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BÓZ JAKO ,\'Q,\/OS NO\\'.'OCZESNOŚCI 

To. co się wydarzyło" niemieckich obozach konccncracyjnych. rak dalece przekrJllJ 
prawne pojęcie zbrodni. ze w rozważaniach często pomijantl spcc}·licmą strukturę 
prawno-poliryaną," krorej re wypadki 'iii rozgrywały. Obóz jest po prostu miejscem, w 
którym zrealizowała się najbardziej absoluma amduio i11h1mi.11i,1, kc6ra 1vy>cąpila na 
ziemi: osracccznic to wla\nic liczy 'ię najb.irdzicj rak dla ofiar, jak i dla 1um;pnych 
pokolen . Spróbujmy zapycac ic:dnak: czym jc'c obóz, jaka mu'i być 1cgo 'rrukcura 
prawno-policycma. b) podobne wypadki mogły się rozegrac? Ta perspekt)•wa pozwoli 
spojrzeć 11,1 oból nk jako fakc hmoryczny, pewną anomalię należącą do przcszlo"i. ale 
1aku \wego rodzaju ukrvrą m.urycę, 11(J/1JllS politycznej rzesrrzc:ni, w krórej obecnie: 
7yjem}. 

Historycy debatują. Z) za pierwsze pojawknie 'ię obozów należy uznać .-,impos de 
co11Ct'1/fl'.wo11e.< ułożone przez Hi,zpanów na Kubie w 1896 roku w ramach clumienia 
pow,cani,\ ludno ci kolonii, czy rei co11w11m11011.< c,zmps. w krórych Anglicy na początku 
XX wicku zgromadzili Burów. Tym. co je'c naprawdę ważne, jesr fakt, i.ew obu wypad
kach chodLi o rozciągni~cie na całą ludnosc cywi l ną 1tanu wyjąckowego związanego z 
wojną w kolon1.ich. Obozy rodzą st~ z.uem nit ze ZW)'Czajncgo prawa, ak ze 'ranu 
W) jąrkowcgo i sranu wojennego. (.„). 

bóz 1esc przc1crzcnią, która otwiera się, gdy stan wyjątkowy zaczyna 'cawać 11~ regułą . 
\Y/ obozie sran wyjąck01n, kcóry za1adn1cz bd czasowym zawieszeniem porządku 
dokonan)·m na podstawie zai mienia wyrworzonego niebezpienc:ństwa, nabiera scakgo 
ładu przestrzennego. któr)' jako raki pozostaje iednak stale poza normalnym 
porządkiem. Kiedy w marcu 193.~ roku Himmler podiql zbiegającą się z obchodami 
rn1ązanvmi z wvbon:m Hitlera n.i kanclerza Rzeszy decyzję o utwom:niu w Dach.tu 
"obo.1:u konccmracvjncgo dla więzniów polaycznych", cen zoscal nat)•chmaisr przek.1-
zany SS i wyłączony z urcgulowan prawa karnego i penircncjarnego. z którym ni<: miał 
.mi wowczas, ani potem nic wspolnego. Pomimo rosnącej liczby czpco ze sobą sprze
cznych okólników, inmukcji 1 cdcgramów, jego absolutna niczależno~ć od jakiejkolwiek 
koncrol1 prawnej i od wszelkich związków z normalnie obowiązującym porządkiem 
prawnym rak była potwierdzana. (.„)Z tej racji, koro obozy funkcjonowały w 
osobliwej przestrzeni stanu wyjąckowego. m:f gestapo Oids mógl srwicrdzić: 
„J\it is111i1:1e z11dm rozl.:.12 .mi imrmlu1,1leżqu11 pods1,1w obozu: nie został;· one 11st.wo
wi1me. ~yf/.:o pt'tmcgo dnia pojaw1/y si( Obóz w Dachau, podobnie jak i kolejne obozy, 
ktore zaraz po nim zasrały utworzone (Sachm1hausen, Buchenwald, Lichtenberg), caly 
czas wirru.1lnie dLialal tym, co uległo zmianie, była liczba osób ram prLetrzymyw.mych. 
\X' Niemczech obóz jako taki 1cal się scalym clemcncem rzcczywisro.ici. 

Ob z jest skrawkiem n:ryrorium, który zostaje wyłączony z normalnego porządku 
prawnego. ale przez co nic je1c po prostu przeqrzenią leżącą na zewnątrz. To. co jest w 

nim wy ł ączone, jest - zgodnie z crymologi(znvm >ensem terminu "wyjąrek" - wyjęte, 

wlącz nc poprzez wla nc wyłączenie. To, co rym spombem jest przede wszystkim ujęte 
\\' porządku prawnym, ro sam scan wyjątkowy. Sean wyjątkow~· jako "zamierzony" 
inauguruje nowy paradygmat pr.iwno-poliryczny. w krórym norma staje si~ 

nieodróżnialna od wviącku . Obóz jc>t mukmrą, w krórcj mn wv1ątkO\\') obowiąwjc 
normalnie. (.„)Obóz jm hybrydą prawa i fakru, w której oba pojęcia scaly się 

nieodróżnialne. 

