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Рез/оме: Статията изс11еg8а три ucmopuчecku метаморфози на наkазВаното 
тяло, koumo са Всеобхватни no11umuчecku техно11огии: изтезаваното, затВорни
чесkото и лагерното тяло. Изтезаваното тяло е приложна точkа на kllacuчe
ckama npakmuka, защото чрез него се разkриВа истината и се упражнява Власт
та; пуб11ичното изтезание е произВоgстВо на страgания, ритуал, организиран 
за белязВане на жертвите и блясkаВа gемонстрация на суВеренната Власт. 
ЗатВорничесkото тяло е обграgено от цялостна система от gисцип11инарни 
принуgи; това е тяло, koemo се манипулира, преформира, gpecupa, поgчиняВа, 
отговаря, koemo става умело и чиито сили се умножават; полезно и послушно, 
поkорно тяло. Лагерното тяло е абсо11/отно убиВаемо; то е kонструирано чрез 
тотално разрушаване на чоВешkия статус В резултат от унищожаването на 
lopuguчeckama, моралната и униkа11ната личност на субеkта. На сВой peg смьр
тта, kamo заВьршеk на изминат житейсkи път, е отнета от Bceku uнguBug; 
тя е анонимизирана и обезсмислена. Tyk фи11мьт Синът на Шау11 реализира no-
11umuчecku пробив В системата на смьртоносната Власт, защото преgстаВя 
kонkретна форма на чоВешkа съпротива -умъртвеното тяло не трябва ga бъgе 
изпепелено, а опято и погребано, за ga не бъgе забравяно. 

Кл/очоВи gуми: Власт, тяло, изтезание, затвор, лагер, съпротива 

Тазu cmamuя1 е nocBemeнa на mpu noлumuчecku mехнологuu на наkаз

Ваноmо mяло: uзmезаВаноmо mяло, зamBopнuчeckomo mяло u лагерното 

mяло, u на eguн генuален унгарсku фuлм - Синьт на Шаул2
, В koumo по 

Статията изразява моите лични благодарности и дълбока признателност към де
лото на живота на проф. Людмил Христов; съмишленик, приятел и колега, на интензивното 
общуване с когото дължа множество проникновени идеи и неподозирани открития. 
2 Синът на Шаул (Saul fia на унгарски език или Son of Saul на английски език) е произ
веден през 2015 г. в Будапеща, Унгария. Режисьор е Лаело Немещ сценаристи са Лаело Немеш 
и Клара Ройер, оператор - Матиаш Ердели. Главната роля на лагериста Шаул се изпълнява от 
Геза Рьорих. Носител на множество презтижни награди, сред които Оскар за най-добър чуждо
езиков филм (2016 г.), Златен глобус за най-добър чуждоезиков филм (2016 г.), първа награда на 
филмовия фестивал в Кан (2015 г.), първа награда на филмовия фестивал в Ню Йорк (2015 г.) и т.н. 
Цялото действие на филма се развива през пролетта на 1944 г. между газовите камери и кремато
риумите в лагера на смъртта Auschwitz и отразява всекидневния „живот" на една Зондеркоманда 
(Sonderkommando на немски език), към която се числи унгарският евреин Шаул. Неговата лична 
дело-съдба е, вместо да изгори, да погребе тялото на 14-годишно момче, за което той твърди, че 
е негов син, и по този начин реално и успешно да се противопостави на политическата стратегия 
на смъртоносната лагерна власт - тотално и завинаги да изтрие от колективната памет на живите 
индивидуалният спомен за мъртвите. 
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нenoBmopuм хуgожесmВен начuн е Въплътена еgна koнkpemнa форма на 
чоВешkа cъnpomuBa срещу уnражняВанеmо на смърmоноснаmа Власт - ga 
се onumBaw ga погребеш обгазено-умърmВеноmо mяло. 

Ръkо8оgен npuнцun на npegcmoящuя аналuз: чoBewkomo mяло е пото
пено В еgно noлumuчecko поле, koemo е ucmopuчecku сnецuфuчно u gu
намuчно; BлacmoBume оmношенuя осъщесmВяВаm нenocpegcmBeн захВаm 
наg него; me го обгражgаm, бележат го, uзмъчВаm го, npeBъзnumaBam го,

npuнyжgaBam го kъм mpyg, npouзBogcmBo u nokopcmBo, uзгражgаm него
Вumе nолезнu cnocoбнocmu, ekcnepuмeнmupam с него, не pяgko го унuщо
жаВаm, npeBpъщauku го В абсолютно убuВаемо. ,Jaзu noлumuчecka обсаgа 
на mялоmо е сВързана чрез сложнu u рецunрочнu оmноwенuя с негоВоmо 
ukoнoмuчecko uзnолзВане; В голяма степен mялоmо е обграgено om оm
ношенuя на Власт u гocnogcmBo uменно В kaчecmBomo cu на npouзBogu
meлнa сuла; но, om gруга страна, усmаноВяВанеmо му kamo работна сuла 
е Възможно, само ako е nocmaBeнo В еgна cucmeмa на nogчuнeнocm (В 
koяmo нужgаmа е грuжлuВо устроен, npecмemнam u uзnолзВан noлumu
чecku uнсmруменm); mялоmо се nреВръща В полезна сuла, само koгamo 
е еgноВременно nроuзВежgащо u nоgчuнено mяло. Това nogчuнeнue не се 
nocmuгa eguнcmBeнo със cpegcmBama на нacuлuemo u ugeoлoгuяma; mo 
може ga бъgе u npяko, фuзuчесkо, ga оmгоВаря на cuлama със сuла, ga се 
onupa на маmерuалнu елеменmu u Bъnpeku moBa ga не бъgе насuлсmВено; 
mo може ga бъgе npecмemнamo, органuзuрано, mexнuчecku nромuслено, 
може ga бъgе uзkусно, ga не uзnолзВа оръжuя, нumo терор u Bъnpeku moBa 
ga бъgе фuзuчесkо. С gpyгu gyмu може ga същесmВуВа еgно „знанuе" за 
mялоmо, koemo ga не се nokpuBa с нaykama за негоВоmо фунkцuонuране, 
u еgно Влаgеене наg негоВumе cuлu, koemo е нещо повече om cnocoб
нocmma за mяхноmо побежgаВане: moBa знанuе u moBa Влаgеене съсmа
Вяm онова, koemo можем ga наречем noлumuчecka mехнологuя на mялоmо" 
(фуkо 1998: 30-31 )2. 

3 В своята книга Наказание и социални структури, публикувана през 1939 г., Георг 
Руше и Ото Кирхаймер съотнасят различните наказателни режими с обществените начини на 
производство, които ги пораждат и поддържат. Според тях в една робовладелска икономика, 
наказателните механизми имат за социална функция да доставят допълнителна работна ръка 
- и да създават „гражданскои робство в допълнение към онова, което осигуряват войните
и търговията. Във феодалното общество и по време, когато парите и производството са
слабо развити, наблюдаваме бързо и всестранно разпространение на телесните наказания
- тъй като в повечето случаи тялото е единственото достъпно човешко благо или ресурс.
Изправителните домове, принудителният труд, наказателната манифактура се появяват
успоредно с развитието и ускоряването на пазарните обороти на стоковото производство.
Но тъй като промишлената система по необходимост изисква свободен пазар на работна
ръка, делът на принудителния труд постепенно намалява в наказателните механизми на ХХ
в. и се заменя със затвор, който не е чисто и просто изпълнение на една присъда.лишаване
от свобода'; а има преди всичко изправителни цели.
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В Наgзор и наkазание Мuшел фуkо onucBa nублuчноmо uзmезанuе на 
mялоmо kamo noлumuчecka mехнологuя, защото е прuцелна moчka на на
kазаmелнаmа Власт през kлacuчeckama епоха. Но uзmeзaнuemo е kakmo 
легална, maka u легumuмна mexнuka, u не mря6Ва ga грешuм, kamo го 

опреgеляме чрез kpauнocmume на няkаkВа беззаkонна ярост. Защо? За
щото, за ga бъgе uзmезанuе, наkазанuеmо mря6Ва ga оmгоВаря на mpu 
осноВнu uзuckBaнuя: на първо място mo mрябВа ga прuчuняВа uзВесmно 
koлuчecmBo cmpagaнue, koemo ako не можем ga uзмерuм точно, поне ga 
можем ga сраВняВаме u uepapxuзupaмe; смъртта е uзmезанuе gomoлkoBa, 
gokoлkomo е не само лuшаВане om npaBomo на жuBom. но u noBog за, u 
заВършеk на еgна пресметната граgацuя от cmpagaнuя: kamo се запо
чне om обезглаВяВанеmо, koemo сВежgа Bcuчku cmpagaнuя go eguн-eguн
cmBeн жест u eguн-eguнcmBeн мuг: нулевата степен на uзmeзaнuemo 
- u се заВършu с разчеkВанеmо, koemo гu npaBu noчmu безkраuнu, kamo
ме>kgуВременно се премuне през обесВанеmо, kлagama u kолелоmо, Върху
koemo агонuяmа трае gълго; смърmmа-uзmезанuе е uзkycmBo ga се nog
gъp>ka жuBoma В cmpagaнuemo, paзgeляuku го на ,,xuляgu смърmu" u ga се
посmuгне, npegu ga насmъпu kрая на чоВешkоmо същесmВуВане, "наu-ра
фuнuранаmа агонuя''. ,,Изmезанuеmо се основава на еgно kолuчесmВено
uзkycmBo на cmpagaнuemo", обобщава Мuшел фуkо. На Второ място:
moBa наkазаmелно npouзBogcmBo е поgчuнено на праВuла. Изmезанuеmо
съоmнася muna телесно noceгameлcmBo, kaчecmBomo, cuлama u npogъл
>kumeлнocmma на cmpagaнuяma с реалната me>kecm на npecmъnлeнuemo,
с лuчносmmа на пресmъпнukа, с общесmВеноmо положение на >kepmBama.
СьщесmВуВа eguн „lopuguчecku kogekc на болkаmа"; koгamo наkазанuеmо
е uзмъчВане, то нukога не се cmoBapBa случаuно uл1J наВеgнъ>k Върху тя
лото; пресмята се съгласно строго onpegeлeнu праВuла: броu на ygapume
с kaмшuka, място на uзгарянеmо с на>kе>kено желязо, npogъл>kumeлнocm
на агонuяmа на kлagama uлu kолелоmо, Buga на наложеното осаkаmяВане,
начuна на разчеkВане u m.н. Bcuчku meзu елеменmu умно>kаВаm наkаза
нuяmа u се koмбuнupam no разлuчен начuн В зaBucuмocm от cъguлuщama
u nресmъпленuяmа: еgно голямо фuзukо-наkазаmелно знанuе. На mpemo
място: uзmeзaнuemo е част от pumyaл; mo mря6Ва ga бъgе белязВащо по
оmношенl1е на >kepmBama - с белега, koumo оставя Върху mялоmо, uлu с
блясъkа, koumo го съпъmсmВа, то е преgназначено ga позорu moзu, koumo
е поgло>kен на него. Изmезанuеmо, gopu koгamo uма за заgача ga "залuчu"
uзВършеноmо пресmьпленuе, не завръща В праВuлнuя пъm на заkона; то

чертае Върху самото тяло на осъgенuя знацu, koumo mрябВа ga бъgаm не
uзлuчuмu. ,,А спрямо npaBocъguemo, koemo го налага, наkазанuеmо mрябВа
ga бъgе блясkаВо, то mрябВа ga бъgе за Bcuчku нещо kamo негова побеgа.
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КИНОТО - ВЪВ ФОКУСА НА ИЗСЛЕДВАНИЯ И СТРАСТИ 3 

Самата kpaOнocm на uзВьршВанumе насuлuя е часm om неговата слава: 
mоВа, че BuнoBнukьm пьшkа u kpeщu nog ygapume, не е срамен сmранu
чен eфekm, а е самата церемонuя на npaBocьguemo, koemo се поkазВа 
В цялата cu сuла. На moзu фakm Вероятно се gьл>kam u онезu uзmеза
нuя, koumo npogьл>kaBam u слеg смьрmmа на >i<epmBaнemo: uзгарянеmо на 
mpynoBeme, разхВьрлянеmо на пепелта на Вяmьра , Влаченето на meлama 
Вьрху pewemku u uзлаганеmо uм на nokaз kpao nьmuщama. ПpaBocьguemo 
npecлegBa mялоmо u omBьg Всяkо Вьзмо>i<но cmpagaнue" (Фуkо 1998: 38). 
СлеgоВаmелно, nублuчноmо uзmезаВане не е чucmo u npocmo телесно на
kазанuе, а npegcmaBляBa еgна noлumuчecka mехнологuя на наkазВаноmо 
mяло, koнcmumyupaнa оkоло mpu елемента: то е особено npouзBogcmBo 
на cmpagaнuя; pumyaл, органuзuран за белязВане на >i<epmBume; ,,блясkаВа" 
gемонсmрацuя на Bлacmma, koяmo наkазВа. 

