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Jak mogłeś tak obchodzić się z tymi teczkami, które zbierałem z taką miłością1

Nie sposób opisać przemocy i jej istoty. Byłoby to jednoznaczne definiowanie niedefiniowanego. Tekst jest zatem jedynie próbą refleksji nad tak wielowątkowym fenomenem. Wyzwanie, jakie stwarza zagubiona w meandrach chorych ideologii polityka, prowadząca do zaprzeczenia podmiotowości człowieka, oraz zło, a wraz z nim
zrodzona zeń przemoc wypełniająca przestrzeń międzyludzką jako forma zdegenerowanych interakcji występujących w świecie obozów zagłady, stanowią przewodnie
motywy tego eseju. Przewrotna logika zachowań pana i niewolnika eliminuje zasady
spotkania dwóch podmiotów – buberowskiego „Ty – Ja”, spotkania zawierającego
akt twórczy, krystalizujący drugą osobę – uczestnika dialogu2. Zamiast niego pojawi
się bezosobowe, przedmiotowe Es, perwersyjnie poręczne (Heideggerowskie zuhanden, które w inicjacyjnej formie odnosiło się jedynie do przedmiotów w otaczającym człowieka świecie). Rozszyfrowanie tak zdegenerowanej rzeczywistości poprzez
zdemaskowanie jednego z aspektów totalitarnej myśli nazistowskiej i próba odpowiedzi na pytanie, czym mogłaby być przemoc w obozach zagłady, stanowi wątek
oboczny – co nie znaczy, że mniej ważny – niniejszej wypowiedzi.
Pamiętniki świadków zagłady, ocalałych z pożogi są dramatycznym przypomnieniem o niszczonej podmiotowości istoty ludzkiej. Byłem asystentem doktora Mengele
autorstwa Miklósa Nyiszliego, to dziennik zawierający wspomnienia z lat przymusowej pracy w obozie koncentracyjnym w Auschwitz. Materiał zdradza cechy tekstu
pisanego niemal na żywo3 (liczne powtórzenia opisów, brak kontynuacji podjętego
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M. Nyiszli, Byłem asystentem doktora Mengele, Oświęcim 2000, s. 107.
Por. M. Buber, Ja i Ty. Wybór pism filozoficznych, Warszawa 1982, ss. 45‒46
Struktura oświadczenia otwierającego książkę: należy podkreślić, iż diariusze, do których oczywiście
należy praca Nyiszliego, powstały dzięki specyfice ludzkiej pamięci autobiograficznej. Pamięci, która w unikatowy sposób (m. in. organizacją wewnętrzną danych, wysokim stopniem emotogenności)
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wątku), bez intencji przygotowania go do druku. Autor dziennika wprowadza czytelników w świat re zydencji śmierci, w świat medycznego, a raczej pseudomedycznego procesu ograbiania z cielesności, z funkcji istoty człowieka-podmiotu. Granica
pojęć używanych przez ludzi w rzeczywistości dnia codziennego zostaje przekroczona, co oznacza, iż znajdujemy się w obszarze spreparowanym, gdzie do władzy doszły dyskursy quasi-teoretyczne4, mające dawać „jednoznaczne” odpowiedzi, budując
tym samym demoniczną rzeczywistość rozumu funkcjonalnego. Ten odgrodzony
fizycznie (zasieki, druty kolczaste) i mentalnie od „normalnej” (okupowanego kraju) rzeczywistości obszar to dowód na działanie systemu polityki totalitarnej, będącej realizacją planu oczyszczenia świata z elementów uznanych za zdegenerowane,
chore, niespełniające, kryteriów normalności, a przede wszystkim nienależące do
rasy Panów (nadludzi). Powiedzieć, że obóz staje się totalnym zaprzeczeniem idei
miłosierdzia i równości, poszanowania prawa do istnienia innego człowieka, to nie
wyrazić nawet ułamka stanu faktycznego, jakim była tak metodycznie spełniana teoria ludobójstwa i związana z nią praxis oparta na zamianie milionów ludzi, a więc
goetheańskich światów – kultur, języków – w materiał horrendalnego eksperymentu
obłąkańczych ideologów.
