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Увод

Изтезанията са отвратително и извратено погазване на 
правата и достойнството на индивида, престъпление 

против човечеството, за което не може да има оправдание. 
Или може? През ноември 1956 година алжирецът Пол Тетжен 
бил изправен пред тази дилема.

Като герой от френската Съпротива през Втората светов
на война Пол Тетжен бил постоянно изтезаван от немците в 
концентрационния лагер Дахау. През 1956 г. той бил главен 
секретар на алжирската префектура. Фернан Ивтон, комунист 
и деец на националната революция, бил хванат на местопрес
тъплението, докато поставял бомба в завода за светилен газ, 
къдсто работел. Имало обаче още една бомба, която трябвало 
да бъде намерена: в случай на експлозия, жертвите щели да 
наброяват няколко стотици. Ивтон отказал да разкрие, къде 
я е скрил. Началникът на полицията напразно се опитвал да 
убеди Тетжен да му позволи да използва всички методи за 
разпит, с които разполагал.

Но аз не се съгласих арестуваният да бъде изтезаван. Треперех 
през целия следобед. В крайна сметка бомбата не избухна. Слава 
на Бог, оказах се нрав. Защото, ако започнете да изтезавате хора, 
вие сте загубени... Разбира сс, страхът е в основата на всичко. Ця
лата наша, така наречена, цивилизация е покрита с лустро. Ако 
го свалите, под него ще сс покаже страхът. Французите, дори 
немците - не са мъчители по природа. Косато обаче видите пре
рязаните гърла па вашите приятели, лустрото изчезва.

В един от броевете на американското списание Newsweek 
от 1992 г. професорът по философия от Ню-Йорк Майкъл Ле- 
вин разгледал такова затруднение в статия, озаглавена „Осно
ванията за изтезаване“:

(Вляво) Дървената 

стегалка за крака (тум- 

рук). често срещана 

форма на наказание 3 

Анг/,ия в продължение 

на пет века. Тит Гейтс 

измислил детайлите на 

неосъществен заговор 

за убийството на крал 

Чарлз II. който довел до 

екзекуцията на 35 невин

ни хора. През 1685 г. той 

бил обвинен в лъжесвиде

телстване. Завързали го 

за една каруца и го били 

с камшик по целия път 

от Алдгойт до позорния 

стълб в Н1сгейт. а след 

два дни го били с камшик 

от Нюгейт до Тайбърн.
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История на изтезанията

Уредът за изтезание 

чрез вдигане и спускане 

с въже (strappado), кой

то бил широко използ

ван от Инквизицията в 

Италия, съществувал 

в много варианти.

В тази гравЬра от 

XVI век Praxis Criminis 

Persequendi („Похват 

за разпитване на прес

тъпници') е изобразено 

как жертвата не само 

била издигана и спус

кана с въже, но с друго 

въже постепенно се 

стягали китките й все 

повече и повече.

При първата степен жертвата била просто събличана, за
вързвана и заплашвана с уреда strappado. Тъй като това не 
включвало никаква реална физическа болка, то можело да 
бъде използвано и без наличието на мотивите, необходими за
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Инквизицията

използване на изтезания. Гриландус пише, че неговият собст
вен опит доказва този метод като много успешен за получа
ване на признания от „слаби и боязливи лица“. При втората 
степен обвиняемият бил издиган на макарата за кратко - кол- 
кото да се прочете Ave Maria, Paternoster, или Miserere, - но 
без никакво люлеене или дърпане на въжето.

При третата степен жертвата била оставяна да виси по- 
дълго, но отново без дърпане. То било използвано нри чет
въртата степен и причинявало мъчителна болка. При петата 
степен към краката на жертвата били закачани тежести, за да 
увеличат ужасната болка, причинена от дърпането: изтезани
ето обикновено счупвало костите, а често откъсвало крайни
ците от торса на жертвата.

