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ПРЕДИЗВИКАНИ РАЗМИСЛИ ОТ ЕДНА МИСЪЛ.  

ТЯЛОТО КАТО КОНЦЛАГЕР 

 

проф. дсн Божидар Ивков 

 

 

Най-после в ръцете ми е книгата на Еди де Винд „Последна спирка 

Аушвиц“. Разгръщам страниците й с малко страх, малко трепет и 

многодневен автопсихотренинг, за да успея да съпреживея ужасите на 

концлагеристите. Това не е първата книга за нацистките лагери, която 

чета. И не е и няма да бъде първата, която ме разтърсва из основи. Но 

макар и прочел само около 40 страници усещам осезаемо огромния 

хуманизъм на автора, пропит във всяка дума. Усещам огромното му 

човешко страдание, предизвикано от болезнено осъзнаваната 

безнадеждност. От трудното за възприемане безчовечие, незачитане на 

човешкия живот и достойнство. 

Още през първите дни, когато настъпва трудното, почти невъзможно за 

приемане осъзнаване, че е в концлагер, аворът на книгата пише: 

 

„… светлината продължаваше да го преследва. Дърпаше 
одеялата над главата си, но не можеше да я възпре – тя 
проникваше през всичко. Нямаше спасение от нея, 
намираше се в… концентрационен лагер. Осъзнаването на 
факта го преследваше без значение дали извръщаше глава, 

или се криеше под одеялото. Каквото и да се опитваш да 
си мислиш, това все обсебваше съзнанието, също като 
светлините по телената ограда те следваха, накъдето и да 

погледнеш. 
Ханс плачеше… Бяха тихи хлипания, които сякаш бликаха 
от същността му. Зад тях не се криеше буря. Просто 

тъгата преливаше, а сълзите я следваха невикани (к.м.-
Б.И.).  
(…) Нощем затворниците навлизат в реалност, в която 
няма есесовци, няма началници на блокове, няма Kapos. 
Има само един господар: голямото жадуване. Има само 

един закон: свободата. 
Животът е цикъл от два периода: от екота на желязото за 
началото на деня до екота за началото на нощта. И 

обратното, от кънтежа за нощта, до кънтежа за утрото. 
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Когато проехти сутрешният звън, сетивата оживяват и 

душата бива окована: раят свършва“ (де Винд 2020: 41-
42). 

 

„… тъгата преливаше, а сълзите я следваха невикани“ – тази мисъл се 

загнезди в ума ми и не помръдна от там, докато не й отдадох дължимото 

внимание. Подсъзнателно ме теглеше към мисли за болката и 

хроничната болест. Към мисли за тяхното преживяване. Разбрах това 

съвсем ясно, когато отново прочетох: „сетивата оживяват и душата 

бива окована: раят свършва“. Не знам дали имам право да правя 

каквито и да е паралели между преживяванията на един концлагерист и 

неговите мисли и преживяванията на един хронично болен, чиято болест 

му „подарява“ силна хронична болка. Но тези паралели сами извираха от 

ума ми и болезнено натрапчиво искаха да се разположат под формата на 

слова в белия екран на компютъра ми. 

 

*** 

Когато се появи хронична болест, придружена от хронична болка, човек 

бавно осъзнава, че тялото му се превръща в „концлагер“, специално 

създаден за него. Подобно на конжлагера тялото се превръща в източник 

на твърдо установени граници: какво и колко, докъде и докога може. 

Всяко прекрачване на тези граници се наказва безмилостно и жестоко. 

Ограниченията, неизвестността и несигурността маркират твърде 

мъгляво границите на възможностите и е необходимо време, за да се 

осъзнае тяхното стесняване с времето. Да се осъзнаят ограниченията и 

загубите. Но сякаш още от началото на тези процеси на боледуване 

настъпва мигът, когато „… тъгата прелива, а сълзите я следват 

невикани“. Болката и тъгата по нещо безвъзвратно загубено – свободата 

да живееш без болка. 

Осъзнаването на факта, че тялото ти е обладано от болест и болка започва 

да те преследва и нищо не е в състояние да заличи този факт. Трябва да го 

приемеш, трябва да живееш с него. 

 

„... болката се засилва, тялото изостря чувствителността си, 
а и други части започват да болят. Сънят е нарушен, дните 

са непоносими. Тялото вече не е източник на удоволствие, 
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а на болка. Човек се чувства обладан, преследван 

неотлъчно от невидим мъчител“ (Търнстрьом 2014: 12). 
 

Кратките мигове на сън, тогава когато болката и болестта отстъпват, било 

поради умората и/или изтощението, било под мимолетното въздействие 

на някое лекарство, настъпват миговете, за които пише де Винд. Човек 

навлиза в илюзорна реалност, в която няма болка, няма болест, няма 

страдание. Настъпва онова състояние, в което има „само един господар: 

голямото жадуване“ и има „само един закон: свободата“, огромното 

желание да се върне животът без болка. 

Животът се превръща в ад. Подобно на живота в концлагер, в който 

нацистите диктуват, доминират, командват, играят си с човешкия живот с 

невъобразима жестокост, изтриват всичко човешко в жертвите си, така е 

и с болката: 

 

„Dolor dictat, казват римляните – болката диктува, 
доминира, командва. Болката изличава и изтрива. Мъчим 
се да се измъкнем от властта й“ (Търнстрьом 2014: 28).  

 

Това особено осезателно се усеща, след събуждане, тогава, когато се 

завръщаме в реалността на живота с болка, защото „сетивата оживяват 

и душата бива окована“ от болката, от ограниченията й, от страданието, 

понякога наистина нечовешко. „Раят свършва“. Започва, отново и 

отново осъзнаването на факта, че си в концлагера на собственото си тяло, 

че си попаднал под властта на хроничната болка и загубата на 

възможности. 

Отначало болката ти ограбва работата, след това финансовата 

стабилност, след това социалната ти среда, след това мобилността ти – 

светът придобива размерите на стаята ти. След това започва да посяга на 

семейството ти и не рядко успява и него да вземе. И накрая те отнася 

някъде там, отвъд границите на всичко.  

 

*** 

Не знам какво ме очаква, какво ми предстои да изживея с книгата на Еди 

де Винд, но вече се потопих в света на ужасите и страданието. За мен това 

и „изцелителна форма на мазохизъм“, която ме учи как да не сравнявам 
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степенувайки видовете причини за страдание – например ужасите от 

нацисткия концлагер и страданието, причинено от хронична болка. Учи 

ме да откривам паралелите между тях, да откривам общото и различното. 

Няма как да не предпочитам лъчезарната, изпълнена с огромна обич 

усмивка на жената, която обичам и която е всеки миг до мен, пред 

самодоволния от „всесилието“ си есесовец. И болката, и есесовецът носят 

със себе си страдание, огромно, трудно поносимо страдание. Самата болка 

е есесовец. 

 

*** 

Ето това исках да споделя с вас. Не че е важно и не че много хора ще ме 

разберат, но трябваше да го споделя. Когато болката успява да говори, тя 

говори с метафори, въпреки че: 

 

„Продължителната болка е най-плодовита на метафори. 
Както всеки знае, болката никога просто не „боли“. Тя 
обижда, озадачава, пречи, измества, унищожава. Държи 
на отговор, но такъв няма. Продължителната болка 

притежава извратената жестокост на инквизитор, който 
целенасочено ни кара да мислим, че наистина има 
отговор, който ще предотврати следващия му удар. Но 
каквото и да кажем, отговорът е грешен“ (Търнстрьом 
2014: 26). 
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