Już w pierwszych rozdziałach dziennika odczytujemy zasady absolutnego zniewolenia, podporządkowanego nowej formule radykalnego zła. Jest to jeszcze jeden
przejaw separacji, rozerwania wszelkich więzi z porządkiem światopoglądowym i dziedzictwem duchowo-naukowym tego, co umownie rozumiemy jako cywilizację europejską. W obozie nowy (nieznany i szokujący przybysza) porządek jest ucieleśnieniem
niespotykanych w dziejach ludzkości „norm” usprawiedliwiających wszelką formę
przemocy, degradacji i poniżenia ludzi, którym odbiera się istotę człowieczeństwa.
Proces odbierania podmiotowości fazami, rozłożenia tego procesu w czasie, dotyczy
„pacjentów”, których poddaje się – w imię „dobra ludzkości” – eksperymentom medycznym. W tym względzie machina przemocy obejmuje wypadki skrajne: ułomność,
choroby, dystrofię i wynaturzenie. Innym – przekształconym niemal natychmiastowo
w proch (co oznacza skrócenie procesu degradacji) zadaje się jednorazowy akt przemocy. Ostry regulamin jest jednakowoż pozornie uspakajający (potwornie wieloznaczne
Arbeit macht frei ma na celu wywołać pewne poczucie bezpieczeństwa5, logicznie wyjaśnić powód obecności w obozie6: jesteś pozbawiony praw ale my możemy wszystko).
Zatem system panujący w obozie przedstawił nową zależność pomiędzy przeciwstawnymi sobie pojęciami „winny” oraz „niewinny”. W obozach zagłady mamy
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odnosi się do fenomenów oraz wydarzeń będących w bezpośredniej relacji z jednostką. Więcej
o tym zjawisku w: T. Maruszewski, Pamięć autobiograficzna, Gdańsk 2005, ss. 19‒22.
Tytułowy doktor Mengele posiadał dwa fakultety, oprócz doktora nauk medycznych nosił tytuł
doktora filozofii, por. M. Nyiszli, op. cit., s. 183.
Przykład struktury schodów prowadzących do położonej na niższej kondygnacji łaźni oraz znajdujące się w niej napisy w wielu językach, por. M. Nyiszli, op. cit., s. 35
Cyniczny napis na bramie wejściowej, Arbeit macht Frei, to odwołanie do filozofii Hegla, zawartej
w niej roli pracy oraz figur pana i niewolnika. Por. P. Moran, Hegel and the Fundamental Problems
of Philosophy, Amsterdam 1988, ss. 33‒36
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do czynienia z sytuacją, gdy musimy jako „my” przejąć znaczoną winą formułę egzystencji. Wpierw pokazać, iż oprócz potencjalnego prochu jesteśmy jeszcze na coś
przydatni. Nyiszli opisuje z wielką dokładnością proces selekcji więźniów na dwie
podstawowe grupy: osoby zdatne do pracy oraz resztę, tych, którzy nie spełniają
tego kryterium7. Ta selekcja rozpoczyna proces depersonalizacji jednostek, począwszy od eliminacji wszelkich cech osobowości, znaków rozpoznawczych, takich jak na
przykład unikatowe odzienie, przejście przez nietypowe, ale bardzo dokładne zabiegi higieniczne8, utratę owłosienia. Wkraczamy w ów świat jako nowe (oczyszczone
z przeszłości indywidualnej) osoby, których ciało zostało naznaczone obozowymi
inskrypcjami9 – numerem, dzięki któremu będziemy traktowani jako przynależący
do struktury przemocy element (tatuaż to niczym paszport dający możliwość przechodzenia do sfery prolongowanej przemocy).
Wprowadzeni w ten to sposób w „nowy świat”, spotykamy się ze skrajną formą
indoktrynacji za pomocą narzędzi służących do wywierania przemocy psychicznej.
Po pozbawieniu więźniów cech personalnych, po przeprowadzeniu selekcji, podobnie jak autor dzienników, każdy przedmiot obozowy otrzymuje funkcję, jaką będzie pełnił. Proces ten jest naznaczony metodyczną precyzją10. Kolejne jego etapy to,
w przypadku autora dzienników, test umiejętności lekarskich, nowy ubiór odróżniający go od innych więźniów (nadający mu tym samym wyższą rangę), jak i przygotowanie miejsca pracy (te gabinety są znakomicie wyposażone – mają być funkcjonalne
tak jak inne sektory fabryki śmierci). Sam proces pracy ma się odbywać w jak największym porządku, z dbałością o każdy szczegół.
