очи.
Въпросът е в това – след всички критики и неуважение, проявено на този Форум към някои
от включените в Меморандума организации, как точно ще се случи заедността?
Христина Чопарова –
Създател и собственик на сайта „Ние ви чуваме”
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ПЪТЕШЕСТВИЕТО НА БЕЛИЯ БАСТУН
Още преди да се родя, един български поет е казал, че човекът е човек, когато е на път. Аз
обаче ви казвам, че това важи с пълна сила и за нас – бастуните.
В България не бях кой знае колко полезен на притежателя си, но когато, в началото на юни
отидох в Лондон… Ехаааа, само да бяхте ме видели! За отрицателно време, от ненужно захвърлена вещ, се превърнах в истински джентълмен. Стоях гордо изправен, неотлъчно до моята дама,
осигурявайки и пълна безопасност, сигурност и комфорт.
Ох, извинете, нека ви представя първо моята притежателка, господарка, собственичка, дамата на моето сърце. Нали вече съм джентълмен, ще проявя дипломатичност и конфиденциалност спрямо нейното истинско име и ще я нарека Лейди. Тя е доста интересна личност, безподобен оптимист, в нея винаги бушува буря от емоции, търсач на силни усещания, готова на всичко,
за да запази свободата си. Нейният неизчерпаем дух на пътешественик не й позволява да остане
за дълго на едно място. Докато я видя да се прибира отнякъде, свежа и щастлива, с нейната неизменна усмивка, и ето я, грабнала пак куфара и отново потегля нанякъде. Дори и не поглежда към
мен. А аз толкова много искам да сме заедно, да й помагам, да я пазя, да й служа, докато ластикът
ми съвсем се изпокъса. Години наред мечтаех за това. И доживях мига, в който Лейди посегна
към мен и каза: “Ей, приятелче, стягай се, ще ходим двамата в Лондон, без теб не ме искат там”.
Какво щастие само! Още от април започнах обратното броене. Ох, този май, защо не е като
април, ами има още един ден отгоре! Ето го юни – 1-ви, 2-ри, 3-ти и сме на летище София. Аз наперено вървя пред Лейди, а пък тя, милата, като малко изплашено зайче, сърчицето и бие, та ще
се пръсне. Когато асистентът от специалната служба за хора с увреждания ни пое, почувствах, че
тя мъничко се поуспокои. Качиха ни на самолета не по стълбичката, а чрез камионче с платформа. Понеже ние бяхме първите пасажери, стъпили на борда, самолетът беше абсолютно празен.
Лейди остана поразена от неговата големина, лукс и уют и когато стюардесата дойде да й направи инструктаж за полета, тя беше вече абсолютно спокойна. Полетът мина леко и приятно.
След приземяването обаче трябваше да се разделим с българския екипаж. Още от самолета
ни поеха от английските социални служби, и по същия начин, с платформа ни придвижиха до летище „Лутън“. Закараха Лейди до залата, като истинска принцеса, със специален стол и я предадоха на моя благодетел и неин син, който накратко ще нарека Бо.
Винаги ще помня мига на тяхната среща. Почти бяха ме задушили в спонтанната си прегръдка. И тогава, притиснат от телата им, усетих нещо подобно на цунами, но двустранно, толкова
мощно, че за малко да ми се размекне ламарината. Когато дойдох на себе си, осъзнах, че без да
искам съм станал проводник на силата на майчината и синовна любов. Ако притежавах поне кап-
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чица течност, уверявам ви, че точно в този момент щях да се просълзя.
Здравей Лондон, лелеяна моя мечта! Години наред съм си представял как почуквам по лондонските улици, пътувам в двуетажните му автобуси, разхождам се из величествените му замъци.
Не се отказвайте от мечтите си, никога! Изчаквайте търпеливо момента и той ще дойде, както
стана с мен.
И настъпи моят звезден миг! Сега вече ще покажа на целия свят какъв внимателен, грижовен и всеотдаен кавалер мога да бъда. Спазвайки всички етикети на кавалерството, вървях винаги
една идея пред моята дама. Предполагам, че това беше истинската причина, още докато си подам
носа, а, извинете, исках да кажа върха, във влака на ъндърграунда (така наричат метрото в Лондон), и веднага скачат, подобни на мен кавалери, да отстъпят мястото си на Лейди.
