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Z"udzenia porz#dku rzeczywisto!ci 
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pami$tników Miklósa Nyiszliego
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Jak mog&e' tak obchodzi( si) z$tymi teczkami, które zbiera&em z$tak* mi&o'ci*1

Nie sposób opisa+ przemocy i.jej istoty. By&oby to jednoznaczne de'niowanie nie-
de'niowanego. Tekst jest zatem jedynie prób$ re-eksji nad tak wielow$tkowym fe-
nomenem. Wyzwanie, jakie stwarza zagubiona w.meandrach chorych ideologii poli-
tyka, prowadz$ca do zaprzeczenia podmiotowo"ci cz&owieka, oraz z&o, a.wraz z.nim 
zrodzona ze( przemoc wype&niaj$ca przestrze( mi%dzyludzk$ jako forma zdegene-
rowanych interakcji wyst%puj$cych w."wiecie obozów zag&ady, stanowi$ przewodnie 
motywy tego eseju. Przewrotna logika zachowa( pana i.niewolnika eliminuje zasady 
spotkania dwóch podmiotów – buberowskiego „Ty – Ja”, spotkania zawieraj$cego 
akt twórczy, krystalizuj$cy drug$ osob% – uczestnika dialogu2. Zamiast niego pojawi 
si% bezosobowe, przedmiotowe Es, perwersyjnie por%czne (Heideggerowskie zu-
handen, które w.inicjacyjnej formie odnosi&o si% jedynie do przedmiotów w.otaczaj$-
cym cz&owieka "wiecie). Rozszyfrowanie tak zdegenerowanej rzeczywisto"ci poprzez 
zdemaskowanie jednego z.aspektów totalitarnej my"li nazistowskiej i.próba odpo-
wiedzi na pytanie, czym mog&aby by+ przemoc w.obozach zag&ady, stanowi w$tek 
oboczny – co nie znaczy, #e mniej wa#ny – niniejszej wypowiedzi.

Pami%tniki "wiadków zag&ady, ocala&ych z.po#ogi s$ dramatycznym przypomnie-
niem o.niszczonej podmiotowo"ci istoty ludzkiej. By&em asystentem doktora Mengele 
autorstwa Miklósa Nyiszliego, to dziennik zawieraj$cy wspomnienia z. lat przymu-
sowej pracy w.obozie koncentracyjnym w.Auschwitz. Materia& zdradza cechy tekstu 
pisanego niemal na #ywo3 (liczne powtórzenia opisów, brak kontynuacji podj%tego 
1 M. Nyiszli, By&em asystentem doktora Mengele, O"wi%cim 2000, s. 107.
2 Por. M. Buber, Ja i$Ty. Wybór pism +lozo+cznych, Warszawa 1982, ss. 45/46
3 Struktura o"wiadczenia otwieraj$cego ksi$#k%: nale#y podkre"li+, i# diariusze, do których oczywi"cie 

nale#y praca Nyiszliego, powsta&y dzi%ki specy'ce ludzkiej pami%ci autobiogra'cznej. Pami%ci, któ-
ra w.unikatowy sposób (m. in. organizacj$ wewn%trzn$ danych, wysokim stopniem emotogenno"ci) 
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w$tku), bez intencji przygotowania go do druku. Autor dziennika wprowadza czytel-
ników w."wiat rezydencj i  "mierc i , w."wiat medycznego, a.raczej pseudomedycz-
nego procesu ograbiania z.cielesno"ci, z.funkcji istoty cz&owieka-podmiotu. Granica 
poj%+ u#ywanych przez ludzi w.rzeczywisto"ci dnia codziennego zostaje przekroczo-
na, co oznacza, i# znajdujemy si% w.obszarze spreparowanym, gdzie do w&adzy do-
sz&y dyskursy quasi-teoretyczne4, maj$ce dawa+ „jednoznaczne” odpowiedzi, buduj$c 
tym samym demoniczn$ rzeczywisto"+ rozumu funkcjonalnego. Ten odgrodzony 
'zycznie (zasieki, druty kolczaste) i.mentalnie od „normalnej” (okupowanego kra-
ju) rzeczywisto"ci obszar to dowód na dzia&anie systemu polityki totalitarnej, b%d$-
cej realizacj$ planu oczyszczenia "wiata z.elementów uznanych za zdegenerowane, 
chore, niespe&niaj$ce, kryteriów normalno"ci, a. przede wszystkim nienale#$ce do 
rasy Panów (nadludzi). Powiedzie+, #e obóz staje si% totalnym zaprzeczeniem idei 
mi&osierdzia i.równo"ci, poszanowania prawa do istnienia innego cz&owieka, to nie 
wyrazi+ nawet u&amka stanu faktycznego, jakim by&a tak metodycznie spe&niana teo-
ria ludobójstwa i.zwi$zana z.ni$ praxis oparta na zamianie milionów ludzi, a.wi%c 
goethea(skich "wiatów – kultur, j%zyków – w.materia& horrendalnego eksperymentu 
ob&$ka(czych ideologów.