Miklós Nyiszli zdobył najlepsze wykształcenie w dziedzinie sekcji zwłok i tym
właśnie będzie zajmował się na terenie obozu zagłady. Szybko zdaje sobie sprawę
z perfidnego porządku rzeczy: przedstawione mu cele badań11 to oczywiste zaprzeczenie autentycznych celów nauki, sztuki medycznej. Narzucony przez nazistów
kierunek badań reprezentuje pseudowartości, a autor wspomnień zostaje wciągnięty
w sferę działania trybów maszyny totalitarnej zagłady. Rotacyjny system pracowników obozu, tak zwanych Sonderkommando12, do szeregów których został włączony Nyiszli, zakładał ich fizyczną likwidację po czterech miesiącach pracy. Działo się
tak z dwóch powodów: po to, by pozbyć się wycieńczonych psychicznie jednostek,
a więc pracowników potencjalnie niepewnych, co gwarantowało zwiększenie wydajności pracy obozu, a przede wszystkim: by wyeliminować niewygodnych świadków.
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Por. M. Nyiszli, op. cit., ss. 19‒21
Opis chemikaliów stosowanych – por. ibidem, s. 35
Numer nadany Nyiszliemu to A8450, proces nadawania numerów – por. ibidem, s. 185
Sugestywny pseudonim doktora Mengele to Anioł śmierci, por. filmy dokumentalne [on-line:]
http://obozowewspomnienia.blogspot.com [15.01.15].
Szczególne przypadki, którymi zajmował się jego przełożony Mengele to: skarłowacenie, bliźniactwo, rak jamy ustanej oraz syfilis. Por. M. Nyiszli, op. cit., ss. 20‒21.
Por. ibidem, s. 186.
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W tym momencie napotykamy kolejny przejaw odwrócenia i negacji elementarnych wartości życia ludzkiego. Idzie tu o pozbawienie istoty i znaczenia aktu ludzkiej
śmierci. Ten fragment dyskursu przemocy będzie wymagał dokładniejszego przedstawienia. Jednym z wymiarów bytu ludzkiego jest, opisany choćby przez Martina
Heideggera, niezbywalny dla ludzkiej kondycji fakt bycia-ku-śmierci13. Jak pamiętamy, jest to kres wszelkich ludzkich możliwości, a tym samym punkt odniesienia
dla autentycznego bycia-w-świecie. Heidegger w ten sposób odnosi się do etycznego
(przytomnego i stanowczego) wymiaru skończoności Dasein, które czyni wszystko,
by zaznaczyć swą obecność w świecie, aż po osiągniecie kresu istnienia. Śmierć w ujęciu moralnym, w warunkach normalnych, może mieć znaczenie dla jednostki, może
mobilizować siły, inspirować do działań twórczych. Skończoność bytu ludzkiego nie
eliminuje faktu, iż na świecie zostanie znak po naszej egzystencji w formie rodziny,
rezultatów naszej pracy czy twórczości. W rzeczywistości obozów koncentracyjnych
żaden z tych projektów nie może się już ziścić, samo to miejsce i zasady w nim panujące całkowicie usuwają taką możliwość. A co więcej: odbierają owemu Sein-zum-Tode jakiekolwiek egzystencjalne znaczenie.
Najprawdopodobniej to właśnie śmierć obudziła w człowieku postawę metafizyczną, a w rezultacie zrodziła inspirację do przemian, „być może na widok śmierci
homo faber przemienił się w homo sapiens”14 a obcowanie ze śmiercią wprowadza
w „stadium lustra”15, w którym to właśnie człowiek może się sam zobaczyć. Ale umieranie i śmierć w obozie to swoisty anons o dekady późniejszej estetyki znikania16 Paula Virilio – podróży do kresu, podróży, po której nie pozostanie nic, bowiem system
dyskursu totalitarnego tak to metodycznie zaplanował, aby zatrzeć wszelkie ślady
procesu przemiany, przewartościowania wszelkich wartości, dążenia do nowej istoty
rasy Panów. Odchodzić w obozie to znaczy zniknąć i zostać wymazanym z pamięci
społecznej na podług zależności:
„Śmierć Boga” była tylko epizodem, „śmierć człowieka” już poważniejszą sprawą. Córa
tych dwu zgonów – „śmierć śmierci” – zada ostateczny cios wyobraźni17.