И maka, ,,наkазанuеmо ВъВ Buga, В koumo се е pumyaлuзupaлo още 
през XVIII В., mрябВа ga се разгле>kgа kamo noлumuчecko cpegcmBo. 
То се BnucBa логuчно В еgна наkазаmелна cucmeмa, npu koяmo Влаgе
mеляm npяko uлu неnряkо uзuckBa, решава u uзпьлняВа наkазанuяmа, 
gokoлkomo uменно moo с nocpegнuчecmBomo на заkона е засегнаmu
яm om npecmьnлeнuemo. ВьВ Всяkо нарушенuе uма crimen majestatis, u 
наu-gребнuяm npecmьnнuk е nоmенцuален цареубuец. А цареубuецъm е 
нu повече, нu по-малkо заВършенuяm u абсол!оmuяm npecmьnнuk, защо
то Вместо kamo Bceku нарушumел ga npekpaчu няkое оmgелно реше
нuе uлu >i<еланuе на ВърхоВнаmа Власт, moo посяга на самuя npuнцun 
В лuцеmо на фuзuчeckama лuчносm на kраля. Иgеалноmо наkазанuе на 
цареубuеца бu mрябВало ga npegcmaBляBa сбор от Bcuчku Възмо>i<нu 
uзmезанuя. То бu бuло еgно безkраоно оmмьщенuе" (Фуkо 1998: 57). 
И нaucmuнa, ako uзmeзaнuemo е moлkoBa gьлбоkо Вkоренено В kлacu
чeckama наkазаmелна npakmuka, mo е, защото чрез него се paзkpuBa 
ucmuнama u се упра жнява Bлacmma, а mялоmо на осьgенuя е преВърна
mо В ценmралнаmа nрuложна moчka на ВьрхоВнаmа суВеренна npucъga. 

Еgна Втора noлumuчecka mехнологuя на чoBewkomo mяло се pa>kga yc
nopegнo със заВлаgяВанеmо на соцuалноmо mяло om наkазаmелнаmа uн
cmumyцuя на заgьр>kанеmо - моgернuяm заmВор. НаВлuзаме В епохата 
на „наkазаmелнаmа mpeзGocm"; uзчезВанеmо на nразнuчнuя cnekmakьл u 
nремахВанеmо на публuчноmо uзmезаВане са ucmopuчecku знацu за Вьз
нukВанеmо на нов BлacmoBu захВаm Вьрху ocъgeнume mела. Върху kakBo 
В geucmBumeлнocm е moзu nоgчuняВащ захВаm? Кое mрябВа ga поразява 
наkазанuеmо: ,,gywume" uлu meлama на npecmъnнuцume? В kpauнa cмem
ka, Възможно лu е ga сьщесmВуВа безтелесно наkазанuе? Да не се посяга 
на mялоmо, uлu koлkomo се може nо-малkо u mo само за ga се gocmuгнe 
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В него нещо, koemo не е самоmо mяло. Hяkou бu Възразuл: но заmВоръm, 
kamopгama, забраната за nребuВаВане, genopmupaнemo uлu uзселВанеmо, 
koumo заемат moлkoBa Важно място В мogepнume npaBнu cucmeмu, са 
uменно „фuзuчecku" наkазанuя: за разлukа om глобата uлu koнфuckaцuяma 
me засягат нenocpegcmBeнo самоmо чoBewko тяло. По-същесmВеноmо 
обаче е, че omнoweнuemo „наkазанuе - тяло" Вече не е същото, kakBomo е 
бuло В enoxama на uзmезанuяmа. Сега mялоmо е В ролята на uнсmруменm 
uлu на nocpegнuk: ako nосягаm на него, kamo го заmВаряm uлu го npuнy>k
gaBam ga paбomu, mo е, за ga лuwam uнguBuga om еgна сВобоgа, koяmo се 
смяmа еgноВременно за npaBo u за благо. Cnopeg moзu фунgаменmален 
npuнцun mялоmо е обхВанаmо В еgна cucmeмa om npuнygu u лuшенuя, 
om заgълж:енuя u omгoBopнocmu. Изmезанuеmо, самата телесна болkа 
Вече не е cpeg елеменmumе, koumo koнcmumyupam наkазанuеmо; mo 
,,не може ga uма за цел nрuчuняВане на фuзuчесkо cmpagaнue uлu унu

жаВане на чoBewkomo gocmouнcmBo"4
• ,,Hakaзaнuemo е премuнало om 

uзkycmBo на нemъpnuмume усещанuя В cucmeмa на omнemume праВа", 
заkлlочаВа Мuшел Фуkо. 

И ako npaBocъguemo Все nak се нy>kgae om манuпулuране u уязвяване на 
mялоmо на nogcъguмuя, mo го npaBu оmgалеч, по cmpoгu npaBuлa u с няkаk
Ва „no-Bucwa" цел. Несъмнено наkазанuеmо е престанало ga бъgе съсре
gоmочено Върху uзmeзaнuemo kamo mexнuka, npeguзBukBaщa cmpagaнue; 
негов основен oбekm е станала загубата на няkаkВо благо uлu праВо. 
Но еgно наkазанuе kamo npuнygumeлнuя mpyg u gopu заmВора - чucmo
mo u просто лuшаВане om сВобоgа - Вuнагu е npugpy>kaBaнo om няkаkВо 
gобаВъчно наkазанuе, засягащо mялоmо: лuшенuя, огранuченuя, uзолацuя, 
насuлuе. Hakpamko, заmВоръm u gнес npegnoлaгa няkаkВа степен телесно 
cmpagaнue: наkазанuеmо нaucmuнa е mpygнo omgeлuмo om опреgелен мu
нuмум фuзuчесkа болkа. СлеgоВаmелно, моgерноmо npaBocъgue съgържа 
eguн елемент на „мъченuе", koumo не е напълно оВлаgян, но koumo Все по
Вече u повече се забулва om еgна безтелесна наkазаmелна npakmuka. Но 
ako наkазанuеmо u поg нau-cmpoгume cu формu Вече не е насочено срещу 
mялоmо, Върху kakBo mогаВа упражнява mo сВояmа Власm? ОmгоВоръm 
om noчmu mpu Beka насам е Все същuяm: ,,Слеg kamo не е mялоmо, значu 
е gywama"; на смяна на uзkупленuеmо, koemo се разВuхря Върху mялоmо е 

4 Според чл. 36 на действащия в Република България Наказателен кодекс ,,(1) 
Наказанието се налага с цел: 1) да се поправи и превъзпита осъденият към спазване на 
законите и добрите нрави, 2} да се въздейства предупредително върху него и да му се 
отнеме възможността да върши други престъпления и З} да се въздейства възпитателно 
и предупредително върху другите членове на обществото. (2) Наказанието не може да 
има за цел причиняването на физическа болка или унижаване на човешкото достойнство" 
(Наказателен кодекс 1968: 28). 
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gошло еgно наkазанuе, koemo ВъзgеОсmВа Вьрху сьрцеmо, мuсьлmа, Воля
та, нагласumе u eмoцuume. Сега npaBocьguemo mря6Ва ga насочu сВояmа 
Власm u cBoemo знанuе срещу maзu безтелесна реалност. Странен uc
mopuчecku обрат, защоmо „В нawume общества наkазаmелнumе cucme
мu се BnucBam В еgна noлumuчecka ukономuя на mялоmо - gаже ga не прu
бягВаm go грубu u kьpBaBu наkазанuя, gаже koгamo uзползВаm „мekume" 
мemogu на заmВаряне u uзпраВяне, Вuнагu cmaBa gума uменно за mялоmо 
u за негоВumе cuлu, за mяхнаmа полезност, за mяхнаmа nokopнocm, за 
mяхноmо разпреgеленuе u поgчuненuе ... ЧоВеkьm, за koгomo нu гоВоряm u 
koгomo нu пpukaнBam ga осВобоguм, е Вече сам по себе cu резулmаm om 
еgно поgчuнаВане, много по-gьлбоkо om самuя него. ,Душата", koяmo жu
Вее В него, благоgаранuе на koяmo moo намuра cBoemo сьщесmВуВане, е 
часm от гocnogcmBomo, koemo Власmmа упражнява Вьрху mялоmо. Душа
та - резулmаm u opьgue на noлumuчeckama анаmомuя; gywama - заmВор 
на mялоmо" (фуkо 1998: 35). 

Межguнно обобщенuе: В kрая на XVIII В. сьщесmВуВаm mpu начuна на ор
ганuзацuя на наkазаmелнаmа Власm, mpu пoлumuчecku mехнологuu на чoBew
komo mяло. ПьрВuяm се основава на монархuчесkоmо праВо, kьgemo наkаза
нuеmо е церемонuя на пьлноВласmuеmо; mo uзползВа pumyaлнume белезu на 
оmмьщенuеmо, koemo налага Върху mялоmо на осьgенuя u разгрьща преg 
nyблukama еgна сцена на страх, koяmo е moлkoBa по-ВьзgеuсmВаща, koлko
mo по-наgмuнаВащо coбcmBeнume cu заkонu е фuзuчeckomo пpucьcmBue на 
Влаgеmеля u на негоВаmа Власm. Другumе gBa са сВьрзанu с npeBaнmuBнama 
u uзпраВumелна фuлософuя за еgно npaBo на наkазВане, koemo реално npu
нagлeжu на цялото общесmВо, но me се разлuчаВаm значuмо cnopeg uзnолз
Ванumе mexнuku. ,,В npoekma на peфopмamopume наkазанuеmо е npoцegypa 
по преkВалuфuцuране на uнguBugume kamo праВнu cyбekmu; mя uзполз8а не 
белезu, а знацu, koguфuцupaнo множ:есmВо om npegcmaBu, чuemo бързо раз
просmраненuе u маkсuмално wupok прuем mрябВа ga ocuгypu kapmuнama 
на наkазанuеmо. А В npoekma за заmВорнuчесkа uнcmumyцuя наkазанuеmо 
е mexнuka за оkазВане на npuнyga Вьрху uнguBugume; mo пусkа В geucmBue 
cpegcmBa за gpecupaнe на mялоmо- а не знацu - чрез cлegume, koumo осmаВя 
В noBegeнuemo nog формата на наВuцu u преgлага сьзgаВанеmо на спецuална 
Власт, koяmo ga uзпьлняВа наkазанuеmо. Влаgеmеляm u негоВаmа сuла, об
щесmВеноmо тяло, agмuнucmpamuBнuяm апарат. Белег, знаk, слеgа. Церемо
нuя, npegcmaBa, упражненuе. Побеgен npomuBнuk; праВен cyбekm, koгomo 
npekBaлuфuцupam; uнguBug, поgложен на пряkа npuнyga. Тяло, koemo uзme
зaBam; gywa, чuumo npegcmaBu се мaнunyлupam; mяло, koemo gpecupam" 
(Фуkо 1998: 137). 