Ju# w. pierwszych rozdzia&ach dziennika odczytujemy zasady absolutnego znie-
wolenia, podporz$dkowanego nowej formule radykalnego z&a. Jest to jeszcze jeden 
przejaw separacji, rozerwania wszelkich wi%zi z.porz$dkiem "wiatopogl$dowym i.dzie-
dzictwem duchowo-naukowym tego, co umownie rozumiemy jako cywilizacj% euro-
pejsk$. W.obozie nowy (nieznany i.szokuj$cy przybysza) porz$dek jest uciele"nieniem 
niespotykanych w. dziejach ludzko"ci „norm” usprawiedliwiaj$cych wszelk$ form% 
przemocy, degradacji i. poni#enia ludzi, którym odbiera si% istot% cz&owiecze(stwa. 
Proces odbierania podmiotowo"ci fazami, roz&o#enia tego procesu w.czasie, dotyczy 
„pacjentów”, których poddaje si% – w.imi% „dobra ludzko"ci” – eksperymentom me-
dycznym. W.tym wzgl%dzie machina przemocy obejmuje wypadki skrajne: u&omno"+, 
choroby, dystro'% i.wynaturzenie. Innym – przekszta&conym niemal natychmiastowo 
w.proch (co oznacza skrócenie procesu degradacji) zadaje si% jednorazowy akt przemo-
cy. Ostry regulamin jest jednakowo# pozornie uspakajaj$cy (potwornie wieloznaczne 
Arbeit macht frei ma na celu wywo&a+ pewne poczucie bezpiecze(stwa5, logicznie wy-
ja"ni+ powód obecno"ci w.obozie6: jeste" pozbawiony praw ale my mo#emy wszystko).

Zatem system panuj$cy w. obozie przedstawi& now$ zale#no"+ pomi%dzy prze-
ciwstawnymi sobie poj%ciami „winny” oraz „niewinny”. W.obozach zag&ady mamy 

odnosi si% do fenomenów oraz wydarze( b%d$cych w. bezpo"redniej relacji z. jednostk$. Wi%cej 
o.tym zjawisku w: T. Maruszewski, Pami)( autobiogra+czna, Gda(sk 2005, ss. 19/22.

4 Tytu&owy doktor Mengele posiada& dwa fakultety, oprócz doktora nauk medycznych nosi& tytu& 
doktora 'lozo'i, por. M. Nyiszli, op. cit., s. 183.

5 Przyk&ad  struktury schodów prowadz$cych do po&o#onej na ni#szej kondygnacji &a3ni oraz znajdu-
j$ce si% w.niej napisy w.wielu j%zykach, por. M. Nyiszli, op. cit., s. 35

6 Cyniczny napis na bramie wej"ciowej, Arbeit macht Frei, to odwo&anie do 'lozo'i Hegla, zawartej 
w.niej roli pracy oraz 'gur 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.sytuacj$, gdy musimy jako „my” przej$+ znaczon$ win$ formu&% eg-
zystencji. Wpierw pokaza+, i# oprócz potencjalnego prochu jeste"my jeszcze na co" 
przydatni. Nyiszli opisuje z.wielk$ dok&adno"ci$ proces selekcji wi%3niów na dwie 
podstawowe grupy: osoby zdatne do pracy oraz reszt%, tych, którzy nie spe&niaj$ 
tego kryterium7. Ta selekcja rozpoczyna proces depersonalizacji jednostek, pocz$w-
szy od eliminacji wszelkich cech osobowo"ci, znaków rozpoznawczych, takich jak na 
przyk&ad unikatowe odzienie, przej"cie przez nietypowe, ale bardzo dok&adne zabie-
gi higieniczne8, utrat% ow&osienia. Wkraczamy w.ów "wiat jako nowe (oczyszczone 
z. przesz&o"ci indywidualnej) osoby, których cia&o zosta&o naznaczone obozowymi 
inskrypcjami9 – numerem, dzi%ki któremu b%dziemy traktowani jako przynale#$cy 
do struktury przemocy element (tatua# to niczym paszport daj$cy mo#liwo"+ prze-
chodzenia do sfery prolongowanej przemocy).