Beznamiętnie i bezimiennie, za to z wytatuowanym na ciele numerem, odejść bez
siebie, bo „ja” zostało zdekonstruowane i zabrane w pierwszych godzinach kontaktu
z ludźmi przemocy oddanych polityce III Rzeszy, gdy stłoczono więźniów w zimnych
i ciemnych wagonach, gdy poddano ich szybkiej selekcji już na wjazdowej rampie
obozu. Kolejne wydarzenia są niezgłębioną tajemnicą, są nieznane, w finale prowadzą
do wymazania z kart dziejowości. Francuski antropolog Marc Augé, pisząc o ludzkim
życiu jako o opowiadanej historii, stwierdza w kontekście drugiej wojny światowej, iż:
13
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Por. M. Heidegger, Bycie i czas, Warszawa 2010, ss. 331‒339.
Wymiary Śmierci, red. S. Rosiek, Gdańsk 2002, s. 250.
Por. ibidem.
P. Virilio, The Aesthetics of Disappearance, New York 1991, ss. 24‒26.
Wymiary Śmierci…, s. 256.
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[…] faszysta jest pozbawiony pamięci. Niczego się nie uczy, a to oznacza jednocześnie,
że niczego nie zapomina, że żyje w nieustannej teraźniejszości swoich obsesji18.

Śmierć jest zautomatyzowana i cykliczna, całkowicie zaprogramowana według wyższego „boskiego” planu. Jest tak wszechobecna, że liczby przestają odgrywać jakąkolwiek rolę19, a Nyiszli teraz nie tylko jako obserwator, ale i jako uczestnik procesu
zagłady przechodzi powolny proces degeneracji poczucia własnej wartości. Minoryzacja, wręcz zanik wartości osobowej, zostaje wzmocniony nienaruszalnymi tezami
ideologii czystej rasy20. „Oni” to wzorzec nadczłowieczeństwa, pełni obowiązkowości,
konieczności i racji istnienia. „My” to wymienialne w ustalonych interwałach czasowych elementy maszyny holokaustu. Choć podejmujemy przedwczesne, niedopuszczalne z punktu widzenia pragmatyki przemocy, próby opuszczenia tejże rzeczywistości. Samobójstwa były częstym zjawiskiem w obozowej rzeczywistości, dotyczyły one
również żołnierzy Sonderkommando, których nienawidzono i którymi pogardzano.
Ale te niekiedy udane próby były wykorzystywane jako formy zastraszenia współwięźniów. Tworzono sytuację, w której samobójcza śmierć wyzwalająca jednostkę
zniewalała jeszcze bardziej tych, którzy pozostali przy tak miernej formie egzystencji.
Depersonalizacja, separacja od rodziny oraz przypisanie do funkcji w machinie
totalnej zagłady – oto skrócony opis wprowadzenia do obozu, w którym przyszło żyć
i funkcjonować autorowi pamiętników przez ponad rok. Wyrażenie „funkcjonować”
będzie miało pejoratywne znaczenie; Miklós Nyiszli w strachu przed utratą życia
będzie przeprowadzał sekcje zwłok pod bezpośrednim zwierzchnictwem tytułowego Josefa Mengele, głównego lekarza obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu. Tu
wyłoni się kolejna twarz totalitarnej przemocy, zaprzeczenie europejskich, oświeceniowych wartości naukowych (w tym wypadku medycyny). Ludzkie ciało – nośnik
podmiotowości – zamienione w obiekt, przemienione w cyfry rachunku statystycznego prowadzonego każdego dnia w pracowniach medycznych obozu. Ciało ludzkie,
w myśl perwersyjnie odwróconego kantowskiego imperatywu kategorycznego, służy
dobru i nauce, ale tylko w III Rzeszy. I w tym przypadku spotykamy się z przemocą
ukrywaną, niedostępną i niepoddaną ocenie – bowiem ofiara nie zostaje dopuszczona do głosu. Przemoc totalitarna pokrywa się w wielu kwestiach z wizją kary cielesnej
Michela Foucaulta. Francuski filozof spostrzegł, iż penitencjarny system osiemnastowiecznej Europy zakładał bezpośrednią i brutalną ingerencję mechanizmu sprawiedliwości w ciało zbrodniarza. Jedyny i prawomocny wyrok miał zostać wyrażony
w formie otwartego i publicznego procesu mutylacji ciała sprawcy (szczególnie ważnym przypadkiem była sprawa Roberta-Françoisa Damiensa, który podjął nieudaną
próbę zamachu na króla w 1757 roku). Wyrok przyjmował formę spektaklu okru18
19
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M. Augé, Formy zapomnienia, Kraków 2009, s. 58.