СлеgоВаmелно проблемьm е слеgнuяm: защо uменно зamBopнuчeckuяm 
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моgел на наkазаmелна Власт u на фuзuчeckomo упражняване на наkаза
нuеmо е спечелuл пoлumuчeckama бumka? Защото kлacuчeckama епоха е 
пpeomkpuлa mялоmо kamo oбekm u прuцелна moчka на Bлacmma, разбuра 
се, по eguн ucmopuчecku нов начuн. Не е mpygнo ga бъgаm намеренu зна
цumе на фokycupaнomo Внuманuе, koemo сега се обръща на mялоmо - на 
mялоmо, koemo се манuпулuра, koemo се формuра, koemo се gpecupa, koe
mo се поgчuняВа, koemo точно оmгоВаря, koemo cmaBa лоВkо u чuumo cuлu 
се мно>kаm. Несъмнено myk ценmралноmо поняmuе е „nokopнocm", koemo 

неразрuВно сВързВа познаВаемоmо u аналuзuруемоmо с полезното u ма
нuпулuруемоmо mяло. Поkорно е онова тяло, koemo може ga бъgе оВлаgяно 
u uзползВано, ga бъgе променяно u усъВършенсmВано. И ako нaucmuнa ВъВ 
Всяkо общество mялоmо е плътно обграgено om cuлu, koumo му налагат 
огранuченuя, забранu u заgъл>kенuя, mo Вече е налuце еgна нова съВkуп
носm om mexнuku за прuнуgа. Спореg Мuшел фуkо на пърВо място cpeg 
тях е граgацuяmа на kонmрола: тялото не бuВа mpemupaнo kamo еguнна 
маса u неразчленuмо eguнcmBo, а е обрабоmВано на чacmu; Върху него се 
упражнява фuна npuнyga u се BъзgeucmBa на раВнuщеmо на мexaнukama 

- gBu>keнuя, >kecmoBe, noзu, бързuна: еgно kраОно gemaOлuзupaнo Властва
не наg geuнomo mяло. На Второ място - oбekmьm на kонmрол: mou не

ВkлlочВа значuмumе елеменmu на noBegeнuemo uлu на eзuka на mялоmо,

а ukoнoмuчнocmma, eфukacнocmma на gBu>keнuяma, mяхнаmа Вътрешна
органuзuраносm, npuнygama се отнася go cuлume, а не go знацumе;
eguнcmBeнama церемонuя, koяmo uма значение, е pumyaлa на ynpa>k
нeнuemo. На mpemo място - моgалносmmа: mя ВkлlочВа непреkъснаmо
упражняване на прuнуgа наg самuя процес на geuнocmma, а не наg pe
зyлmamume от него, с помощта на eguн kogekc, nозВоляВащ ga бъgаm
koнmpoлupaнu оmблuзо Времето, npocmpaнcmBomo, gBшkeнuяma. Тезu
мemogu, koumo позВоляВаm наблlоgаВанеmо на geucmBuяma на тяло
то В gemaoлu u осuгуряВаm посmоянноmо nogчuнue на негоВumе cuлu,
kamo uм налагат оmношенuе на полезносm-поkорносm се нарuчаm
,,gucцunлuнu"; me са обобщени формулu на гocnogcmBo.

„Иcmopuчeckuяm момент на gucцunлuнume е моментът, koгamo 
се pa>kga еgно uзkycmBo на чоВешkоmо mяло, koemo не целu само на
расmВанеmо на негоВumе умения, нumo заgълбочаВанеmо на негоВаmа 
полезност, а формuранеmо на еgно оmношенuе, koemo по cuлama на 
същuя механuзъм го npaBu moлkoBa по-послушно, koлkomo е по-полезно, 
u обраmноmо. По moзu начuн се формuра еgна noлumuka на npuнygume: 
на обрабоmВанеmо на mялоmо, на премереното манuпулuране на него
Вumе чacmu, >kecmoBe, noBegeнue. ЧоВешkоmо mяло е Вkарано В еgна 
машuна на Властта, koяmo го gьлбае, разчленява u съчленяВа оmноВо. 
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Еgна „noлumuчecka анаmомuя", koяmo е сьщеВременно u „механukа на 
Bлacmma", е В процес на зара>kgане; mя оnреgеля kak могат ga бьgаm 
Влаgенu meлama на gpyгume, не само за ga npaBяm moBa, koemo жела
ем, но u за ga geOcmBam maka, kakmo uckaмe, с mexнuku u с бьрзuнаmа 
u eфekmuBнocmma, koяmo uм оnреgеляме. По moзu начuн gucцunлuнama 
npouзBe>kga nogчuнeнu u обученu mела, mела „nokopнu" (Фуkо 1998: 148). 

И, разбира се, неОнuяm kонценmрuран образ е наkазаmелнаmа uн
cmumyцuя на заgьржанеmо - моgернuяm заmВор, koOmo заеgно сьс 
сВояmа uзnpaBumeлнa mехнологuя mрябВа ga бьgе noBecmeн uменно 
myk: В moчkama, kьgemo koguфuцupaнama ga наkазВа Власт се nре
Врьща В еgна gucцunлuнapнa Власт по наgзuраВане; В moчkama, kъ
gemo унuВерсалнumе наkазанuя на зakoнume заnочВаm uзбuраmелно 
ga се npuлaгam kъм Вuнагu egнu u сьщu uнguBugu; В moчkama, kьgemo 
преВьзпumаВанеmо на праВнuя cyбekm чрез мьченuе cmaBa полезно 
gpecupaнe на npecmьnнuka; В moчkama, kьgemo npaBomo се преобрь
ща u nремuнаВа ВьВ Вьншнаmа спрямо него сфера, а koнmpa-npaBomo 
cmaBa geocmBumeлнo u uнcmumyцuoнaлuзupaнo сьgьр>kанuе на lopugu
чeckume формu. В поgобен случао онова, koemo генералuзuра Bлacmma 
за наkазВане, е не унuВерсалноmо сьзнанuе за заkона ВъВ Bceku eguн 
nраВен cyбekm, а регулярнuяm обхВаm, безkраоно сгьсmенаmа u нenpo
xoguмa mъkан om gucцunлuнapнu mexнuku за BcekugнeBнo наблlоgенuе, 
постоянен наgзор u оnmuмална нормалuзацuя. 

И още eguн фakm: зamBopнuчeckama uнcmumyцuя се е koнcmumy
upaлa Вьmре В сьgебнuя апарат, egBa koгamo cpeg цялото соцuално 
тяло са бuлu uзрабоmенu npoцegypume за разgеляне u kласuфuцuране 
на uнguBugume, за mяхноmо заkреnВане u просmрансmВено разnреgе
ляне, за nogpeжgaнemo uм, за uзВлuчанеmо om тях на маkсuмум Време 
u маkсuмум cuлu, за gpecupaнemo на mexнume mела, за kogupaнemo на 
цялостното uм noBegeнue, за noggьp>kaнemo uм В нegonyckaщa нuka
kъB nponyck Buguмocm, за формuранеmо оkоло mях на цял апарат за 
наблlоgенuе, заnuсВане u peгucmpupaнe, за koнcmumyupaнemo относно 
тях на еgно знанuе, koemo се натрупва u ценmралuзuра. Bлacmma за 
преВрьщане на uнguBugume В nokopнu u nолезнu чрез nрецuзна рабо
та Върху mexнume mела, очертала uнcmumyцuяma заmВор, npegu заkо
ньm ga го onpegeлu kamo cBoemo унuВерсално наkазанuе. На прага на 
мogepнocmma еgно ново зakoнogameлcmBo geфuнupa наkазаmелнаmа 
Власт kamo обща фунkцuя на цялото общесmВо, koяmo се упражнява 
по еgнаkьВ начuн Вьрху Bcuчku негоВu членове u В koяmo Bceku от тях

е раВносmооно npegcmaBeн; но преВрьщаОku заgьр>kанеmо В унuВер
сално наkазанuе, uменно сьщоmо зakoнogameлcmBo BъBe>kga процеgу-
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pu на гocnogcmBo, xapakmepнu за eguн особен mun Власт. ПраВосъguе, 
koemo се нарuча „егалumарно", сьgебен апарат, koumo се npegcmaBя 
за „аВmономен", но е обхВанаm om acuмempuume на gucцunлuнapнume 
npuнygu - makaBa е соцuалнаmа kонсmелацuя на ражgанеmо на моgер
нuя заmВор. В geucmBumeлнocm еgна теза е напълно Вярна: заmВорьm 
нukога не е преgсmаВляВал наu�напреg лuшаВане om сВобоgа, на koemo 
BnocлegcmBue са npegaлu mexнuчeckama фунkцuя ga поnраВя; om само
то начало mou бuл „заkоноВо заgьржане", наmоВарен с uзnpaBumeлнo 
gоnьлненuе, uлu nьk начuнанuе по Вugоuзменяне на uнguBugume, koemo 
чрез лuшаВанеmо om сВобоgа може ga фунцuонuра Вътре В самата 
праВна cucmeмa. СлеgоВаmелно още om началото на XIX В. наkазаmел
ноmо заmВаряне еgноВременно обхванало u лuшаВанеmо om сВобоgа, u 
mexнuчeckomo преобразуване на ocьgeнume. ПреВръщаuku се В заkоноВо 
наkазанuе, заmВоръm наmоВарuл с нова cmouнocm lopuguko-noлumuчeckuя 
Вьпрос за npaBomo ga се наkазВа с Bcuчku онезu nроблемu, koumo kръжаm 
оkоло mexнoлoгuume за поправяне на uнguBugume. 