Смятах, че в Лондон друго освен джентълмени няма, докато не налетяхме на един нахал,
който едва не ме извади от равновесие. Тъкмо седнахме във влака и той, надигайки се от отсрещната седалка, с лек поклон, започна да ухажва Лейди, колко слаба и елегантна била, и тем подобни, добре че не разбирам много английски, ама, то това дето чух ми стигаше. Каква наглост само,
да не мисли, че Лейди ще му се върже на приказките. То добре, че и тя изобщо не е в час с английския, че знам ли, дали нямаше да й се завърти главата.
В Лондон времето се цени страшно много. Поради тази причина няма да видите в работни
дни спокойно разхождащи се хора. Всеки стремглаво бърза нанякъде, няма време дори да се огледа. Странно, мен обаче ме забелязваха и се отдръпваха, правеха ни път, все едно, че сме кралски
особи. Горд съм, че където и да отидехме, благодарение на мен, моята дама се ползваше с изключително внимание. С периферията на дръжката
си забелязах, как влизайки в един пъб да пийнем
по бира, възрастен мъж издърпа леко масата, за
да ни направи повече място да минем, а дамата
му деликатно обгърна с ръката си ъгъла на масата, за да предпази Лейди.
Когато пък ходехме по музеи, придружителят ни влизаше напълно безплатно, а ние ползвахме частично намаление от цената на билета.
И за всичко това, беше необходимо само моето присъствие, никъде не беше нужно да удостоверяваме с документи група инвалидност, загуба на работоспособност, или процент, степен и вид
на увреждането. Навсякъде ни пускаха през ВИП входа, за да не чакаме на огромните опашки.
Въобще, отношението към нас навсякъде беше специално.
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Искам обаче да ви разкажа по-подробно за посещението ни на кралската съкровищница в замъка Тауър. Там,
всички експонати в залите са оригинали. Преминаването
покрай кралските корони и жезъли става с подвижна пътека. Когато, замаяни от изящната красота и блясъка на скъпоценните камъни, слязохме от пътеката, там вече ни чакаше една мила служителка, която явно беше ме забелязала.
Подаде ни списание, в което на брайл беше изобразено
всичко, покрай което бяхме преминали току-що. Заведе ни
от другата страна на пътеката, където срещу всяка корона
имаше релефно изображение, което зрително затруднени
хора могат да опипат и да добият представа за оригинала.
Понеже беше забелязала, че Лейди има някакво остатъчно
зрение, служителката направи невероятен жест, като ни позволи да минем още веднъж покрай
оригиналните експонати. Така, имахме щастието да се потопим повторно в един невероятен, вълшебен свят, който, сигурен съм, и най-добрият писател не може да опише с думи.
Водейки дамата си из каменните коридори и кули на замъка, пропити с кървавите истории и
драматични съдби на не един крал и кралица, които са били заточени там, многократно се натъквахме на брайлови надписи, даващи богата информация.
Всъщност, едва ли има човек в Лондон, който да се оплаче от липса на каквато и да е информация. Във влаковете на ъндърграунда има оставени безплатни вестници, пред касите в магазините има разположени монитори, на които е изобразено ухо, а под него надпис – „Ако поради
затруднения със слуха, имате нужда от помощ, молим, натиснете бутона за връзка с виртуален
асистент!“, във всеки вагон на ж.п. влаковете им има информационни табла, от които се разбира
кой по ред е вагонът от локомотива назад, колко свободни и заети места има в него, коя е следващата гара и още, и още. Даже в тоалетните на влака на брайл е обяснено, как да си пуснеш водата
и да си заключиш и отключиш вратата.
“Пфууу, чак да му доскучае на човек, от цялата тая информираност.” – каза Лейди и ме остави да я поведа към самолета за София.
Тук процедурата вече ми е напълно ясна, затягам ластика и съм готов за излитане. Бай, Бай,
Лондон!

Ангелина Кръстева
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В ПАМЕТ НА СТЕФАНКА СЛАВОВА

Хората по света живеят и се развиват по
свой индивидуален начин, който се нарича
съдба. Единственото нещо, по което си приличат е неизменният път към старостта, която
носи човешката гибел.
Този път извървя нашата Стефанка Славова, Фана – така искаше да я наричаме. Няколко дни преди да навърши 93 години тя затвори очи и се раздели с нас.
Фана е родена на 25 май 1926 г. в китното балканско село Константин, недалеч от град
Елена. В детските й години нейните родители
търсят нов живот в градски условия. Това става в равната част на северна България, в град
Шумен.
За онова далечно време градът е имал добре развита промишленост, където намират своя
хляб и добро развитие.