Wprowadzeni w.ten to sposób w.„nowy "wiat”, spotykamy si% ze skrajn$ form$ 
indoktrynacji za pomoc$ narz%dzi s&u#$cych do wywierania przemocy psychicznej. 
Po pozbawieniu wi%3niów cech personalnych, po przeprowadzeniu selekcji, podob-
nie jak autor dzienników, ka#dy przedmiot obozowy otrzymuje funkcj%, jak$ b%-
dzie pe&ni&. Proces ten jest naznaczony metodyczn$ precyzj$10. Kolejne jego etapy to, 
w.przypadku autora dzienników, test umiej%tno"ci lekarskich, nowy ubiór odró#nia-
j$cy go od innych wi%3niów (nadaj$cy mu tym samym wy#sz$ rang%), jak i.przygoto-
wanie miejsca pracy (te gabinety s$ znakomicie wyposa#one – maj$ by+ funkcjonalne 
tak jak inne sektory fabryki "mierci). Sam proces pracy ma si% odbywa+ w.jak naj-
wi%kszym porz$dku, z.dba&o"ci$ o.ka#dy szczegó&.

Miklós Nyiszli zdoby& najlepsze wykszta&cenie w.dziedzinie sekcji zw&ok i. tym 
w&a"nie b%dzie zajmowa& si% na terenie obozu zag&ady. Szybko zdaje sobie spraw% 
z.per'dnego porz$dku rzeczy: przedstawione mu cele bada(11 to oczywiste zaprze-
czenie autentycznych celów nauki, sztuki medycznej. Narzucony przez nazistów 
kierunek bada( reprezentuje pseudowarto"ci, a.autor wspomnie( zostaje wci$gni%ty 
w.sfer% dzia&ania trybów maszyny totalitarnej zag&ady. Rotacyjny system pracowni-
ków obozu, tak zwanych Sonderkommando12, do szeregów których zosta& w&$czo-
ny Nyiszli, zak&ada& ich 'zyczn$ likwidacj% po czterech miesi$cach pracy. Dzia&o si% 
tak z.dwóch powodów: po to, by pozby+ si% wycie(czonych psychicznie jednostek, 
a.wi%c pracowników potencjalnie niepewnych, co gwarantowa&o zwi%kszenie wydaj-
no"ci pracy obozu, a.przede wszystkim: by wyeliminowa+ niewygodnych "wiadków.

7 Por. M. Nyiszli, op. cit., ss. 19/21
8 Opis chemikaliów stosowanych – por. ibidem, s. 35
9 Numer nadany Nyiszliemu to A8450, proces nadawania numerów – por. ibidem, s. 185
10 Sugestywny pseudonim doktora Mengele to Anio& "mierci, por. 'lmy dokumentalne [on-line:] 

http://obozowewspomnienia.blogspot.com [15.01.15].
11 Szczególne przypadki, którymi zajmowa& si% jego prze&o#ony Mengele to: skar&owacenie, bli3niac-