Да noBmopuм с Мuшел фуkо - ,,заВършенu u cmpoгu uнcmumyцuu": 
,,заmВоръm mрябВа ga бьgе uзчерnаmелен gucцunлuнapeн апарат. В ня
kолkо смuсъла: mou mрябВа ga се заеме с Bcuчku acnekmu на uнguBu
ga, с негоВоmо фuзuчесkо gpecupaнe, със способносmmа му за mpyg, 
с BcekugнeBнomo му noBegeнue, с моралната му нагласа, с негоВumе 
преgразnоложенuя; заmВоръm е „Всеguсцuплuнарен": BъзgeucmBuemo 
му Вьрху uнguBuga mрябВа ga бъgе непреkъснаmо: безспирна gucцu
nлuнa. Наkрая mou gaBa noчmu пьлна Власт Вьрху заgьрж:анumе; uма 
cBoume Въmрешнu механuзмu за nomuckaнe u наkазВане: gecnomuчнa 
guсцuплuна. И mрябВа ga бъgе наu-мощнаmа машuнарuя за npugaBaнe 
на нова форма на uзВраmенuя uнguBug; негоВuяm начuн на geucmBue 
е npuнygama на ВсеобхВаmноmо Вьзпumанuе" (Фуkо 1998: 250). Ha
kpamko, заmВоръm не е просто соцuално nроgълженuе на заkоноgа
mелнаmа, noлuцeuckama uлu сьgебнаmа uнcmumyцuя, koumo са му gе
легuралu npaBomo ga бьgе строго лuшаВане om сВобоgа; mou Вuнагu 
е наmоВарен с uзпраВumелно gоnълненuе, с Власт, koяmo се cmpeмu 
ga бъgе суВеренна. А моgерноmо праВо u npaBocьgue могат ga фунk
цuонuраm ефukасно, само ako mou npegcmaBляBa цялостно начuнанuе 
по npeBъзnumaнuemo на ocьgeнume. И ako lopuguчeckuяm фунgаменm 
на наkазаmелноmо заgьрж:ане нaucmuнa е лuшаВанеmо om сВобоgа -
номuналнаmа сьщносm на заmВарянеmо, mo заmВоръm бuВа соцuал
но опраВgаВан eguнcmBeнo чрез cBoume peзyлmamu om попраВянеmо. 
Ommyk u cegeмme npuнцuna, koumo uзгражgаm maзu noлumuчeckama 
mехнологuя. Прuнцuп на kopuгupaнemo: наkазаmелноmо заgържане uма 
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за същносmна u неоmменuма фунkцuя преобразуване на noBegeнuemo 

на ocъgeнume. Прuнцuп на kлacuфuцupaнemo: ocъgeнume mрябВа ga бъ

gаm uзолuранu cnopeg meжecmma на пресmъпленuеmо, cnopeg mехнuя 

пол u Възраст, cnopeg тяхното kрuмuнално минало; но npegu Bcuчko 

cnopeg uзползВанumе nonpaBumeлнu mexнuku, фазumе на преобразуВа

неmо u нacmъnuлume променu В лuчносmmа uм. Принцип на моgулира

нето: разгръщането на наkазанuяmа mрябВа ga се променя cnopeg 

uнguBugyaлнocmma на заgържанumе, nocmuгнamume noзumuBнu uлu 

негаmuВнu peзyлmamu, npoяBume на напреgъk uлu нenonpaBuмocm. 

Принцип на mpyga kamo заgължение и kamo право: mpygъm е еgна от 

наu-Важнumе чacmu на преобразуВанеmо u на посmепенноmо ресоцuа

лuзuране на заgържанumе; mou не е gопълненuе u утежняване на на

kазанuеmо, а смеkчаВане, лuшаВанеmо om koemo Вече е невъзможно. 

Принцип на наkазателното образование: то еgноВременно е преgпаз

на мярkа В uнmepec на общесmВоmо u заgьлженuе npeg Bceku eguн 

заgържан; налаганото на зamBopнuka цялостно mpemupaнe mрябВа ga 

се cmpeмu kьм uзгражgане на неговото общо u професuонално обра

зоВанuе, kъм негоВоmо съзgаВане, поgобряВане u поВuшаВане. Принцип 

на техничесkия kонтрол по заgържането: режuмъm В заmВора mрябВа 

ga бъgе осьщесmВяВан om спецuалuзuран персонал, koumo npumeжaBa 

нeoбxoguмume знанuя, морални u mexнuчecku способносmu gенонощно 

ga бgu наg праВuлноmо формиране на ocъgeнume. Принцип на gобаfJьч

ните институции: наkазаmелноmо заgържане ще бьgе слеgВано om 

мepku за kонmрол u nоgnомагане чаk go оkончаmелноmо peaganmupaнe 

на бuВшuя зamBopнuk. Успешното заmВьржgаВанеmо на peзyлmamume 

om nonpaBянemo е gълъг u сложен процес, koumo обхваща соцuалноmо, 

mpygoBo u семеuно uнmегрuране на ocBoбogeнume. 

Еgна mpema пoлumuчecka mехнологuя на тялото се ражgа на прага на 

:ХХ Bek В резултат om ВъзнukВанеmо u paзnpocmpaнeнuemo на „наkаза

mелнuя" лагер5 , чuяmо Вътрешна органuзацuя nyнkm по пунkm се npomu-

5 Ето нацисткият вариант на пътя към лагерите: подготвителните разпоредби, които 

ще се превърнат не след дълго в модел за следване в други страни, обхващат следните фази. 

Първо, въведена е отличителната жълта звезда (1 септември 1941 г.). Второ, изменя се закона 

за гражданството, с което евреин не може да бъде считан за германски гражданин (преди 

това се лишени от германско гражданство евреите на територията на Райха - Германия, 

Австрия, Моравия и Бохемия), ако живее извън границите на Райха (откъдето следва да 

бъде депортиран). Трето, издадено е постановление, според което цялото имущество на 

германските евреи, които са загубили гражданството си, се конфискува в полза на Райха (25 

ноември 1941 г.). Подготовката достига своя връх чрез споразумението между Ото Риенак, 
министър на правосъдието и Хайнрих Химлер, чрез което правосъдието се отказва от своята 
юрисдикция над„nоляци, руснаци, евреи и цигани"в полза на СС. Налага се депортираните в 

Терези енщад да бъдат покрити с малко по-различни директиви, тъй като този лагер се намира 
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СТОП КддЬР - ЮБИЛЕЕН СБОРНИК В ЧЕСТ НА ПРОФЕСОР ЛЮДМИЛ ХРИСТОВ 

ВопосmаВя на заmВора, u чuomo начuн на соцuално фунkцuонuране не бu 

могъл ga бъgе разбран В Jopuguчecku mepмuнu. В moBa се cъcmou u фунgа
менmалнаmа разлukа на реалносmmа на лагерното mяло - нumo В наkаза

mелнаmа kолонuя, kamopгama uлu geпopmupaнemo, нumo прu uзmезаВащо

mо uлu uзпраВumелноmо наkазанuе, чoBewkume същесmВа, kakmo поkазВа 

Хана Аренm, са преВърнаmu В „абсолlоmно убuВаемu". КлlочоВuяm Въпрос 

е npu kakBu соцuалнu пpegnocmaBkL1 неВъзможноmо cmaBa Възможно, не

реалноmо - реално, а желаноmо - geucmBumeлнo. Генuалнаmа npocmoma 

на ноВоmо, непознаmо В цялата чоВешkа ucmopuя npegu ХХ В. ,,npecmъ

nлeнue срещу чоВечесmВоmо", се cъcmou В мemoguчнomo разрушаване 

на чоВешkuя cmamyc В mpu фазu: 1) УнuщожаВане на lopuguчeckama лuч

носm на cyбekma чрез лuшаВане om праВа; 2) УнuщожаВане на моралнаmа 

лuчносm на cyбekma чрез обезсuлВане на cъBecmma; 3) УнuщожаВане на 

унukалнаmа ugeнmuчнocm на лuчносmmа на cyбekma чрез залuчаВане на 

чoBewkama способност за спонmанносm на мuсълmа, u слеgоВаmелно на 

geOcmBuemo. 

ЛuшаВанеmо om праВа В geOcmBumeлнocm означава елuмuнuранеmо 
на Bceku Възможен Jopuguчecku cmamyc, Вkлlочumелно u cmamyca пpec

mъnнuk, kрuмuнален uлu peцuguBucm. Emo kak В нaцucmka Германuя на 

npakmuka е реалuзuрано „yбuocmBomo на Jopuguчeckama самолuчносm на 

чоВеkа": moBa се посmuга, om еgна страна, kamo опреgеленu гpynu от

населенuеmо се посmаВяm uзВън зakpuлama на заkона, а с ВласmоВuя LIH

cmpyмeнm на gенацuоналuзацuяmа беззаkонuеmо е легumuмuрано; u om 

gруга - с uзВажgанеmо на kонцлагерumе om cmaнgapmнama наkазаmелна 

cucmeмa u поgбор на koнmuнгeнmu за mях без оглеg на легumuмна прав

на процеgура, спореg koяmo на Всяkо пресmъпленuе cъomBemcmBa npeg-

на територията на Райха, следствие на което евреите в неrо не се превръщат автоматично 

в хора, изгубили гражданството си. За такива случаи на „nривилигировани категории" е 

използван един стар германски закон от 1933 г., който позволява да правителството да 

конфискува имущество, използвано за „враждебни на нацията и държавата" дейности. Този 

вид конфискация се прилага обикновено спрямо политическите затворници и въпреки, че 

евреите не принадлежат към тази категория - всички концентрационни лагери в Германия 
и Австрия стават „юденрайн" най-късно до есента на 1942 г. - е необходима само още една 

последна законодателна мярка, приета през март 1942 г., която обявява всички депортирани 

евреи за „врагове на нацията и държавата': Според коференцията Ванзее (януари 1942 г.) 
„окончателното решение" е трябвало да се приложи към всички европейски евреи, чийто 

брой е изчислен на около 11 000 000. На 30 юни 1943 r. Германия, Австрия и Притекторатът, 

т.е. Райхът, са обявени за „юденрайн': ,,Мерките срещу източните евреи са резултат не само 

на антисеметизма; те са част от една всеобхватна демографска политика, вследствие на 

което поляците ще споделят същата съдба като евреите - геноцидът - стига германците 

да спечелят войната. Това изобщо не е предположение, а напротив - поляците в Германия 

вече са заставени да носят отличителна значка, в която латинската буква „Р" замества 

еврейската звезда, а навсякъде именно това е първата мярка, предприета от полицията за 
институционализиране на процеса на унищожение"(Арент 1993: 209). 
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КИНОТО - ВЬВ ФОКУСА НА ИЗСЛЕДВАНИЯ И СТРАСТИ 

Buguмo наkазанuе. На cBou peg kpuмuнaлнume npecmъnнuцu обukноВено 

бuBam uзnращанu В лагерumе egBa слеg uзmuчане на зamBopнuчeckama 

uм npucьga. Прu Bcuчku обсmояmелсmВа разлuчнumе kameгopuu, сьбра

нu В лагерumе са наблlоgаВанu Внuмаmелно - eBpeu, gyweBнo u заразно 

болнu, npegcmaBumeлu на omмupaщu kлacu, за ga не са сnособнu нumo за 

нормална, нumo за npecmьnнa geuнocm. ТоВа на сВоО peg nokaзBa, че „npe

BaнmuBнuяm арест" е uзnолзВан само kamo „npegnaзнa noлuцeucka мярkа"; 

мярkа, koяmo отнема cnocoбнocmma на чоВеk ga geucmBa. Оmkлоненuяmа 

om nоgобно праВuло В CъBemcka Русuя слеgВа ga се npunuwam на kаmа

сmрофалнuя нegocmuг на места В зamBopume u на желанuеmо - остана

ло фakmuчecku неосъщесmВено - цялата наkазаmелна cucmeмa ga бъgе 

nреВърнаmа В cucmeмa от разлuчнu по Bug mpygoBu лагерu. 

И В нaцucmka Германuя, u В CьBemcka Русuя, налuчuеmо на kрuмuналнu 

В лагерumе е необхоguмо за поmВьржgаВане на офuцuалнumе mВърgенuя, 

че maзu uнcmumyцuя е nреgназначена uменно за асоцuалнu елеменmu6
• 

Всъщност мясmоmо на npecmъnнuцume не mрябВа ga е В mях - наО-малkо

mо защото е много no-mpygнo ga се залuчu lopuguчeckama самолuчносm 

у BuнoBнuka, omkoлkomo у сьВьршено неВuннuя. И неuзменноmо ВьgВоря

Ване на peцuguBucmu е реална omcmъnka om gържаВаmа спрямо обще

сmВоmо, koemo по moзu начuн по-лесно cBukBa с налuчuеmо на лагерu. Om 

gруга страна, за ga се запазu самата kонценmрацuонна cucmeмa, gokamo 

В еgна страна не е премахнато праВоразgаВанеmо, npecmьnнuцume се 

uзпращаm В лагерumе Вuнагu слеg uзmuчaнemo на npucьgama uм, слеgо

Ваmелно koгamo те Вече uмam праВо ga uзлязаm на сВобоgа. Hakpamko, 

лагерumе В нukakьB случао не бuВа ga се nреВръщаm В npegBuguмa наkа

заmелна мярkа за точно опреgеленu нарушения на заkона. 