Под крилото на своите родители малката Стефанка расте, учи и завършва средно образование в тези години.
В годините на основното си образование, Стефка прави първите си опити да навлезе в поетичното творчество. Отдава й се без затруднения. Първите й стихотворения се публикуват в различни вестници на областния град Шумен. Това я поощрява и до края на живота й завладява нейната мисъл.
Нейното творчество се гради върху красотата на жената, върху неописаните природни пейзажи с много цветове и вкуса на истинската семейна любов.
Когато завършва средното си образование, с добре обработен певчески глас, тя се качва на
театралната сцена като хоров изпълнител при оперните и оперетни спектакли. На тази сцена Стефанка среща първата си любов и свързва живота си с Петър Славов, който има същата професия.
От този брак се ражда единствената им дъщеря – Маргарита.
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След време те сменят работното си място в старопрестолния Търновград и стават пионери
на новоразкрития Драматично-музикален театър “Константин Кисимов”.
Семейният живот на Стефанка Славова не спира ентусиазма на творческото развитие, което
пълни папките й със стихотворения.
Не ми беше известно по каква причина тя не издава нито една стихосбирка. Когато опитах
да й помогна, разбрах че тя не желае редактори и коректори да се месят в нейното стихотворно
писмо.
В годините на пенсионната си възраст, зрението на Фана прогресивно намалява, успоредно
с това губи и слуха си до 80 децибела.
През 2002 г. Стефанка Славова постъпва в редиците на инвалидите по зрение. През 2004 г.
става член на организацията на сляпо-глухите в България. В тази организация нейното творчество става достъпно на хората, които обичат поезията.
Нейните участия в различни фестивали й носят много награди и грамоти. От тях се отличават две почетни награди за първо място и една за второ. Този знатен актив на Фана остави дълбока следа в нашето сдружение на сляпо-глухите в града.
На 27 април 2017 г. Стефанка Славова завинаги се раздели с нас, но нейното творчество остави трайни следи. Нека си припомним емблематично й произведение “Живот театър”:
Не се отчайвай, смело в живота ти върви!
Животът е театър! Ако не знаеш да играеш,
той ще те сломи и унищожи!
И все пак, животът е театър!
О, как във теб, аз, Господи, да вярвам.
Не вярвам аз на твоите слова.
Пред мен заставаше вечно моята съдба – жестока, безнадеждна. Отново пак се връщам в
младостта. Не мога да отмина спомените вечни. Аз търсих ги да блеснат като искра, да ме поглъщат, да ме галят. Но винаги пред мен заставаше жестоката съдба!
И газеше мечтите ми,
що в младостта си аз живях.
Пълзях до нея унизена
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и мрачни бяха мойте дни,
а тя ме гледаше презрена,
гасеше пламъка, що в очите ми пламти.
И питам те, къде, о, Господи, сгреших,
че толкова жестока към мен бе ти.
И молих те да ми простиш за всяка грешка!
Прости ми ти и дай ми светлина,
да виждам аз света.
Годините минаваха в умора и спомените като сенки се плъзваха край мен. Безмилостна,
жестока бе съдбата. Уморих се да мечтая, да копнея. Уморих се, уморих! Вървях в живота със
смели крачки, забравила за съдбата ми злочеста. Мечтите ми ме водеха към приказни страни.
Научи ме да мразя, да обичам страстно.
Да тръгвам аз при всеки поглед мил.
Понякога заставаше пред мен като скала,
ту яростна, безмилостна, жестока
и блъскаше ме в бездни и скали
и падах с окървавени рани,
отново изправях се с поглед ясен
и никой, знам, не ще да ме сломи.
Живота си калявах с песен!
Вървеше тя до мен с надежда, с вяра. И сякаш ставах все по-смела. Тя вдъхваше ми тази вяра, че и аз мога да бъда полезна на този свят. Светлината чезне от моите очи. Но тоз живот поднасяше ми всичко. Забравих аз за моята съдба. Живота си до края ще посрещам.
Обичам те, живот прекрасен!

Аврам Аврамов – бивш просветник и
организатор на сляпо-глухите във Велико
Търново
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СВЕТИЛИЩЕТО
(продължение на разказа “Да уловиш заек”, публикуван в миналия брой)
Налага се да започна по-отдалече. Така по-добре ще разберете преживяванията ми, когато
попаднах на това древно светилище. Като ученик в първи клас ни заведоха в градския музей. Не
ми бе интересно да гледам експонатите от миналото. Бях прекалено малък, за да ми е интересно.