Един германски документ от по-късен период съдържа 
правилата за повдигане и опъване на жертвата за ръцете:

(i) Не следва да има дърпане, а постепенно стягане и отпускане на 
въжетата; позволени са удари с въжетата, първо но едната ръка, 
после по другата.
(ii) Всяко завъртане на въжето трябва да бъде с три пръста по-го- 
лямо от предходното, за всяка ръка поотделно.
(iii) Двете ръце трябва да бъдат завързани за въжето заедно.
(iv) Възелът не следва да минава над лакътя и въжето трябва да 
бъде опъвано така, че възлите да не се разхлабват.
(v) Проникването на въжето към костта трябва да се постига не 
чрез дърпания, а чрез плъзгащи се движения на въжето.
(vi) Тъй като ударите често разкъсват кожата, добре би било да 
се използва този метод, което увеличава болката в зависимост от 
това, колко силни са ударите.
(vii) Когато въжето се отпуска от едната стана, опъването трябва 
да продължава от другата.
Много малко мъчители спазвали садистичната прециз

ност на нравилата. Иполитус дьо Марсилис, юрист от XVI 
век, описал някои от (по-точно казано) незаконните методи, 
които били използвани. В ноздрите на жертвите била поста
вяна смес от негасена вар и вода. Както в Индия (вж. глава 
9), драскащи или хапещи насекоми в големи количества били 
поставяни върху деликатните части на тялото; или пък жерт
вата била завързвана към маса, покрита с бодливи клонки от 
глог. Изтезание, подобно на китайското tean хи (вж. глава 9),

При петата сте

пен закачали теже

сти към стъпала

та, за да увеличат 

owe страшната 

болка.
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История на изтезанията

Изтезаване на нидер

ландски католици в 

северна Нидерландия в 

края но XVI век. Жерт

вата лежи по грьб. а 

върху голия и корем 

е захлупен голям сьд 

с няколко съсела под 

него. Върху съда запал

ват огън..съселите... 

прегризват кожата и 

Влизат 8 червата на 

жертвата'.

Когато Джеймс I, крал на Шотландия, е убит през 1437 
главният конспиратор бил Уолтър, граф на Атол, един от о 
повийте претенденти за трона. Откарали го до мястото за с 
зекуция, Кръстът в Единбург, и там нлътга му била разкъсв 
на с клещи, нажежавани в горящ мангал. След това извади; 
от огъня желязна корона и я сложили върху главата му, пр 
възгласявайки го за крал на предателите.

През 1584 г. в Холандия подобна съдба сполетяла Балтаз; 
Жерар, който убил Уилям, принца на Ориндж. След като 
били с камшици и го разпъвали, късали тялото му парче i 
парче с нажежени клещи, докато издъхнал.

За ио-леки престъпления наказанието не било смърт, 
дамгосванс с нажежено желязо. В Англия жигосвали развра 
ниците върху месеста частна китката на ръката. Измамници 
и скитниците жигосвали с ,,R“ {rogue, „измамник“); крадци 
с „Т“ (thief.; „крадец“); обвинените в непредумишлепо уби 
ство с ,№“(manslaughter, „непредумишлепо убийство“). Дру
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Брутални методи за изтезание

Жигосването се налагало 
като наказание от английския 
граждански съд до 1829 г., но 
в армията било отменено едва 
през 1879 г.

Не само крадците и скит
ниците можели да бъдат жи- 
госвани, но също и учените. 
През 1628 г. Александър Лей- 
гън, шотландски проповед
ник, е обвинен в „написване, 
издаване и разпространяване 
на скандална книга, насочена 
срещу неговия крал, благо
родници и прелати“. Отрязали 
му едното ухо, лицето му жи- 
госали с буквите SS (sower of 
sedition, „сеяч на размирици“). 
През 1637 г. Уилям Прин, ан-

Изгаряне на ръката 

с нажежено желязо. 

Измамниците и скитни

ците били жигосвани с 

.R" (rogue, .измамник"!; 

крадците с „Г (thief, 

.крадец"), а обвине

ните внепредумиш- 

лено убийство с № 

(manslaughter, .непреду- 

мишлено убийство")

тсти на тялото също били жигосвани: за кражба от магазин 
азгаряли бузата, за богохулство пробивали езика с нажежен 
ииш, за лъжесвидетелстване дамгосвали челото с буква „Р“ 
perjury, „лъжесвидетелстване“).

Такива наказания били предвидени в закона от 1548 г., а 
1рез 1624 г. започнали да ги прилагат не само към мъжете, но 
1 по отношение на жените:

... да бъде постановено от настоящия Парламент, че всяка жена, 
законно обвинена на основание на нейното самопризнание или 
на основание на решението на 12 мъже, поради умишлена кражба 
на пари, стоки или лични вещи на стойност повече от 12 пенса и 
по-малко от ю шилинга; или като съучастник в такова наруше
ние на закона; ако нарушение
то не е кражба в дома или обир 
на или близо до главен път ... 
следва за първото нарушение 
да бъде жигосана и беляза
на по дланта върху месестата 
част под палеца с нагорещено 
желязо с форма на римската 
буква Т...
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