Kakmo поkазВа Хана Аренm, kъм пърВоначалнаmа смес om noлumuчecku 

u kрuмuналнu пресmьпнuцu В pyckume u германсkumе kонцлагерu ckopo 

се gобаВя u mpema cьcmaBka, koяmo бьрзо се преВрьща В преоблаgаВаща. 

МнозuнсmВоmо Вече се cьcmou om хора нecmopuлu нuщо, koemo бuло В 

mяхноmо собсmВено, бuло В сьзнанuеmо на полuцuяmа ga може логuче

сku ga се прuеме kamo поВоg за apecm. В Германuя om 1938 г. насетне 

moBa са eBpeOckume масu, В Русuя - koяmo u ga бuло група, наВляkла cu 

6 „И Гестапо, и СС винаги са смятали, че от изключително значение е в лагерите да се 
смесват хора от различни категории. Няма лагер, чиито обитатели да принадлежат изцяло 
към една категория. В Съветска Русия още от самото начало обичайна практика е да се смес
ват политически затворници и криминални елементи. През първите десет години съветска 
власт левите политически групировки се радват на известни привилегии и едва след цялост
ното разгръщане на тоталитарния характер на режима, след края на 20-те години полити
ческите затворници официално започват да се разглеждат като по-низши от обикновените 
престъпници" (Арент 1993: 197). 
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немuлосmmа на Bлacmume по прuчuнu, нямащu нuщо общо с geoнocmma 

u. Именно meзu групu om неВuннu ВьВ Всяkо оmношенuе хора са наО-поg

хоgящu за цялосmнuя ekcnepuмeнm Вьрху paзгprokgaнemo на Jopuguчecka

ma самолuчносm у чоВеkа u nopagu moBa u kолuчесmВено, u kачесmВено

сьсmаВляВаm основната часm om лaгepucmume. Сьgбаmа на maзu mpe

ma група от сьВьршено неВuннu хора е нао-mежkа: kьм нея чесmо са

прuбаВянu u noлumuчecku, u kрuмuналнu заmВорнuцu, koumo губят зaщu

mama на разлuчuеmо, че са uзВьршuлu нещо, u Вече uзцяло са uзложенu на

nроuзВола на сьgбаmа. Kpauнama цел, часmuчно nocmuгнama В CьBemcka

Русuя u ясно uзразена през nocлegнume emanu om сьщесmВуВанеmо на

нaцucmka Германuя, е Bcuчku заgьржанu В лагерumе ga се Влеяm В kame

гopuяma на неВuннumе.

Дokamo разgеленuеmо на лагернuцumе на разлuчнu kameгopuu е само 

makmuчecka uлu органuзацuонна мярl<а, mo geOcmBumeлнo nроuзВолнuяm 

поgбор на жepmBume paзkpuBa осноВополагащuя npuнцun на maзu „наkа

заmелна uнcmumyцuя"1
• Ako лагерumе заВuсеха eguнcmBeнo om налuчuеmо 

на noлumuчecku npomuBнuцu, me egBa лu бuха просьщесmВуВалu слеg nьp

Bume гoguнu на momaлumapнume режuмuв. В Германuя слеg 1938 г. kameгo

puяma на неВuннumе се попьлВа масово с eBpeu; В Русuя mя се npegcmaBя 

om omgeлнu гpynu от населенuеmо, koumo по разлuчнu npuчuнu са uзnag

нaлu В немuлосm. Но gokamo В Германuя ucmuнcku momaлumapeн mun ла

гер, побрал огромнu масu напълно неВuннu хора, се усmаноВяВа през 1938 

г., В Русuя moBa cmaBa В началото на mpuugecemme гoguнu - go 1930 г.

noBeчemo kонцлагерuсmu са Все още kрuмuналнu nресmьпнuцu, koнmpa

peBoлloцuoнepu u noлumuчecl<u. Слеg moзu момент В лагерumе nonagam 

7 Противовес на хаотичния подбор на лагеристи са категориите, на които те биват 
разделени още с пристигането си - съвършенно безсмислени само по себе си, но удобни 
от организационна гледна точка. В германските лагери са разграничени криминални прес
тъпници, политически, асоциални елементи, вероотстъпници и евреи - всичките със свои 
отличителни знаци. Прилаган отначало за предотвратяване на всякаква солидарност меж
ду лагерниците, този похват се оказва особено ценен, тъй като не позволява на никого да 
разбере дали неговата категория е по-низша или по-висша спрямо останалите. В Германия 
тази непрестанно изменяща се, падантично организирана структура придобива привидна 
стабилност, защото при всички случаи евреите остават най-долу. Ужасяващото обаче е, че 
лагерниците се отъждествяват с тези категории, сякаш те представляват някакъв последен 
автентичен остатък от правна нормативност. Като че ли именно тези категории обещават 
пределна надежда за предвидимо отношение като някаква последна, и поради това жизнено 
важна юридическа идентичност. 

8 Ако вземем за пример броя на лагерниците в Бухенвалд след 1936 г. ще се убедим, 
че задържаните невинни са крайно необходими за съществуването на лагерите. На практика 
от лагерите нямаше да остане и помен, ако Гестапо се бе придържало само към принципа за 
изолиране на опозицията, защото през 1937 г. Бухенвалд е с по-малко от 1000 лагерници и е 
пред закриване, преди да се влеят 20 000, осигурени от ноемврийските погроми, извършени 
през същата година. 
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--киното - вьв ФОКУСА НА ИЗСЛЕДВАНИЯ и СТРАСТИ __ �_: __ 

moAkoBa много неВuннu, че нaucmuнa е mpygнo me ga бъgаm k/\acuфuцu

paнu - npegcmaBumeAu на „omмupaщume kлacu", хора, В/\еЗ/\U В koнmakm с 

чужgа страна, руснацu om noAclш npouзxog, семнu, чuumo насеАенu мес

та са унuщо>kенu, genopmupaнu нapogu, уВоАненu Воонuцu, бuВшu Воен

ноnАеннuцu u m.н. ЦеАmа на еgна nроuзВоАна cucmeмa е оkончаmеАно ga 

сма>kе гpa>kgaнckume npaBa на цяАоmо населенuе, koemo В kраона cмemka 

ще се oka>ke uзВьн заkона В собсmВенаmа cu страна. Унuщо>kаВанеmо на 

lopuguчeckama самолuчносm е k/\loчoBa npegnocmaBka за momaлнomo гoc

nogcmBo наg чоВеkа. И moBa е BaAugнo не само по оmношенuе на сnецuал

нu l<ameгopuu, kamo пoлumuчeckume uлu kpuмuнaAнume, а за Bceku )!шmе/\ 

на momaлumapнomo общесmВо, сьоmВеmно на momaAumapнama gъp>kaBa. 

Всяkо огранuчаВане на проuзВолноmо пресАеgВане на опреgеленu noAumu

чecku U/\U реАuгuознu мненuя, на разАuчнu uнmeлekmyaлнu, мораАнu U/\U 

cekcyaAнu muпoBe поВеgенuе, на peguцa ноВоuзмuсАенu nресmьпленuя В 

geucmBumeAнocm ще обезсмuс/\u сьщесmВуВанеmо на Aaгepume, защо

то ще goBege go uзгра)!<gанеmо u прuлаганеmо на нова правна cucmeмa, 

l<oяmo немuнуемо бu koнcmumyupaAa lopuguчecka самолuчносm на чоВеkа. 

Bmopuяm xog В успешната „nogгomoBka на )!(UBu mрупоВе" е унuщо>kаВа

неmо на мораАнаmа лuчносm на cyбekma чрез обезсUАВане на cьBecmma, 

koemo преgполага ga се „убuе нpaBcmBeнocmma у чоВеkа". ТоВа cnopeg 

Хана Аренm се посmuга наО-Вече kamo за пьрВu пьm В чоВешkаmа ucmo

puя е премахната Вьзмо>kносmmа за героuзьм U/\U мьченuчесmВо. Няма 

oчeBugцu, няма cBugemeлcmBa, няма гробове, освен масоВu: ga nokюkeш 

om koo момент нamamьk смьрmmа не ма>kе ga бъgе забравена, означава 

ga о npugageш смuсЬА; ga geucmBaш omBьg собсmВенаmа cu смьрm. Добре 

знаем, че Bceku >kecm, за ga uма смuсьл, mрябВа ga npume>kaBa соцuална 

значuмосm. А В лагерumе cmomuцu xuмgu жuВеяm В абсолютна усамоmе

носm: ето защо, kakBomo u ga се сАучu, гласьm нukога няма ga се чуе; me 

са неоmменuма часm om ВсеобхВаmно органuзuраноmо забВенuе, В koe

mo nomьBam не само общесmВено Ba)!<нume фuгурu, но u ceмeucmBama u 

npuяmeAume на >kepmBama. Сkрьбmа u споменumе Веgнага се забраВяm. 

„В ЦЯАаmа cu ucmopuя запаgнuяm сВяm, gopu В нао-мрачнu u наО-kьрВаВu 

nepuogu, е гаранmuрал на yбumuя Враг npaBomo ga остане В памеmmа на 

жuBume - ucmuнcko прuзнанuе на фal<ma, че Bcuчku сме смьрmнu (u само 

смьрmнu). /\aгepume обаче налагат на самата смьрm анонuмносm (kamo 

не goпycl<am ga се ycmaнoBu ga/\u опреgелен зamBopнuk е жuВ UI\U мьр

mьВ) u maka напълно я обезсмuсмm kamo заВьршеk на uзмuнаm )!шmeO

cku пъm. Те оmнемаm на uнguBuga собсmВенаmа му смьрm u gokaзBam, 

че ommyk нamamьk нumo нещо му npuнagлe)!(U, нumo mou пpuнagлe>ku на 

нещо. Смьрmmа му просто наАага печат Вьрху фakma, че няl<ога реаАно 
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е сьщесmВуВал" (Аренm 1993: 190). 

На moзu унuщожumелен ygap Вьрху нpaBcmBeнocmma на uнguBuga може 

ga се npomuBoпocmaBu eguнcmBeнo чoBewkama сьВесm, спореg koяmo е 

по-gобре ga nagнew kamo жерmВа, omkoлkomo на жuBeew В ролята на па

лач. Tomaлumapнuяm режuм посmuга наu-чуgоВuщнаmа cu noбega В мuга, 

koгamo успява ga оmkьсне нpaBcmBeнocmma на чоВеkа om uнguBugyaл

нomo бя2сmВо u преВрьща гласа на cьBecmma В gВусмuслен cьBemнuk. 

Нuма чоВеk бu могьл ga pewu нещо, koгamo е uзпраВен npeg uзбор gaлu 

ga uзgage cBoume прuяmелu u ga гu uзnpamu на смьрm, uлu ga npegnoчeme 

гuбел за geцama cu, за koumo е uзцяло оmгоВорен; ko2amo gopu caмoyбuu

cmBomo немuнуемо бu gоВело go uзmребВане на цялото му ceмeucmBo? 