Затова пък уредникът си разбираше и обичаше работата. Той бе много сладкодумен и ме увлече с
разказите си. Така от него научих, че има следи от човешка дейност от най-дълбока древност. Без
да уточни какви са тези следи, каза че са около местността „Тъпана“. Заинтригува ме това, на
пръв поглед, странно име на платото край града. Съвсем наивно тогава си зададох въпроса: „А
жителите да не са били тъпанари, та са сложили такова име?“. Не знаех, че след 25 години сам ще
преоткрия такива оставени следи, съществуващи и до днес.
И това откритие, като много други, стана съвсем случайно. Платото „Тъпана“ е трудно достъпно. Представете си трапец със страни 1,5 км и основа 2,5. Около трапеца тече река. Дефилето
е със стръмни и отвесни скали. Платото е в естествена недостъпна крепост. Това е причината
древните хора да го предпочитат в ония несигурни времена. И реката е опасно препятствие – с
дълбоки вирове, дъно с хлъзгави камъни. Бродовете са само три и то лесно защитими.
Откритието на светилището стана при един риболовен излет на реката в южната – найнедостъпната част на платото и реката.
Качен на една скала, мятах въдицата. То не бе риболов, а рибовадене. На всяко мятане ловях кефал. Докато ги вдигна на скалата, всички едри риби се откачаха и падаха обратно в реката.
Знаех причината – малка е кукичката. Така или иначе бързо налових достатъчно и ми поомръзна.
Рано ми бе за прибиране. Затова реших да разгледам дефилето. Не се получи. Само след няколко
крачки, се хлъзнах по стръмния склон и едва не паднах във водата. Опитах се да се изкача, но неуспешно. Храстите и тревите се отскубваха. Корените им бяха слаби заради малкото почва по
скалистия склон. От този капан можех да изляза само по вода.
Запретнах крачоли, преметнах кецовете на врата и… напред към неизвестното. Тук реката
бе плитка, водата бистра. Мятах въдицата формално, а всъщност разглеждах девствено красивата
местност, но зловещо пуста и недостъпна. Десният бряг – отвесни скали с височина от 5 до 25 м.
Като напречен разрез се виждат водоносни слоеве в скалите, а от тях се стича чиста вода. Коя наша крепост е с толкова високи стени? А левият бряг?! Той не е отвесен, но е толкова стръмен, че
е недостъпен. Та нали ви описах двата неуспешни опита да се изкача. Подхлъзнах се на пет метра
височина. Ами ако беше от 15 м или 25? Така газейки по водата, стигнах до завоя. Реката сменяше посоката почти под прав ъгъл. И тук имаше особеност – стесняваше се в бързей, широк едва
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два метра. Вероятно това бе скална пукнатина.
Водата съскаше и шумеше гневно, притисната от скалните окови. Огромен каменен диск се
бе надвесил над бързея. Водата шумно се вливаше в дълъг и тесен вир. Дали пък той не е Инджеферовият вир? Знаех от други, че е много дълбок, с много риба. Пробвах с рибарския прът дълбочината – не стигнах дъното. Реших, че е инджеферовия бент. Още с първото мятане закачих нещо
голямо, но го изпуснах. Това бе и краят на улова.
Слънцето се бе вдигнало. Стана топло и задушно. Камъните се нагряха толкова, че пареха
нетърпимо босите ми ходила. Обух се, сгънах пръта и взех торбата с рибата. Тръгнах да се отдалечавам от реката. Вървях с наведена глава, защото гледах в нозете си. Имаше тръни. Боях се, че
връзките на кецовете ще се закачат за тях и ще ме препънат. Но чудна работа – отдалечавах се от
реката, а шумът от бързея се усилваше с всяка измината крачка. Ето сега се превърна в шум от
малък водопад. Спрях на място и вдигнах глава. Стреснах се, защото се оказах пред каменно жилище. Не, това не е дело на природата. Това е дело на човешки ръце. Две елипсовидни каменни
плочи бяха изправени и опрени една в друга. Получаваше се нещо като каменен покрив. Каменните плочи бяха почти еднакви. За дъно на тази конструкция служеше отвесният скален зъбер.
Такива каменни плочи можеха да се намерят само на дъното на реката. Някой ги бе подбрал, организирал изваждането и превоза им дотук. После са ги изправили и опрели една в друга. Това е
работа на древен майстор, вероятно от късната каменната епоха.