two, rak jamy ustanej oraz sy'lis. Por. M. Nyiszli, op. cit., ss. 20/21.
12 Por. ibidem, s. 186.
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W.tym momencie napotykamy kolejny przejaw odwrócenia i.negacji elementar-
nych warto"ci #ycia ludzkiego. Idzie tu o.pozbawienie istoty i.znaczenia aktu ludzkiej 
"mierci. Ten fragment dyskursu przemocy b%dzie wymaga& dok&adniejszego przed-
stawienia. Jednym z.wymiarów bytu ludzkiego jest, opisany cho+by przez Martina 
Heideggera, niezbywalny dla ludzkiej kondycji fakt bycia-ku-"mierci13. Jak pami%-
tamy, jest to kres wszelkich ludzkich mo#liwo"ci, a.tym samym punkt odniesienia 
dla autentycznego bycia-w-"wiecie. Heidegger w.ten sposób odnosi si% do etycznego 
(przytomnego i.stanowczego) wymiaru sko(czono"ci Dasein, które czyni wszystko, 
by zaznaczy+ sw$ obecno"+ w."wiecie, a# po osi$gniecie kresu istnienia. 4mier+ w.uj%-
ciu moralnym, w.warunkach normalnych, mo#e mie+ znaczenie dla jednostki, mo#e 
mobilizowa+ si&y, inspirowa+ do dzia&a( twórczych. Sko(czono"+ bytu ludzkiego nie 
eliminuje faktu, i# na "wiecie zostanie znak po naszej egzystencji w.formie rodziny, 
rezultatów naszej pracy czy twórczo"ci. W.rzeczywisto"ci obozów koncentracyjnych 
#aden z.tych projektów nie mo#e si% ju# zi"ci+, samo to miejsce i.zasady w.nim pa-
nuj$ce ca&kowicie usuwaj$ tak$ mo#liwo"+. A.co wi%cej: odbieraj$ owemu Sein-zum-
-Tode jakiekolwiek egzystencjalne znaczenie.

Najprawdopodobniej to w&a"nie "mier+ obudzi&a w. cz&owieku postaw% meta'-
zyczn$, a.w.rezultacie zrodzi&a inspiracj% do przemian, „by+ mo#e na widok "mierci 
homo faber przemieni& si% w.homo sapiens”14 a.obcowanie ze "mierci$ wprowadza 
w.„stadium lustra”15, w.którym to w&a"nie cz&owiek mo#e si% sam zobaczy+. Ale umie-
ranie i."mier+ w.obozie to swoisty anons o.dekady pó3niejszej estetyki znikania16 Pau-
la Virilio – podró#y do kresu, podró#y, po której nie pozostanie nic, bowiem system 
dyskursu totalitarnego tak to metodycznie zaplanowa&, aby zatrze+ wszelkie "lady 
procesu przemiany, przewarto"ciowania wszelkich warto"ci, d$#enia do nowej istoty 
rasy Panów. Odchodzi+ w.obozie to znaczy znikn$+ i.zosta+ wymazanym z.pami%ci 
spo&ecznej na pod&ug zale#no"ci:

„4mier+ Boga” by&a tylko epizodem, „"mier+ cz&owieka” ju# powa#niejsz$ spraw$. Córa 
tych dwu zgonów – „"mier+ "mierci” – zada ostateczny cios wyobra3ni17.

Beznami%tnie i.bezimiennie, za to z.wytatuowanym na ciele numerem, odej"+ bez 
siebie, bo „ja” zosta&o zdekonstruowane i.zabrane w.pierwszych godzinach kontaktu 
z.lud3mi przemocy oddanych polityce III Rzeszy, gdy st&oczono wi%3niów w.zimnych 
i.ciemnych wagonach, gdy poddano ich szybkiej selekcji ju# na wjazdowej rampie 
obozu. Kolejne wydarzenia s$ niezg&%bion$ tajemnic$, s$ nieznane, w.'nale prowadz$ 
do wymazania z.kart dziejowo"ci. Francuski antropolog Marc Augé, pisz$c o.ludzkim 
#yciu jako o.opowiadanej historii, stwierdza w.kontek"cie drugiej wojny "wiatowej, i#:

13 Por. M. Heidegger, Bycie i$czas, Warszawa 2010, ss. 331/339.
14 Wymiary ,mierci, red. S. Rosiek, Gda(sk 2002, s. 250.
15 Por. ibidem.
16 P. Virilio, !e Aesthetics of Disappearance, New York 1991, ss. 24/26.
17 Wymiary ,mierci…, s. 256.
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[…] faszysta jest pozbawiony pami%ci. Niczego si% nie uczy, a.to oznacza jednocze"nie, 
#e niczego nie zapomina, #e #yje w.nieustannej tera3niejszo"ci swoich obsesji18.