ДeucmBumeлнuяm uзбор Вече не е межgу gобро u зло, а межgу еgно yбuu

cmBo u gруго yбuucmBo9
• Kou бu могьл ga pewu моралната „guлема" на 

грьцkаmа мauka, koяmo нaцucmkuяm Bouнuk прuнужgаВа сама ga nocoчu,

koe om mpume о gеца ga убuе, за ga жuВеяm gpyгume gBe?

Tpemama u послеgна cmъnka kьм „масово npouзBogcmBo на жuBu mpyno

Be" е унuщожаВанеmо на унukалнаmа самолuчносm чрез mоmално залuча

Ване на чoBewkama способност за спонmанносm на мuсьлmа, u слеgоВа

mелно на geucmBuemo. Именно maзu чoBewka uнguBugyaлнocm очеВugно 

нau-mpygнo се разрушава, u gopu унищожена, наu-лесно се ВьзсmаноВя

Ва. Kakmo'nokaзBa Хана Аренm nьmuщama за смазВанеmо на чoBewkama 

унukалносm фakmuчecku са безброu: mo започва с чygoBuщнume услоВuя 

npu mpaнcnopmupaнemo - cmomuцu голu mела, наблъсkанu ВьВ Вагонumе 

kamo goбumъk, прuлепналu еgно go gруго noчmu go неразлuчuмосm, лaw

kaнu с gнu go безkраu по цялата mepumopuя; мuнаВа през npucmuгaнemo 
В лагера u обмuсленuя wok om nъpBume часове - бръсненето на глаВumе, 

облuчанеmо В зamBopнuчecku gpexu, ,,бpogupaнemo" на наkазаmелнumе но

мера - u заВърwВа с мъченuяmа, прuлаганu maka, че ga не Bogяm go фu

зuчесkа смърт uлu поне не бьрзо. В kpauнa cмemka Bcuчku meзu мemogu 

uмam еgна обща цел: ga манuпулuраm чoBewkomo mяло с бeзkpauнume му 

Вьзможносmu ga uзпumBa болkа, но uменно по начuн, че ga се посmuгне 

нeomBpamuмo разруwенuе на чoBewkama лuчносm. Но geucmBumeлнuяm 

ужас започва, egBa koгamo pьkoBogcmBomo на германсkumе лагерu се по

ема om спецuалнumе чacmu на СС. Cnoнmaннume безчuнсmВа omcmъn

Bam място на абсолlоmно хлаgноkръВно u сuсmемно унuщожаВане на 

9 Създавайки условия, при които съвестта вече не е адекватна и става невъзможно 
да сториш добро, съзнателно организираното въвличане на всички в престъпленията се 
разпростира и върху самите жертви, за да се постигне тяхното пълно съучастие. За целта 
на лагерниците се оставя възможността да правят избор, но не между добро и зло, а между 
едно зло и друго зло, и то именно за да може да се привлече жертвата към извършването на 
престъплението срещу самата нея. 
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чoBewku mела с egнa-eguнcmBeнa цел: ga се uзлuчu чoBewkomo gocmouн

cmBo. Смърmmа Вече се uзбя2Ва uлu се оmла2а за неопреgелено Време, а 

жuBomъm се cъcmou В своеобразно „пребuВаВане" по нeuнume 2ранuцu. 

Лa2epume се nреВръщаm В "учебнu полu2онu"10; В „ekcnepuмeнmaлнu лaбo

pamopuu" за mоmално gekoнcmpyupaнe на mялоmо. 

Межguнно обобщенuе: успешното залuчаВане на lopuguчeckama само

лuчносm u смазВанеmо на нpaBcmBeнocmma у чоВеkа npaBяm унuщожа

Ванеmо на не20Ваmа uнguBugyaлнocm маkсuмално успешно. Оkончаmел

нuяm резулmаm: мuлuонu хора заkрачВаm безроnоmно с наВеgенu 2лаВu 

kъм 2aз0Bume kaмepu; не същесmВуВаm onumt1 ga noBлekam със себе cu 

няkоu от cBoume nалачu; само на месmа uзбухВаm eguнuчнu бунmоВе на 

cъnpomuBa; gopu прu осВобожgенuеmо на npъcmu се брояm спонmаннumе 

yбuucmBa на нagзupameлu. Защо? Защоmо смазаната чоВешkа uнguBugy

aлнocm означава смазана сnонmанносm на мuсълmа u geucmBuemo, зали

чена способност ga започнеш със собсmВенu cuлu нещо, koemo наgхВърля 

nъpBuчнume peakцuu спрямо cpegama u oбcmoяmeлcmBama11
• И защоmо 

noняmuen10 „чоВеk", ,,чоВешkа същност" uлu „чоВешkа npupoga" u реалнос

mmа, koяmo cmou заg него е унuщожена; mя е сВеgена go съВkупносm от

пърВuчнu uнcmuнkmu, koumo „ръkоВоgяm" noBegeнuemo: moBa Вече са прu

зрачнu mела с чoBewku лuца, koumo съВърwенно безоmkазно се оmпраВяm

kъм собсmВенаmа cu смърт. ТоВа е u ucmuнckama побеgа на kонценmра

цuоннаmа cucmeмa: ,;rрuумфъm на се uзuckBa uзmерзанаmа жерmВа ga

mръ2не безропотно kъм бесuлоmо, npegaBauku се go makaBa cmeneн, че

се omkaзBa om собсmВенаmа cu самолuчносm. Желанuеmо на ececoBцu

me ga смажат чоВеkа gалеч не е безnрuчuнно, не е nроuзВолна проява

на саguзъм. Те знаят, че оназu cucmeмa, koяmo успява ga cъcune сВояmа

жерmВа, npegu ga я kaчu на ewaфoga е оmносumелно нau-ycnewнama за

заробВанеmо на цял нароg. Няма по-Вцепеняваща 2лegka om meзu ВЪрВо

лuцu чoBewku същесmВа, kрачещu kamo чучела kъм смърmmа cu. Koumo

10 Няма съмнение, че при „изтребванията" се е целяло да се елиминират всякакви 

лични мотиви и емоционални състояния, и по този начин зверствата да бъдат сведени 
до минимум. За това говори и факта, че неколцината лекари и инжинери, на които е било 

поверено поддържането на газовите камери, непрекъснато въвеждали подобрения не само 

за да се повиши производственият капацитет на фабриките за трупове, а и за да се ускори и 

съкрати агонията. 

11 Тук трябва да се посочи и смайващо малкия брой самоубийства. Те са много по-чести 
при ареста и депортирането отколкото в самия лагер, което се обяснява и с факта, че в него 

се предприемат всички възможни мерки за предотвратяването им, тъй като самоубийството 
е спонтанен човешки акт. От данните за Бухенвалд личи, че на самоубийства се дължат не 

повече от 0,5% от смъртните случаи, и че средно на година има едно-две самоубийства, 
макар че общият брой на смъртните случаи достига до 3516. От докладите за съветските 

лагери се вижда същото положение. 
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я Bugu, немuнуемо се numa: ,,Kak са бuлu gokapaнu gomyk, с kakBa Власm 

разполагат гocnogapume на meзu хора?" - u uзВрьща nоглеg, uзnьлнен с 

горчuВа болkа, но u смазан" (Аренm 1993: 206). 

И maka, ugeaлнuяm моgел на „наkазаmелен" лагер логuчесku е заВър

шен: moO npegcmaBляBa „еknерuменmална лабораmорuя за mоmално гoc

nogcmBo" uлu с gpyгu gyмu: ,,фабрukа за npouзBogcmBo на смьрm". Налuце 

е обаче сьщесmВена разлukа мe>kgy пьрВоначалноmо nреgназначенuе на 

лагерumе u mяхноmо опреgеленuе kamo noлumuчecku cpegcmBa. В реВо

лlоцuоннuя nepuog на бьgещuя momaлumapeн pe>kuм, kakmo В нaцucmka 

Германuя, maka u В CьBemcka Русuя me са mexнuчecko cpegcmBo за сuс

mемна разправа с noлumuчeckuя Враг. Но egBa слеg усmаноВяВанеmо на 

пьлнаmа Власт наg огромнu масu om населенuе, momaлumapнume pe>kuмu 

omkpuBam В лагерumе uзцяло ново преgназначенuе; me гu преВръщаm В 

безпрецеgенmен соцuален феномен, koumo е насочен не срещу eguн ре

ален uлu geucmBaщ Враг на pe>kuмa, а срещу „oбekmuBнuя Враг". Пopagu 

moBa me се xapakmepuзupam с еgна kpauнo Важна u ucmopuчecku нова 

черта - начuньm, по koOmo me фунkцuонuраm, маkар u не фakmьm на 

mяхноmо сьщесmВуВане, се gьp>ku В nьлна mauнa om цялото населенuе, 

Вkлlочumелно om Bucokume раВнuща на napmuuнama Оерархuя. В geOcm

Bumeлнocm на Власт ugBa cekpemьm за maoнama полuцuя, чuemo gело е 

cBe>kgaнemo на oбekmuBнume Врагове go лагернuцu u mяхноmо унuщо>kе

нuе В mаона. 

Да cu oбekmuBeн Враг не означава ga cu реално запоgозрян за uзВьрш

Ванеmо на Bpa>kgeбнu geucmBuя, а ga cu посочен u обявен В ugeoлoгuяma 

на pe>kuмa за makьB. Ommyk u сьщесmВенаmа разлukа мe>kgy „опасен за 

gьp>kaBama" u „Вра>kgебен kьм gьp>kaBama": пьрВаmа kameгopuя ВkлlочВа 

oбekmuBнo kaчecmBo, незаВuсuмо om Волята u noBegeнuemo на koнkpem

нuя uнguBug. Mepkume за сuгурносm, koumo npegnaзBam нацuоналнаmа 

общност от заплахата, uмam за цел ga премахнат onacнume лuчносmu, 

незаВuсuмо om nocmъnkama, еВенmуално uзВършена om meзu хора; moBa 

означава ga премахнат oбekmuBнama опасност. Но не cmaBa gума за 

uнguBug, чuumo опаснu мuслu mрябВа ga бьgаm npoBokupaнu uлu чuemo 

мuнало onpaBgaBa насоченото срещу него поgозранuе, а за eguн паmо

логuчен cyбekm, koumo nоgобно на „Bupyc" е носumел на зараза; носumел 

на опаснu за gьp>kaBama meнgeнцuu, u nopagu moBa непрuнаgле>kащ на 

нацuоналнаmа общност. СлеgоВаmелно, noняmuemo oбekmuBeн Враг е 

централен u неоmменuм елемент om фунkцuонuранеmо на momaлumap

нume pe>kuмu; mo нag>kuBяBa Bcuчku - пьрВоначалнu u послеgВащu - no

лumuчecku npomuBнuцu на ноВаmа Власт, kamo В зaBucuмocm om guнaмu-
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karna на oбcmoяmeлcmBama се „paзkpuBam" ноВu u ноВu Враг0Ве12
• Именно 

moBa поняmuе, чuemo koнkpemнo съgържанuе се променя В зaBucuмocm 

om ocoбeнocmume на noлumuчeckama cumyaцuя u позволява ga се обяВu 

Воuна на нова група om населенuеmо, слеg kamo npeguwнama е напълно 

унuщожена, много точно прuляга на ucmopuчeckuя фakm, многоkраmно 

ВъзпроuзВежgан om momaлumapнume режuмu - В geucmBumeлнocm me не 

npegcmaBляBam „упраВленuе" В kakъBmo u ga бuло mpaguцuoнeн смuсъл, 

а „gBuжeнue", koemo В сВоя Възхоgящ xog постоянно се наmъkВа на npe

nяmcmBuя u е заgължumелно ga гu omcmpaнu. И ako нaucmuнa може ga се 

гоВорu за правно мuслене В paмkume на momaлumapнama cucmeмa, mo 

негоВоmо централно поняmuе не е gруго, а oбekmuBнuяm Враг. 