Разгледах още по-внимателно древния обект. Две елипсовидни плочи с внушителни размери – дължина около два метра и ширина около един и четиридесет. Ако се подмажат фугите с
глина, ако се преметне една кофа на входа и се остави отдушник, вътре би могло да се пали огън.
Каменният покрив е добра преграда срещу природни стихии. Остава въпросът за какво е служел
и за какво е бил предназначен. Не съм специалист, но имам различни версии. Символ на пещера,
откъдето са излезли древните хора. Първообраз на храм, посветен на бога слънце. Входът е ориентиран точно на юг, така че слънчевата светлина да влиза максимално в храма. Слънчев часовник или жилище на шаман.
Не бях първооткривател на светилището. Иманяри бяха копали под каменната конструкция
– дълбок изкоп бе категорично доказателство за това. Добре поне, че не са го взривили. Какво ли
ценно може да са открили в толкова древен обект? Задоволих любопитството си с каменната конструкция и насочих вниманието си към силната акустика на мястото. Обърнах се към реката и я
открих почти мигновено. Реката правеше завой – десният бряг е отвесна скала. Получава се рефлектор. Звукът от бързея се отразява в скалната дъга и се концентрира тук, където е храма. Сигурно тук е и центърът на дъгата. Нали нося в себе си духа на Тома Неверни, реших да проверя за
всеки случай логическите си разсъждения. Поех дълбоко въздух и изкрещях силно, но кратко.
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Ефектът беше потресаващ. Сякаш над главата ми изгърмя оръдеен залп или падна гръмотевица.
Зашеметен от силния звук, физически усетих и отразения звук. Сякаш поривист пулсиращ вятър
ме блъсна и едва не ме извади от равновесие. Последва няколкократно повторение от ехото. После звукът с кънтене затихна. Сякаш физически усещах отдалечаването на звука. Сега вече не остана и капка съмнение, че това е свято място за древните люде. Но исках да съм точен, защото в
залесията не успях да преброя колко пъти ехото повтори вика ми. Изкрещях втори път силно, но
този път продължително. Ефектът бе същият, но аз броях повторенията от ехото. Четири, пет,
шест ясно доловими. После следваше кънтене на звука също като удар на голям барабан. Стоп!
Голям барабан на местен диалект се нарича тъпан. Ето откъде идва името на платото. Няма нищо
случайно. Има логическа връзка. Само че не винаги я откриваме.
Сега ясно си представях шамана, качен на каменния диск. Пее, танцува, говори. Смаяните
хора чуват мощен глас от небето. „Бог ни говори“ – мислят си те. Така е, защото не разбират от
акустика. Шаманът ловко ги манипулира. Прави жертвоприношения за добър лов и риболов, после бута жертвата в бързея до каменния диск. Казано е в Библията: „Блажени са вярващите“. Ами
манипулаторите? Сякаш темата „Светилище“ се изчерпва и аз си тръгнах.
Вървях край отвесния скален зъбер. Не виждах изход от мястото, освен пак по вода. Скалният зъбер бе отвесен, висок около пет метра и непреодолим. Сепнах се при вида на пукнатината
в скалата. Тя бе невидима за стоящия отстрани. Трябваше да застанеш точно срещу нея, за да я
откриеш. Крачка или две в страни и тя сякаш изчезваше. Бе широка точно колкото едно тяло да
мине през нея. Не беше дело на човешки ръце. Сякаш огромна небесна брадва се бе стоварила и
разсякла скалата. Вгледах се в нея. Вода бе минала и измила дъното до песъчинка. Щом има откъде да влиза вода, значи има и отвор, през който да изляза. Вмъкнах се в пукнатината, съвсем
сигурен в това. Вътре бе мрачно, влажно и студено. Не разбрах само как така изведнъж се оказах
на светло и топло от другата страна на скалата. Обърнах се назад, за да огледам и от тази страна.
И тук бе незабележима. Виждах я, защото бях точно срещу нея. Нямаше нужда от маскировка на
входа.
Какъв капан за нашественици бе това място! Не само светилище, а крепост, убежище и укритие за местните жители. Ако преследвачите са многобройни и откриеха случайно входа на цепнатината, можеха да минават през нея само един по един. Колко лесно само няколко човека да
защитят входа на укритието. Така съотношението на входа е: нападатели – много, а защитници –
малко. Но на изхода на пукнатината ставаше точно обратното – нападателят е сам, срещу няколко
защитници на местните хора. И ако все пак надделеят над защитата ги чака разочарование – местните люде са избягали на десния бряг. Това е лесно дори за жени, деца и старци. Няколко дървета
от каменния диск в коритото на реката, прехвърлени към десния бряг и ето ти подвижен мост.