4mier+ jest zautomatyzowana i.cykliczna, ca&kowicie zaprogramowana wed&ug wy#-
szego „boskiego” planu. Jest tak wszechobecna, #e liczby przestaj$ odgrywa+ jak$-
kolwiek rol%19, a.Nyiszli teraz nie tylko jako obserwator, ale i.jako uczestnik procesu 
zag&ady przechodzi powolny proces degeneracji poczucia w&asnej warto"ci. Minory-
zacja, wr%cz zanik warto"ci osobowej, zostaje wzmocniony nienaruszalnymi tezami 
ideologii czystej rasy20. „Oni” to wzorzec nadcz&owiecze(stwa, pe&ni obowi$zkowo"ci, 
konieczno"ci i.racji istnienia. „My” to wymienialne w.ustalonych interwa&ach czaso-
wych elementy maszyny holokaustu. Cho+ podejmujemy przedwczesne, niedopusz-
czalne z.punktu widzenia pragmatyki przemocy, próby opuszczenia tej#e rzeczywisto-
"ci. Samobójstwa by&y cz%stym zjawiskiem w.obozowej rzeczywisto"ci, dotyczy&y one 
równie# #o&nierzy Sonderkommando, których nienawidzono i.którymi pogardzano. 
Ale te niekiedy udane próby by&y wykorzystywane jako formy zastraszenia wspó&-
wi%3niów. Tworzono sytuacj%, w. której samobójcza "mier+ wyzwalaj$ca jednostk% 
zniewala&a jeszcze bardziej tych, którzy pozostali przy tak miernej formie egzystencji.

Depersonalizacja, separacja od rodziny oraz przypisanie do funkcji w.machinie 
totalnej zag&ady – oto skrócony opis wprowadzenia do obozu, w.którym przysz&o #y+ 
i.funkcjonowa+ autorowi pami%tników przez ponad rok. Wyra#enie „funkcjonowa+” 
b%dzie mia&o pejoratywne znaczenie; Miklós Nyiszli w. strachu przed utrat$ #ycia 
b%dzie przeprowadza& sekcje zw&ok pod bezpo"rednim zwierzchnictwem tytu&owe-
go Josefa Mengele, g&ównego lekarza obozu koncentracyjnego w. O"wi%cimiu. Tu 
wy&oni si% kolejna twarz totalitarnej przemocy, zaprzeczenie europejskich, o"wiece-
niowych warto"ci naukowych (w.tym wypadku medycyny). Ludzkie cia&o – no"nik 
podmiotowo"ci – zamienione w.obiekt, przemienione w.cyfry rachunku statystycz-
nego prowadzonego ka#dego dnia w.pracowniach medycznych obozu. Cia&o ludzkie, 
w.my"l perwersyjnie odwróconego kantowskiego imperatywu kategorycznego, s&u#y 
dobru i.nauce, ale tylko w.III Rzeszy. I.w.tym przypadku spotykamy si% z.przemoc$ 
ukrywan$, niedost%pn$ i.niepoddan$ ocenie – bowiem o'ara nie zostaje dopuszczo-
na do g&osu. Przemoc totalitarna pokrywa si% w.wielu kwestiach z.wizj$ kary cielesnej 
Michela Foucaulta. Francuski 'lozof spostrzeg&, i# penitencjarny system osiemna-
stowiecznej Europy zak&ada& bezpo"redni$ i.brutaln$ ingerencj% mechanizmu spra-
wiedliwo"ci w.cia&o zbrodniarza. Jedyny i.prawomocny wyrok mia& zosta+ wyra#ony 
w.formie otwartego i.publicznego procesu mutylacji cia&a sprawcy (szczególnie wa#-
nym przypadkiem by&a sprawa Roberta-Françoisa Damiensa, który podj$& nieudan$ 
prób% zamachu na króla w.1757 roku). Wyrok przyjmowa& form% spektaklu okru-

18 M. Augé, Formy zapomnienia, Kraków 2009, s. 58.
19 W.pó3niejszym etapie funkcjonowania obozu staj$ si% ona nawet przeszkod$ i.musza zosta+ wy-

mazane z.rejestrów; wi%cej na temat tego zjawiska – por. R. Kahn, Holocaust Denial and the Law 
A$Comp, New York 2004, ss. 45/60.