И maka, Bcuчku nogгomBumeлнu услоВuя са налице: om еgна страна, 

uмаме ВсеобхВаmнаmа u постоянно обновявана kameгopuя oбekmuBeн 

Враг, а om gруга - лагера kamo „абсолlоmно u съВърwенно npocmpaнcmBo 

на uзkлloчeнuemo" 13
• Заgачаmа Вече е проста: mя се сВежgа чрез uнсmру

менmа на maOнama полuцuя, oбekmuBнume Врагове ga бъgаm преВърнаmu 

В лагернu mела, u слеgоВаmелно ga бъgаm унuщоженu. Лагерumе uграяm 

ролята на лaбopamopuu, В koumo на npakmuka се gokaзBa осноВнаmа mеза 

на momaлumapuзмa, че Bcuчko е Възможно. В сраВненuе с maзu централна 

заgача Bcuчku осmаналu са Bmopocmeneннu - Вkлlочumелно мeguцuнcku-

12 Нацистите, nредусетили окончателното изтребване на евреите, вече са предnриели 

необходимите подготвителни стъпки за унищожаването на полския народ, а Хитлер 
междувременно замисля заличаването на определени категории германци. Още през 1941 
г., на съвещание на служителите в неговия щаб, се предлага спрямо полското население да 
се приложат наредбите, по силата на които евреите преди това са подготвени за лагерите 
на смъртта. Що се отнася за плановете на Хитлер за германския народ, по време на войната 

Фюрерът замисля въвеждането на Закон за здравето на нацията: ,,След всеобщ ренгенов 
преглед на Фюрера ще бъде представен сnисък на болните, най-вече на страдащите от 

белодробни и сърдечни заболявания. Въз основа на новия закон за здравето на Райха ... 
тези семейства не ще могат в бъдеще да останат сред обществото и ще им бъде забранено 

да създават деца. Съдбата им ще бъде определена съгласно следващите заповеди на 
Фюрера" (Арент 1993: 199). Броят на хората, които „не ще могат за останат сред обществото'; 
би представлявал значителна част от германското население; болшевиките, започнали с 
потомците на предишните доминиращи класи, насочват терора срещу кулаците (в началото 

на 30-те години), а след тях към руснаците от полски произход (между 1936 и 1938 г.), 
към татарите, поволжките немци по време на войната, към бившите военнопленници и 
подразделенията от окупационните части на Червената армия след войната, а с основаването 

на еврейската държава - и срещу руските евреи.едно зло и друго зло, и то именно за да може 

да се привлече жертвата към извършването на престъплението срещу самата нея. 

1 З В Съветска Русия се разграничават три донякъде „независими" системи от лагери. 
Най-напред са групите за истински принудителен труд, които живеят относително свободно 

с присъди за точно определен срок. След това са концлагерите, където човешкият материал 

се подлага на жестока експолатация и смъртността е изключително висока, но все пак са 
организирани за труд. И на края - лагерите на смъртта, за чиито обитатели никой не се и 

сеща, и те систематично измират от глад. 
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me onumu, kamo 8 mях по прuнцuп са проВежgанu BcяkakBu ekcnepuмeн
mu. Проблемът е kak ga се npouзBege нещо несьщесmВу8ащо, а имен
но, чоВешkо сьщесm8о, поgобно на gpyгume жuBomuнcku Bugo8e, чuяmо 
egнa-eguнcmBeнa „сВобоgа" ga остане „запазВанеmо на Buga". Целта на 
лагерumе не е просто ga се унuщожаВаm хора u ga се смаже чоВешkаmа 
лuчносm; те служат u за залuчаВане на самата чоВешkа спонmанносm kamo 
начuн на noBegeнue u преВръщанеmо на чоВеkа В сьщесmВо по-нuзше от

жuBomнume. Прu обuчаонu обсmояmелсmВа mo8a е неВьзмс»kно, защото 
спонmанносmmа е сВьрзана не просто с чоВешkаmа сВобоgа, но u сьс самuя 
жuBom u нukога не може ga бьgе напълно залuчена. EguнcmBeнo лагерumе 
позВоляВаm поgобен ekcnepuмeнm, nopagu koemo me не само са нau-moma
лumapнomo общесmВо, осьщесmВяВано няkога, но u рьkоВоgен ugeaл на mo
maлнomo гocnogcmBo. Нещо повече, momaлumapнomo гocnogcmBo ykpenBa 
uлu запаgа успореgно с ykpenBaнemo uлu зanagaнemo на kонценmрацuоннаmа 
cucmeмa, защото uменно лагерumе npegcmaBляBam сьщuнсkаmа централна 
uнcmumyцuя на momaлumapнama Власт, kьgemo чоВеkа бuВа nреВърнаm В 
,,безропотно жu8оmно". На сВоо peg Bcuчku наkазанuя, meopemuчнo обосно
Ванu om npaBomo u npegBugeнu om заkоноВаmа cucmeмa Вече нямат нukakьB 
смuсьл; me, kakmo kазВа Хана Аренm, се nреВрьщаm В „празнu npukaзku". Ка
kьВ смuсьл uма noняmuemo убuец, koгamo се uзпраВuм лuце В лuце с масово 
npouзBogcmBo на чоВешku mpynoBe? В cBema на ,,>kuBume мьрmьВцu", cBege
нuяm go сьВkупносm om фuзuологuчнu peakцuu чоВеk е оmgелен pagukaлнo 
om Bcuчko, заложено В него. Но наu-сmрашноmо В лагерumе, че uзnpameнume 
mам, gopu ga ожuВеяm, са omkьcнamu много nо-безнаgежgно от cBema на 
жuBume, omkoлkomo ako бяха nokouнuцu - mepopьm налага mоmална забрава. 
Tyk yбuocmBomo е напълно безлuчно: чоВеk може ga умре бuло om cucmeмнu 
мьченuя uлu хроничен глаg, бuло просто защото лагерьm е пренаселен u uз
лuшнumе mря6Ва ga се лuk8ugupam. И обраmноmо, ako npumokьm на чоВешku 
маmерuал намалее'4 u се noяBu опасност ga ocmaнam малkо заmВорнuцu, Веg
нага npucmuгa зanoBeg смьрmносmmа ga бьgе снuжена. В лагерumе чоВеш
kаmа смьрm е преВърнаmа В безkраен процес, mъu kamo egнakBo успешно е 
ВьзпреnяmсmВано kakmo жuВеенеmо, maka u умuранеmо. 

Да разглеgаме npuнygumeлнuя mpyg, koumo е оmлuчumелна черта на 
cьBemckama cucmeмa om лагерu. На прьВ поглеg сраВненuеmо HLI се 
cmpyBa kopekmнo - u mpygьm В зamBopume, u наkазаmелнumе koлoнuu 

14 Както се случва в нацистка Германия към края на 1942 r., при което Химлер 

разпорежда всички лагерни коменданти „на всяка цена да снижат смъртността': Причината 

е, че от 136 000 изпратени 70 000 са издъхнали по време на транспортирането или веднага 

след това. По-късни сведения от Съветска Русия категорично потвърждават, че след 1949 
г. смъртността в лагерите, достигаща преди това 60%, системно се понижава - вероятно 

поради всеобщия и остър недостиг на работна ръка. 
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uлu kamop2ama, u заmоченuеmо uлu uз2нанuеmо, u gopu poбcmBomo нu 
uз2лежgаm nogxogящu за uзслеgВане на сьщесmВуВанеmо В лагера. Но 
npu nо-nрецuзно В2лежgане сраВненuеmо cmaBa неВьзможно: npuнygumeл
нuяm mpyg kamo Bug наkазанuе Вuнагu е 02ранuчен по Времетраене u 
по степен. Осьgенuяm запазва npaBama cu наg cBoemo собсmВено mяло 
- mou не познава абсол!оmноmо uзmезанuе u 2ocnogcmBo наg себе cu. Из
гнанuеmо omnpaBя заmоченukа om еgна часm на cBema kьм gруга не20Ва
часm, сьщо населявана с хора, без ga го uзkл!очВа напълно om „соцuума"
на чoBewkume сьщесmВа. През цялата чоВешkа ucmopuя poбcmBomo е
бuло общесmВено ре2улuрана uнcmumyцuя - за разлukа om лa2epucmume,
poбume нukога не са бuлu omkьcBaнu om cpegcmBama cu, слеgоВаmел
но u om зakpuлama на cBoume сьбраmя, а u kamo орьguя на mpyga са
npumeжaBaлu оnреgелена цена; kamo нечuя собсmВеносm - опреgелена
cmouнocm. Лагерuсmьm няма цена, защото ВьВ Bceku мuг може ga бьgе
заменен с gруг; нukou не знае koCJ е coбcmBeнukьm му, защото нukou нu
kога не го е Вuжgал. Om глеgна moчka на „нормалното" общесmВо mou е
сьВьршено uзлuшен, маkар mpygьm му ga се uзползВа В nepuogu на осmьр
нegocmuг на работна сuла, kakmo В CьBemcka Русuя u В нaцucmka Гер
манuя по Време на Bouнama. Kamo ВласmоВа uнсmанцuя лагерumе не се
uзгражgаm, за ga npouзBeжgam пpogykm - eguнcmBeнama uм неuзменна
фунkцuя е ga фuнансuраm собсmВенuя cu наgзорен апарат; слеgоВаmелно
om ukoнoмuчecka глеgна moчka me сьщесmВуВаm зapagu caмume себе
cu. KakьBmo u чоВешku mpyg ga се полага В mях, npu gpyгu раВнu услоВuя,
mou бu бuл no-kaчecmBeн u no-eBmuн. CьBemckume лааерu неgВусмuслено
nokaзBam, че насuлсmВенuяm mpyg Вьобще не е осноВнаmа uм цел: moзu
Bug mpyg е обuчаuноmо сьсmоянuе за Bcuчku pycku рабоmнuцu, лuшенu om
npaBomo сВобоgно ga се npugBuжBam om място на място u uзложенu на
Вьзможносmmа Bceku момент ga бьgаm npeмecmeнu на работа kьgemo u
ga бuло. Налuце е еgна ukoнoмuчecka безполезност, защото В geucmBumeл
нocm cmaBa gума за „фaбpuku на смьрmmа": kьм зamBopeнume В лагерumе
се оmнасяm maka, сяkаш me Вече не сьщесmВуВаm u nрежuВяВанuяmа uм не
uнmepecyВam нukoao; ,,cяkaw хората са се преВьрналu В mрупоВе u няkаkьВ
обезумял gyx гu е спрял на nьmя межgу жuBoma u смьрmmа, ma ga се поза
баВмВа, npegu ga гu пусне go Вечнuя nokou. И не moлkoBa бogлuBama mел,
а uменно мaucmopcku uзфабрukуВанаmа нереалност nopaжga чygoBuщнume
безчuнсmВа u В kpauнa cмemka npegcmaBя uзmребленuеmо kamo сьВсем ec
mecmBeнa мярkа" (Аренm 1993: 193). Ommyk u обьрkВанеmо на зgраВuя разум,
koumo постоянно се numa: що за пресmьnленuе са uзВьршuлu meзu хора, за 
ga mьрпяm makuBa чуgоВuщнu мьku? Ommyk u абсол!оmнаmа неВuнносm на
жepmBume - нukou не може ga заслужu поgобно тегло. Ommyk, наu-сеmне, u
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epomeckнama безразборност npu поgбора на лaгepucmume В сьВьршенаmа 

gьp.>kaBa на терора: поgобно „наkазанuе" egнakBo основателно uлu неосноВа

mелно може ga се cmoBapu Вьрху Bceku eguн чоВеk. Няма сьмненuе, че В ця

лата чоВешkа ucmopuя лаеерьm е eguнcmBeнama общесmВена форма, koяmo 

позволява усmаноВяВанеmо на тотално 2ocnogcm80. Tyk Всяkа спонmанносm, 

gopu u В неонumе нau-uнmuмнu uзяВu, е залuчена: moBa е образцоВuяm „гра.>k

gанuн" на momaлumapнama gьp.>kaBa. Абсурgноmо безсмuслuе u цuнuчнаmа 

aнmunpakmuчнocm на лaeepume са npuBugнu: me са нau-Ba.>kнama uнcmumy

цuя, с koяmo Bлacmma защumаВа u сьхраняВа себе cu. ,,За momaлumapнume 

pe.>kuмu Bceku чоВеk, Все още непреВьрнал се В сбор om .>kuBomuнcku peakцuu 

u механuчно uзпьлняВанu фунkцuu, е сьВьршенно uзлuшен. Tomaлumapuзмьm 

целu не налагането на gecnomuчнa Власт наg хората, а усmаноВяВанеmо на 

cucmeмa, В koяmo хората са ненужнu. Тоmалнаmа Власт може ga се посmuг

не u запазu само В сВяm на услоВнu рефлеkсu, на мapuoнemku, у koumo няма 

Вече u слеgа om спонmанносm" (Аренm 1993: 208). 