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После изтеглят дърветата или ги пущат в бързея. Течението ще свърши останалото. Какво ще намерят нашествениците? Нищо! Ще хвърлят шарен боб, за да гадаят къде са отишли хората. Или
ще видят гърбовете на отдалечаващите се бегълци. Прескачането на бързея, ще се окаже поредният смъртоносен капан.
Сякаш Бог и майката природа са се обединили, за да запазят хората да оцелеят при всички
случаи. А и местните хора не са били глупави, а са се възползвали максимално от природните дадености. Обърнах се да огледам мястото, на което се оказах. Това бе стара дъбова гора. Не бе гъста и слънцето напичаше силно дебелия слой листа, натрупани по земята. Те се чупеха с пукот под
краката ми. Само тези, запазили влагата от утринната роса, шумоляха като нови банкноти. Миришеше на гнили листа и още нещо, но въздухът бе чист и се дишаше леко. Склонът бе стръмен, но
проходим. Тръгнах към платото, забил поглед в краката си. Спрях внезапно, защото се оказах
пред мокри листа. Вдигнах погледа си и видях, че е дълга мокра ивица. Там, на горния край се
виждаше забодена пръчка, а на нея окачена консервена кутия. Извор. Приближих го, за да го разгледам. Квадратна яма 40 на 40 см, дълбока 30 и пълна с чиста изворна вода. Тя преливаше и се
стичаше по окапалата шума. Дъното на извора бе покрито с листа. Пръчката бе дъбова и прогнила. Кутията бе потъмняла от ръжда, но все още годна за ползване. Всичко това показваше, че изворът не е посещаван от миналата есен. Освежих лицето и врата си с вода и измих ръцете си. Не
посмях да пия, въпреки че бях жаден. Изворът може да е заразен от диви животни. От кога ли е?
Години, векове или хилядолетия…
Продължих нагоре. Наклонът бе лек и се ходеше лесно. Сега погледът ми бе отправен напред и търсех следи от стари пътеки. Не открих такива и се движех по интуиция. Изглежда съм
налучквал посоката, защото бързо се оказах на голяма поляна. Тук на платото имаше ветрец. Бе
приятно и аз се спрях да подсъхна от поста и да се огледам. Пред мен имаше пчелин с около 50
кошера. Те бяха оградени с бодлива тел срещу животни. „Значи пчеларят ходи до извора“ – прецених мислено. На идване бях минал край две кошари.
Какво излиза накрая? Тук от каменната ера, та чак до днес, е имало и ще има живот.
Да, но едно е да ти го кажат, а съвсем друго е да го откриеш. Знам, че не съм първият откривател на светилището. Преди мен са минали археолози, иманяри, пчелари, рибари. Заради емоцията от преживяното обаче, аз наистина се зарадвах истински и се чувствах като откривател.
Повярвайте ми, това е едно много приятно чувство. С този разказ ми се иска и вие да съпреживеете моите емоции. Дано съм успял!

Петко Абаджиев
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Любопитно
ТОМИ ЕДИСОН:
НЕЩАТА, КОИТО БИХ ЖЕЛАЛ ДА ВИДЯ, АКО ИМАХ ЗРЕНИЕ ЗА ЕДИН ДЕН
Томи Едисон е роден на 17 юли 1963 г. Незрящ е по
рождение. Той е израснал в Гринуич, Кънектикът. Получил е образованието си в Кентърбъри и в университета в
Бриджпорт, където учи музика. Томи работи като професионален радиоводещ над 20 години – водил е предавания
за джаз музика, а също така е бил репортер, отразяващ
трафика. През 2011 г. стартира своя проект “Слепият кинокритик” – сайт, в който прави анализ на филмите, различен от този на зрящите, тъй като вниманието му не е
насочено към красивите гледки и външния вид на актьорите, а проследява фабулата и актьорската им игра.
Освен това, Едисон създава канал в Ютуб – уебсайт
за видеосподеляне, в който, по забавен и интригуващ начин, представя личния си опит и отговаря на различни въпроси, свързани с това какво е да си незрящ.
Ето кои са нещата, които Томи би желал да види, ако има зрение за един ден:
“Много интересен въпрос. Има толкова много неща, за които съм чувал, за които даже съм
говорил.