W późniejszym etapie funkcjonowania obozu stają się ona nawet przeszkodą i musza zostać wymazane z rejestrów; więcej na temat tego zjawiska – por. R. Kahn, Holocaust Denial and the Law
A Comp, New York 2004, ss. 45‒60.
Por. M. Nyiszli, op. cit., ss. 45‒46.
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cieństwa, w którym mogła (w założeniach tejże penitencjarystyki nawet powinna)
brać udział publika. Foucault podkreślił wielką rolę w indoktrynacji narodu ‒ taki
pokaz, stawał się bezpośrednim wyrazem siły monarchy, skuteczności aparatu ścigania. Należy podkreślić występującą w tym modelu olbrzymią dysproporcję sił21 wyrażoną w uszkodzeniu ciała osoby pojmanej, w zadawaniu jej bólu, w odium okrucieństwa będącego czystą manifestacją władzy22. Widzimy tutaj zbieżności z obozowym
mechanizmem niszczenia człowieka, jego cielesności, tylko w tym przypadku ów
mechanizm zostaje wzmocniony poprzez usunięcie tak zwanych „niezamierzonych
konsekwencji”23. Foucault zauważył, że publiczne egzekucje kończyły się wybuchem
paniki, prowadzącej w rezultacie do buntów. Dochodziło również do zmiany skupienia uwagi publiki, do dezaprobaty wobec tego wydarzenia, a w rezultacie do zaprzeczenia jego prawomocności. Totalitaryzm III Rzeszy miał świadomość ewentualności
wystąpienia takich reakcji, a zatem likwidowany organizm zostaje skrzętnie ukrywany, a cały proces dokładnie zamaskowany. Usprawnianie masowego mordu uwzględnia metody produkcji przemysłowej wypracowane w tak zwanej nowoczesności. Max
Weber wymieniał24 w swych dysertacjach socjologicznych podstawowe jej cechy: podział pracy, biurokratyzację, deetyzację nauki czy ograniczenie moralności do sfery
prywatnej. Dodając do tego cechy nowego typu przemysłu, przywołane przez Zygmunta Baumana25, czyli skuteczną administrację, naukową wynalazczość, wysoką
i wiecznie usprawnianą wydajność przypomina o tym, że ludobójstwo w obozach
zagłady podczas drugiej wojny światowej było aktem wysoce zaplanowanej i przemyślanej polityki, której projekt rasowej kategoryzacji i inherentnie związana z nim anihilacja ludności staje się uwieńczeniem zbrodniczej, demonicznej ideologii. Wydaje
się, iż moderna z całym zaawansowaniem technologicznym osiągnęła perwersyjnie
zbrodniczy klimaks, po którym nic nie jest już usprawiedliwione: żaden „zabieg”
produkcyjny nie może być uwolniony od przestrachu o ewentualne konsekwencje.
Ale plan polityczny czy ideologiczny dążący do całości jest zaprzeczeniem wolności
twórczej wiecznie poszukującego człowieka. Adorno obnaża fakt iluzorycznej bezbłędności totalitarnej machiny roszczącej sobie pretensje do czegoś skompletowanego, pretensje do przedstawienia jej działań jako sfinalizowanego projektu nadczłowieka. Podsumowując tę myśl, należy zaznaczyć, iż język totalitaryzmu przedstawia
logikę „inwariantnych struktur, które powstają tak, jak rodzi się wszechobecna groza
powoływana przez oszukańcze straszenie totalną destrukcją społeczeństwa”26.
21
22
23
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Por. M. Foucault, Discipline and Punish, London 1977, s. 55
Por. ibidem.
Koncept zapoczątkowany w myśli ekonomicznej Johna Locka oraz Adama Smitha, przeniesieniony na grunt nauk socjologicznych przez Roberta K. Mertona; więcej w: Robert K. Merton,
The Unanticipated Consequences of Purposive Social Action, „American Sociological Review” 1936,
nr 6, ss. 894‒904.