Заkлlочumелно обобщенuе: cBemьm на безkраОноmо умuране, В koOmo на 

хората е Вmьлпено, че са uзлuшнu чрез .>kuBom, В koumo наkазанuяmа се на

лагат без Врьзkа с нарушенuеmо на заkона, ekcnлoamaцuяma е без полза, 
mpygьm не npouзBeжga npogykm, е сВяm, В koumo Bceku слеgВащ gен е Вьз

проuзВоgсmВо на безсuлuеmо. Но В paмkume на momaлumapнama ugеологuя 

няма нuщо gруго освен логukа: слеg kamo лaгepucmume „нaucmuнa" са гнu

gu, сьВсем лоеuчно е ga бьgаm uзmребВанu с оmроВен газ; слеg kamo са ge

eeнepamu, не бuВа ga uм се позВоляВа ga разпросmраняВаm заразата cpeg 

цялото населенuе; слеg kamo са „poбcku gywu", onumume за npeBьзnumaнue 

бuха бuлu само загуба на Време. Лагерumе npegcmaBляBam лaбopamopuu за 

uзnumBaнe на uзмененuяmа В чoBewkama npupoga u nopagu moBa те са срам 

не само за жepmBume u за онезu, koumo са гocnogcmBaлu наg mях по cuлa

ma на „научнu" cmaнgapmu, а за цялото чоВечесmВо. Вьпросьm не е само В 

cmpagaнuemo uлu В броя на .>kepmBume; застрашена е самата сьщносm на 

чоВеkа, koяmo маkар meзu ekcnepuмeнmu u ga не ycnяBam ga променят, В 

geocmBumeлнocm успяВаm ga cмa.>kam. Tomaлumapнama убеgеносm, че Bcuч

ko е Възможно gokaзBa eguнcmBeнo, че Bcuчko може ga бьgе унuщожено. ,,On

umьm за nocmuжuмocm на Bcuчko pogu пресmьпленuя, koumo чоВеk нumo е В 

сьсmоянuе ga нaka.>ke, нumo ga npocmu. Когато неВьзможноmо се преВьрне 

ВьВ Възможно, mo cmaBa ненаkазуемо, непросmuмо, абсолlоmно зло, наgхВьр

лящо поняmнumе u обяснuмu мерзku мomuBu kamo себелlобuе, ненасumносm, 

сkьпернuчесmВо, ненаВuсm, алчност u малоgушuе - nopagu mоВа на него не 

могат ga npomuBocmoяm нumo оmмьсmumелен гняв, нumo Всесuлна лlобоВ, 

нumo оnрощаВащо прuяmелсmВо. Сьщо kakmo жepmBume ВьВ фaбpukume на 

смьрmmа uлu на бунuщеmо на забВенuеmо В oчume на cBoume палачu Вече не 

ва 
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са „чоВецu", maka u ноВuяm Bug npecmьnнuцu ocmaBam uзВьн гранuцumе на 

eguнogyшнomo схващане, че Bcuчku хора са грешнu" (Аренm 1993: 211). Преg 

нас е „pagukaлнomo зло", непоggаВащо се на пьлно разбuране u uзчерпаmелно 

обясненuе, защото е сВьрзано с пояВаmа на общесmВена cucmeмa, В koяmo 

Bcuчku хора са сmаналu egнakBo uзлuшнu: ,,жuBu трупове, поgлежащu на ма

сово унuщоженuе". 

Именно В поgобен coцuaлнo-ucmopuчecku koнmecm mрябВа ga Вьз

прuемаме, мuслuм u uнmepnpemupaмe, за ga разберем В geucmBumeл

нocm, генuалнuяm унгарсku фuлм Синьт на Шаул. Това е хуgожесmВено 

npouзBegeнue, koemo npegcmaBя еgна koнkpemнa форма, не генералu

зuрано koлekmuBнa, групова uлu общносmна, а строго uнguBugyaлнa, 

на cьnpomuBumeлнo noBegeнue срещу cucmeмama на momaлumapнomo 
гocnogcmBo, uзkpucmaлuзupaлa u поggьржана om Вьпросноmо унukално 

npocmpaнcmBo - лагерът на смьрmmа. Нещо повече, В „съВършенноmо 

общество на терора'', kьgemo чоВешkаmа смьрm е pagukaлнo оmgелена 

om Bceku eguн uнguBug u не прuнаgлежu на нukоя оmgелна лuчносm; kь

gemo, В резултат, смьрmmа е напълно анонuмuзuрана u тотално обез

смuслена kamo заkономерен u логuчен заВьршеk на чоВешkLtЯ жuBom, 

поgобна рефлеkсuВна kuнonepcnekmuBa осъщесmВяВа реален noлumuчe

cku пробuВ В caмume coцuaлнo-ucmopuчecku услоВuя за Вьзможносm на 

смьрmоноснаmа Власт - умьрmВеноmо mяло не mрябВа ga бъgе uзnе

пелено, а onяmo u погребано, за ga не бьgе забравяно. Да разнасяш чо

Вешku mpyn на 14-гоguшно момче през цялото Време по npomeжeнuemo 

на mрагuчнuя cloжem, с eguнcmBeнama цел ga намерuш раВuн, koumo ga 

проuзнесе cьomBemнume мoлumBu за ycnokoeнue на gyшama на мьрm

Вuя, а слеg moBa -koнkpemнo място, kъgemo ga го погребеш, u слеgо

Ваmелно, kьgemo ще uма гроб, знаk u uме, нakpamko, ,,Вечна памет", В 

geucmBumeлнocm означава проява не на героuзьм uлu на мъченuчесmВо, 

а uнguBugyaлнa cьnpomuBa срещу общесmВенаmа apxumekmypa на mo

maлumapнama cucmeмa, koяmo осmаВя eguнcmBeнo масоВu безuменнu 

гробове, безkраонu kaмapu om обезлuченu mела u nреВрьща чоВешkаmа 

пльm В mоноВе пепел, koяmo бuВа разnuляна с Вятъра. ПрuсВояВанеmо 

на момчешkоmо mяло om еВреuна-зонgерчлен Шаул, Връщането на чо

Вешkаmа смърт В npumeжaнuemo на почuналuя uнguBug, сВьрзВанеmо 

на негоВаmа koнkpemнa лuчносm със целuя жuBom, koumo moo е жuВял, 

om самото му начало go самuя му kpaO, е големuя noлumuчecku залог, 

koOmo mрябВа ga бъgе спечелен. А за соцuалноmо koнcmpyupaнe на nо

gобен смuсъл cu cmpyBa ga се жuВее В лагер на смърmmа. 
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КИНОТО - ВЪВ ФОКУСА НА ИЗСЛЕДВАНИЯ И СТРАСТИ 

СЕМИОТИЧНИ ПРОБЛЕМИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИЯТА 
НА ДОКУМЕНТАЛНИ ФИЛМИ ЗА 

МАСКАРАДНАТА ОБРЕДНОСТ ИЛИ ОЩЕ НЕЩО 
ЗА ВИЗУАЛНАТА АНТРОПОЛОГИЯ 

Проф. g-p Георг Краев 

НоВ българсku yнuBepcumem, 

genapmaмeнm „Myзuka" 

e-mail: georg.kraev@gmaiJ.com

Рез/оме: В mekcma се прави опит ga бъgат анализирани няkои съществени 
проблеми на Визуалната антропология: от еgна страна „етнографсkото" засне
мане на масkараgните игри, а от gруга - gълбоkото не познаване на noemukama 
/ceмuomukama/ на българсkата масkараgност. Разглежgат се фунkцuонирането 
на k11acuчeckama фолkлорност в специфичния хронотоп на цukличността, пов
торението, и нейното Вьзприемане и преgстаВяне В съвременността В линейна 
перспеkтива. 

Кл/очоВи gуми: kласичесkа фолkлорност, фолkлорна kapmuнa на света, етно
семиотиkа, нароgнu умотворения, ергенсkа масkараgна обреgност 

В maka нареченuя „глобален сВяm" еgно om малkоmо неща, останало 

,,неглобалuзuрано" е gоkуменmалнuяm emнoлo>kku фuлм. Мао u не е Въз

можно ga се глобалuзuра moзu пpogykm на Вuзуалнаmа анmроnологuя, 

защото самата ugeя за еmнографсku фuлм , образьm за еmнографсkuя 

фuлм по сВояmа npupoga е mun pegakцuя, плеонасmuчна pegakцuя на ycm

нocmma на нapogнume умоmВоренuя. И uменно kamo nлеоназьм moзu 

mun фuАм е „мackama" на не-фолkАорнаmа kyлmypa, на kнuжoBнocmma. Си

реч, еmнографсkuяm фuлм сам по себе cu „гАобалuзuра" ycmнocmma на 

нapogнume умоmВоренuя, на emнuчeckume cmepeomunu u гu преВрьща 

В заВещанuе, В нacAegcmBo на kyAmypama за ugнume поkоленuя, В onum 

за Вuзуално наслеgсmВо. Иgнume поkоленuя обаче, .,чemam" еmнографсkuя 

фuАм - ,,мackama" на бЬАгарсkumе нароgнu умоmВоренuя, kлacuчeckama 

фолkлорна kyлmypa, Аuнеuно, maka kakmo се чеmе kнuга, gokamo kлacuчe

ckama фоАkлорносm е „kрьгоВа", цukлuчно nоВmоряема. 

В pega на meзu мucAu, npocmeme за kлuwemo, на еmнографсkuя фuлм 

kamo mun масkа на kлacuчeckama ycmнocm, не му е потребен ga бьgе „на

цuонален" по npocmama npuчuнa, че moo е Вuнагu лоkаАен. Още повече, у 

нас на agмuнucmpamuBнo раВнuще е mBьpge неясно koe е „нацuонално" u 

koe е „нароgно", koe е „gьржаВно" е нukому неuзВесmно. Kakmo u ga е, moBa 

е gруг пробАем за аналuз. 

Обаче kлacuчeckume нu нароgнu умоmВоренuя не познават мackama. 
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