На първо място, струва ми се, ще
съм самият аз. Бих искал да се видя, да
видя как изглеждам сега и как съм изглеждал като дете. Така ще видя как съм
пораснал и как съм се променил. Това
ще е много яко! Чудя се дали ще се разпозная.
Бих желал да видя семейството си:
майка ми, баща ми и сестрите ми. И техните деца също, защото са много сладки.
Ще бъде забавно! Все пак ги познавам през целия им живот и разбира се, че искам да ги видя.
Доста време съм работил в радиото като информатор за пътната обстановка и често хората
са казвали: "Боже мой, човек, който никога не е виждал трафик, говори за него!". Ще ми е интересно да видя трилентов път пълен с трафик. Естествено, иска ми се да видя и катастрофа, защото
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съм говорил за хиляди такива, но никога не съм виждал нито една.
Небето е друго нещо, което искам да видя: и през деня, и през нощта. Дневното небе ще е
красиво, заради всички облаци, които са там и заради изгрева, разбира се. Знам, че има няколко
вида облаци и ще се радвам да ги видя всичките. През нощта, смятам, че е страхотно, заради луната и всичките звезди, които са на милиарди километри от тук.
Искам да видя небостъргач. Веднъж бях в Търговския център и искам да знам колко голям
всъщност е един небостъргач, колко висок е. Ще бъде яко, ако докато си на земята и поглеждайки
нагоре видиш сграда, висока 300-400 метра.
Океанът също е от нещата, които бих искал да видя. Бил съм хиляди пъти в океана, носен от
вълните, слушайки шумът му, но да го видя – това би било жестоко! Идеята да се вгледам в нещо, чийто край не се вижда ме изкушава. Напълно съм незапознат с този феномен, нямам идея с
какво може да бъде сравнено.
Ще ми се да видя планетата Земя от космоса, например от телескопа "Хъбъл" или от совалка. Чувал съм да я описват като голямо синьо топче за игра... явно ще трябва да я видя, за да повярвам.
Много бих искал да видя снимка на нещо, без значение какво е. Имам предвид, че самият аз
правя снимки и ще бъде хубаво всъщност да видя такава. Интересно ми е да разбера, как може
нещо, което е триизмерно да се побере на парче хартия.
Бих искал да си видя телефона и да го използвам без екранен четец, да видя компютър.
Бих желал да видя и купища еднакви предмети на едно място, например много монети или
тълпа от хора, това е нещо, което усещам, но ми харесва идеята да видя всичко това с един поглед. Искам да видя телевизор, да гледам някакво предаване или филм. Аз съм голям почитател на
филмите и на телевизията, но досега само съм ги слушал. Движеща се картина, звук, диалози –
всичко това, смесено, но въпреки това едно цяло. Адски ще ми е интересно да видя компютърно
генерирано изображение. Това е нещо, което не разбирам. Знам какво е, за какво служи, но да
създаваш изображение, което даже не е там и да го използваш във филми – това наистина е яко.
Друго нещо, което искам да видя е стъпката на първия човек, стъпил на луната. Има много
конспиративни теории по тази тема, ето защо искам да я видя и да формирам собствено мнение.
Ще ми се да видя Пол Макартни от 1964 и 1968 г. И тук има доста конспирации: казват, че
Пол е умрял по време на автомобилна катастрофа през 1966 г. и е бил заменен с двойник. Също
така се твърди, че има снимка, на която са двамата. Това е нещо, което искам да видя.
Имам силно желание да видя различни спортове, например умирам да гледам бейзбол. Искам да видя как се случват нещата. Искам да гледам спорт, който кара цял бар хора да викнат:
“Уооу!”. Това ще е яко! Искам да гледам ръгби, да видя как събарят някого. Не мога да си представя гледката да тичаш по полето, преследван от 11 души, които се опитват да те спрат. Друг
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спорт, който искам да видя е фигурно пързаляне или гимнастика, които са част от Олимпийските
игри. Защото аз си пускам Олимпиадата, но това, което чувам е хубава класическа музика, а искам да видя и артистичността към нея.
Искам да видя добре изглеждащи хора – жени и мъже. Постоянно чувам реплики: "Виж този колко е красив!" или "Ослепителна е!". Респективно, бих желал да видя и двойка грозни хора,
за да направя сравнението. Има хора, които като ги видиш и си мислиш: "Боже, този е паднал от
високо дърво и се е ударил във всеки клон от него!".