Biznes – Twórcy teorii ekonomicznych, red. E .Cydejko, Warszawa 2007, ss. 216‒117.
Por. P. Tacik, Socjologia Zygmunta Baumana, Warszawa 2012, ss. 19‒23.
T. W. Adorno, M. Horkheimer, Dialektyka oświecenia. Fragmenty filozoficzne, Warszawa 1994, s. 100.

MASKA 25/2015

Nyiszli w trakcie narzuconych nań obowiązków dostrzega niewyobrażalny wymiar
barbarzyństwa. Ciała denatów noszą przerażający stygmat eksperymentów przeprowadzanych przez doktora Mengele. Odkrywanie prawdy powadzi autora dziennika
jeszcze głębiej w mechanizmy maszyny absolutnej zagłady. Widzimy, że każda próbka
wyekstrahowana z ciała, która według Mengele zasługuje na dodatkowe badania, zostaje odpowiednio skatalogowana i wysłana do Berlińskiego Instytutu Badań Antropologicznych i Biologiczno-Rasowych27, gdzie posłuży rozwojowi zdegenerowanej nauki
III Rzeszy. Wszystko to ma potwierdzić słuszność w niczym nienaruszonego porządku.
Lecz Adorno powiadał – wbrew Heglowi – że „całość jest nieprawdą”28. Tak, jak nie
da się objąć całościowym, syntetycznym ujęciem przemocy jako takiej, funkcjonującej
w świecie doktora Mengele, tak owe pojedyncze ślady (w formie słojów, próbek, ekstraktów i wreszcie katalogów) są tylko częścią nieosiągalnej prawdy o niewyobrażalnym. Ale
fragment, szczególnie taki fragment, jest znakiem całego uniwersum zagłady. W rzeczy
samej musimy odnaleźć w dzienniku treści prawdziwe, odnaleźć opisy rzeczywistości
noszącej ślady jedynie fragmentów skrzętnie ukrywanej przez nazistów zbrodni.
Jest to wyznanie zarówno świadka, jak i samej ofiary, egzekutora (przymuszonego
do takiej roli), który musiał posłużyć się swą wiedzą wbrew złożonej przysiędze Hipokratesa. Wielopłaszczyznowa przemoc nadludzi hołdujących zbrodniczej ideologii
czystej rasy najdosadniej ukazana we fragmencie, bez roszczeń do fałszywej z samej
definicji syntezy.
Pozostała jedynie noc, o której mówił w swych filmach Hans-Jürgen Syberberg29.
Jest ona stanem permanentnym, dla powojennej Europy i świata. W nim musimy
nauczyć się żyć i tworzyć. Faktem jest, iż „Auschwitz jest przeszłością, która nie przemija – jakimś mane tekel fares dla nieznającej hamulców nowoczesności”30. Życie
w takiej epoce to sztuka, ale właśnie jej wymowa i owoce są ratunkiem dla ludzkiej
pamięci i egzystencji. A odpowiadając na retoryczne pytanie Adorno o to, jak jest
możliwa sztuka i poezja po Auschwitz, możemy odpowiedzieć, iż jej zdobywanie na
nowo racji istnienia rozpocznie się od tak czasami nieporadnych form ekspresji, jak
te zapisy doświadczeń zawarte w dzienniku węgierskiego żyda-lekarza.
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Summary
An Illusions of a reality arrangement, as a form of
violence on the example of diaries by Miklós Nyiszli
The article entitled An Illusions of a reality arrangement, as a form of violence on the
example of diaries by Miklós Nyiszli is an theoretical impression about the completion
of the multi-dimensionality of totalitarian ideology and term permanently associated
with such named violence. The authors of the article begin with an analysis of the
book titled (numerous descriptions reinforced by references to the book) I was the
assistant of Dr. Mengele by Miklós Nyiszli, whether written a year after the events of
the Second World War. This article and mentioned Nyiszli’s diaries aim at exposure
of the dysfunctional system of Nazi concentration camps and new concepts of life included within. Further reading lead to the analysis of violence featured by postwar and
contemporary philosophers (Adorno, Foucault), and such concepts included therein
as: aesthetics of disappearance, negative dialectics, punishment and corporeality.