20 Por. M. Nyiszli, op. cit., ss. 45/46.
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cie(stwa, w.którym mog&a (w.za&o#eniach tej#e penitencjarystyki nawet powinna) 
bra+ udzia& publika. Foucault podkre"li& wielk$ rol% w.indoktrynacji narodu / taki 
pokaz, stawa& si% bezpo"rednim wyrazem si&y monarchy, skuteczno"ci aparatu "ciga-
nia. Nale#y podkre"li+ wyst%puj$c$ w.tym modelu olbrzymi$ dysproporcj% si&21 wyra-
#on$ w.uszkodzeniu cia&a osoby pojmanej, w.zadawaniu jej bólu, w.odium okrucie(-
stwa b%d$cego czyst$ manifestacj$ w&adzy22. Widzimy tutaj zbie#no"ci z.obozowym 
mechanizmem niszczenia cz&owieka, jego cielesno"ci, tylko w. tym przypadku ów 
mechanizm zostaje wzmocniony poprzez usuni%cie tak zwanych „niezamierzonych 
konsekwencji”23. Foucault zauwa#y&, #e publiczne egzekucje ko(czy&y si% wybuchem 
paniki, prowadz$cej w.rezultacie do buntów. Dochodzi&o równie# do zmiany skupie-
nia uwagi publiki, do dezaprobaty wobec tego wydarzenia, a.w.rezultacie do zaprze-
czenia jego prawomocno"ci. Totalitaryzm III Rzeszy mia& "wiadomo"+ ewentualno"ci 
wyst$pienia takich reakcji, a.zatem likwidowany organizm zostaje skrz%tnie ukrywa-
ny, a.ca&y proces dok&adnie zamaskowany. Usprawnianie masowego mordu uwzgl%d-
nia metody produkcji przemys&owej wypracowane w.tak zwanej nowoczesno"ci. Max 
Weber wymienia&24 w.swych dysertacjach socjologicznych podstawowe jej cechy: po-
dzia& pracy, biurokratyzacj%, deetyzacj% nauki czy ograniczenie moralno"ci do sfery 
prywatnej. Dodaj$c do tego cechy nowego typu przemys&u, przywo&ane przez Zyg-
munta Baumana25, czyli skuteczn$ administracj%, naukow$ wynalazczo"+, wysok$ 
i.wiecznie usprawnian$ wydajno"+  przypomina o.tym, #e ludobójstwo w.obozach 
zag&ady podczas drugiej wojny "wiatowej by&o aktem wysoce zaplanowanej i.przemy-
"lanej polityki, której projekt rasowej kategoryzacji i.inherentnie zwi$zana z.nim ani-
hilacja ludno"ci staje si% uwie(czeniem zbrodniczej, demonicznej ideologii. Wydaje 
si%, i# moderna z.ca&ym zaawansowaniem technologicznym osi$gn%&a perwersyjnie 
zbrodniczy klimaks, po którym nic nie jest ju# usprawiedliwione: #aden „zabieg” 
produkcyjny nie mo#e by+ uwolniony od przestrachu o.ewentualne konsekwencje. 
Ale plan polityczny czy ideologiczny d$#$cy do ca&o"ci jest zaprzeczeniem wolno"ci 
twórczej wiecznie poszukuj$cego cz&owieka. Adorno obna#a fakt iluzorycznej bez-
b&%dno"ci totalitarnej machiny roszcz$cej sobie pretensje do czego" skompletowane-
go, pretensje do przedstawienia jej dzia&a( jako s'nalizowanego projektu nadcz&o-
wieka. Podsumowuj$c t% my"l, nale#y zaznaczy+, i# j%zyk totalitaryzmu przedstawia 
logik% „inwariantnych struktur, które powstaj$ tak, jak rodzi si% wszechobecna groza 
powo&ywana przez oszuka(cze straszenie totaln$ destrukcj$ spo&ecze(stwa”26. 

21 Por. M. Foucault, Discipline and Punish, London 1977, s. 55 
22 Por. ibidem.
23 Koncept zapocz$tkowany w.my"li ekonomicznej Johna Locka oraz Adama Smitha, przeniesieni-

ony na grunt nauk socjologicznych przez Roberta K. Mertona; wi%cej w: Robert K. Merton,  
!e Unanticipated Consequences of Purposive Social Action, „American Sociological Review” 1936, 
nr 6, ss. 894/904.