Идват ми наум и няколко нещо от света на изкуството, например "Мона Лиза" или Сикстинската капела. А какво ли ще е да видя собствените си рисунки и да ги сравня с реалността? Бих
искал и да видя произведения на Пикасо, защото много хора говорят за него.
Пирамидите – това са едни от тези неща, за които хората казват "Как по дяволите са ги построили?!". Ще е яко да ги видя – и тях, и Сфинкса – той трябва също да изглежда жестоко.
Бих желал да видя Великата китайска стена. Да, разбирам, че е стена, но е толкова дълга и
висока.
Гранд Каньон – не искам да го пропускам. Да, и за него знам, че е дупка в земята, но все пак
милиони туристи го посещават всяка година.
Иска ми се да видя и някои неща в болница – например хирургична операция. Как ли изглежда човешкото тяло отвътре? Или пък раждане – много искам да видя процеса на раждане, нали знаете – чудото на живота! Не знам дали искам да го чувам, но определено искам да го видя.
Има много неща, за които съм чувал, че са емблематични – всички тези снимки или записи на неща, не всички от които са за добро. Цял живот слушам за убийството на президента Кенеди. Надали ще мога да добавя ново доказателство към него, но искам да го видя. Световният търговски
център – искам да го видя както е бил, но искам да видя и запис на момента на сгромолясване му.
Ами дирижабълът Хинденбург?! Катастрофата му е една неприятна част от историята, но
искам да видя как този огромен дирижабъл се разбива.
Разберете, знам, че доста от тези неща са ужасни, но разберете и мен – имам 1 ден да видя
всичко, което мога. Доста ограничено време. И не всичко ще е забавно, искам да запомня тези
неща завинаги, въпреки че ще ги видя само веднъж и списъкът ще бъде дълъг. Но няма значение,
защото аз искам да видя всичко.
Ето това е списък на някои от нещата, които бих желал да видя. Разбира се, че пропускам
нещо. Сега, например, се сещам, че искам да видя и отражение – такова, каквото има в огледалото или в басейна.
Представете си следното: получавам възможността да виждам за един ден и след седмица
си казвам: “О, забравих да видя това, дявол го взел!”.

Превод: Деян Славов
Източник: www.youtube.com

19

Занимателна страничка
ДИЛЕМАТА С ТРАМВАЯ: ДЕЙСТВИЯ, НАМЕРЕНИЯ И ПОСЛЕДИЦИ
(продължение от миналия брой)
Ако представените дилеми имат същия резултат и повечето хора са склонни да дръпнат
лоста, но не и да бутнат едрия мъж или да убият здравия пациент, дали моралната ни интуиция е
невинаги надеждна, логична и постоянна?
Дали отвъд последиците съществува друг фактор, който влияе на моралната ни интуиция?
Има разлика между това да убиеш някого и да го оставиш да умре. Едната реакция е активна, а
другата – пасивна.
При първия вариант на дилемата с трамвая, човекът, който дърпа лоста, спасява петима и
оставя един да умре. Дърпането на лоста не нанася пряка вреда върху мъжа на страничната линия. В сценария с моста обаче, бутането на едрия господин е преднамерено убийство.
Това ни насочва към „принципът на двойния ефект“, който гласи, че е приемливо да навредиш индиректно (в резултат на страничен или „двоен“ ефект), ако действието ти ще доведе до подобър резултат. Не е приемливо обаче пряко да нанасяш вреда, дори в преследване на повисшето благо.
От друга страна, моралните теории, които преценяват степента на приемливост на дадено
действие въз основа на последиците от него, не могат да обяснят защо някои действия, предизвикващи смърт, са приемливи, а други – не.
Ако приемем допускането, че всички имат равни права, то би било грешка да жертваме
един човешки живот, дори с намерението да спасим други 5.
Проучвания на невролози разглеждат кои части от мозъка се активизират, когато хората
разсъждават върху двете вариации на дилемата с трамвая.
Учените отбелязват, че сценарият с лоста задейства логическия, рационален ум. Затова ако
решим да дръпнем лоста, причината е, че искаме да спасим по-голям брой хора.
Ако бутнем мъжа от моста, в процеса на решаване се намесват емоциите, поради което се
чувстваме различно спрямо идеята да убием един човек, за да живеят петима.
Но тласкат ли ни в този случай емоциите към правилното действие? Трябва ли да избегнем
пожертването на един, за да спасим петима?
Помислете за себе си.
Източник:
www.theconversation.com/uk
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