(.„)Kro wkraczał do obozu, poruszał się po obszarze nicrouóżnialno\ci między rym. co 
zcwnęrrzne, i rym, co wewnętrzne, między wvjątkicm i regulą - po obszarze 
nic:rozr6żnialno1ci, w której same pojęcia prawa przynależnego każdemu człowiekowi 
jako podmiotowi i prawnej ochrony nie miały już sensu. Poza cym, jdli osoba ta hyla 
pochodzenia żydow1kiego, ro yla już pozbawiona 'wych obywatelskich praw na moq 
uchwal norymberskich . a w dalszej kolejnosci, w chwili „ostatecznego rozwiązania", 
całkowicie pozbawiona obywatelstwa. koro mieszkaney obozu byli ograbieni z 
jakiegokolwiek sraru1u politycznego i całkowicie sprowadzeni do nagiego życia, ro obóz 
jcsr najbardziej .ibsolurną prtcmzcnią biopol i tyczną, jaka kiedykolwiek zai1tniała, 

przestrzenią. w której władza nie ma przed 1obą niczego, z wyjątkiem czrrego. 
nicz.ipo~rcdmczoncgo ącia. 

(„.)Popr.1wnym pytaniem odnoszącym się do okropno~ci, krórc mialy miej ce w 
obozach, ni je. r co, jak w ogóle mozna był dopu1c1ć 1ę takiej potworności w stosunku 
do ludzi; b.udLiej \ZCzc:re i przede wszystkim bardziej pożycccz.nc byłoby uważne 
zbad.mic cego. w wyniku j ·ich procedur i jakich pol1rycznych narzędzi ludtit mogli 
zoscać tak calkowicie pozbawieni własnych praw i prerogacyw, że żaden czyn popdniony 
w rosunku do nich nie wyglądał na przcstęp~cwo. A zatem rzcczpv1sc1e wszy ·rko stało 
się możliwe. 

(„ .)ObóL jest przestrzenią absolutnej niemożnoki zdecydowania między prawem i 
faktem, normą i zasro,owaniem, wyjątkiem i regułą - nicmożnofoą, ktora 1ednakżc 
bezustannie o nich decyduje. 

jdłt rzeczy rak się wł aśnie mają, jcsli i~rorą obozu je c materializowanie scanu 
"Yiąckowcgo i wynikające z rcgo rworLenie przestrzeni, w kcorej nagie życic i norma 
znajdują się na progu nieodr6żnialnosci, ro musimy przyznać, że mamy przed sobą obóz 
La każdym razem, gdy powstaje tego rodzaju mukrura, niczaleŁnie od natury 
przestępstw, króre są w jCJ ramach popełniane, i niezależnie od jakiejkolwiek jej nazwy i 
spccylicmcj topografii. 



Obozem jest stadion w Bari. na ktorym w 1991 roku wioska peli ja prowizorycznie 

zgromadziła n1dcgałnych albarhkich imigranrów przed odesłaniem ich do kraju; 

obozem bt;dzic pary·ski Velodrom d'H1vcr. w którym władze \'ichy zebr.iły Żyda\\, 
zanun wydały kh Niemcom, jak również Konzcnrrarionlagcr fur Amłandcr w Conbm

Siclow, w ktorym władze \X'eimaru zebrały tydowskich uciekinierów ze \\'schodu; 

obozem będą rownicż zonc' d'attcnrcs 11.1 francuskich łomiskach , '' których przetrzv
mvwani są obcokrajowcy ubiegający się o <,catus uchodzcy. \X 'c wszy,rkich tych wypad

kach pozornie nieszkodliwe miejsce wyznacza w rzcczvwiHosci przestrze1i, w której 

nornl.llny porządek jest fakrycznie zawieszony i w krorym co. czy wydarL.lJ-! sic; 

okropne ci, czy nic, nic 1.alci:~· od prawa . ale wyl<}a.nic od ucywilizowania i m1yslu 

crycznc, o policji, która prowizorycznie działa ram jako suwerenna władz.1. 

Narodziny obozu w naszvch czasach zdają się z tego punktu widzenia wydarzeniem 

określającym w spmób decydującv przemzcń poliryczną nowoczcmosci . („. )Sean 

wyJąrkowy, króry za adniczo byl czasowym zawieszeniem porqdku, sraic się tcr.1z 

nowym 1 stabilnym ładem przestrzennym zam ieszkiwanym przez nagie życic, krór<: w 

coraz większej micrze nic może hyc wpisane w usrrój. Powiększając~· \i~ rouicw między 

narodzeniem (nagim życiem) 1 pańsrwcm narodowym jesr nowym fakrcm polityki 

naszych czasów, a ro, co nazywamy obozem, sranowi formę owego odrrn~cni.1 . 

Giorgio Agam ben, „Homo J,un; Smarwr111u•/,1dz.1i11.1gfr :ycir" , 
tl . Mateusz S"1wa, Prmzyn,ki 1 5-b, \'l: 'ar,zawa 2008 
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