24 Biznes –  Twórcy teorii ekonomicznych, red. E .Cydejko, Warszawa 2007, ss. 216/117.
25 Por. P. Tacik, Socjologia Zygmunta Baumana, Warszawa 2012, ss. 19/23.
26 T. W. Adorno, M. Horkheimer, Dialektyka o'wiecenia. Fragmenty +lozo+czne, Warszawa 1994, s. 100. 
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Nyiszli w.trakcie narzuconych na( obowi$zków dostrzega niewyobra#alny wymiar 
barbarzy(stwa. Cia&a denatów nosz$ przera#aj$cy stygmat eksperymentów przepro-
wadzanych przez doktora Mengele. Odkrywanie prawdy powadzi autora dziennika 
jeszcze g&%biej w.mechanizmy maszyny absolutnej zag&ady. Widzimy, #e ka#da próbka 
wyekstrahowana z.cia&a, która wed&ug Mengele zas&uguje na dodatkowe badania, zo-
staje odpowiednio skatalogowana i.wys&ana do Berli(skiego Instytutu Bada( Antropo-
logicznych i.Biologiczno-Rasowych27, gdzie pos&u#y rozwojowi zdegenerowanej nauki 
III Rzeszy. Wszystko to ma potwierdzi+ s&uszno"+ w.niczym nienaruszonego porz$dku. 
Lecz Adorno powiada& – wbrew Heglowi – #e „ca&o"+ jest nieprawd$”28. Tak, jak nie 
da si% obj$+ ca&o"ciowym, syntetycznym uj%ciem przemocy jako takiej, funkcjonuj$cej 
w."wiecie doktora Mengele, tak owe pojedyncze "lady (w.formie s&ojów, próbek, ekstrak-
tów i.wreszcie katalogów) s$ tylko cz%"ci$ nieosi$galnej prawdy o.niewyobra#alnym. Ale 
fragment, szczególnie taki fragment, jest znakiem ca&ego uniwersum zag&ady. W.rzeczy 
samej musimy odnale3+ w.dzienniku tre"ci prawdziwe, odnale3+ opisy rzeczywisto"ci 
nosz$cej "lady jedynie fragmentów skrz%tnie ukrywanej przez nazistów zbrodni.

Jest to wyznanie zarówno "wiadka, jak i.samej o'ary, egzekutora (przymuszonego 
do takiej roli), który musia& pos&u#y+ si% sw$ wiedz$ wbrew z&o#onej przysi%dze Hi-
pokratesa. Wielop&aszczyznowa przemoc nadludzi ho&duj$cych zbrodniczej ideologii 
czystej rasy najdosadniej ukazana we fragmencie, bez roszcze( do fa&szywej z.samej 
de'nicji syntezy.

Pozosta&a jedynie noc, o.której mówi& w.swych 'lmach Hans-Jürgen Syberberg29. 
Jest ona stanem permanentnym, dla powojennej Europy i."wiata. W.nim musimy 
nauczy+ si% #y+ i.tworzy+. Faktem jest, i# „Auschwitz jest przesz&o"ci$, która nie prze-
mija – jakim" mane tekel fares dla nieznaj$cej hamulców nowoczesno"ci”30. 5ycie 
w.takiej epoce to sztuka, ale w&a"nie jej wymowa i.owoce s$ ratunkiem dla ludzkiej 
pami%ci i.egzystencji. A.odpowiadaj$c na retoryczne pytanie Adorno o.to, jak jest 
mo#liwa sztuka i.poezja po Auschwitz, mo#emy odpowiedzie+, i# jej zdobywanie na 
nowo racji istnienia rozpocznie si% od tak czasami nieporadnych form ekspresji, jak 
te zapisy do"wiadcze( zawarte w.dzienniku w%gierskiego #yda-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

*e 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. *e 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. *is article and mentioned Nyiszli’s diaries aim at exposure 
of the dysfunctional system of Nazi concentration camps and new concepts of life in-
cluded 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.

Piotr Mróz, Maciej Barwacz, Z&udzenie porz*dku rzeczywisto'ci jako forma...




