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Kniha je v nována 
všem Mengeleho ob tem



---
„Fascinující vylí ení Mengeleho života na út ku a neúsp šných pokus  
o jeho dopadení.“

- Los Angeles Times Book Review

---
„Je to opravdu úplný životní p íb h, lepší než všechny dosavadní knihy 
o Mengelem.“ 

- Boston Jewish Times

---
„Skv le napsaná, jasn  zdokumentovaná a nez ídka napínavá kniha, 
kterou musíte mít.“

- Library Journal

---
„Barvitá a podrobná historie, plná zajímavých odhalení. (…) Auto i 
podávají živý portrét Mengeleho.“

- The Washington Times

---
„Posner je považován za p edního odborníka na Mengeleho. (…) Nabízí 
pokra ující dobrodružný popis pokus  najít Mengeleho v Argentin , 
Paraguayi a Brazílii a jeho zoufalé snahy být vždy o krok vep edu p ed 
svými p ípadnými v zniteli. D v ryhodné a úctyhodné dílo, které lze 
považovat za sm rodatné mezi ostatními knihami o Mengelem.“   

- Kirkus Reviews

---
„D kladná, do detail  propracovaná analýza. (…) Auto i nabízejí snad 
nejucelen jší obraz Mengeleho, jaký jsme kdy m li.“

- The Baltimore Sun

---
„Mengeleho p íb h je skv le p evypráv ný. (…) Tato kniha je velkým 
úsp chem.“

- The London Times

---
„Mengeleho cesta p es N mecko, jižní Evropu a Jižní Ameriku je v této 
obsáhlé biogra  i nepolapitelného a záke ného vále ného zlo ince 
popsána detailn  a fundovan .“

- The San Diego Tribune



„Tato kniha a její barvité popisy Mengeleho brutálních experiment  
v Osv timi není pro choulostivé povahy (…) fascinující portrét muže 
bez sv domí.“

- Newsday

---
„ tená i, kte í mají rádi zvraty a komplikace pronásledování, budou 
fascinováni detaily Mengeleho života na út ku. (…) Auto i odvedli kus 
vynikající práce a v knize pe liv  vykreslili jeho život, rozptýlili mýty 
a p edložili fakta.“

- St. Louis Dispatch

---
„Díky d kladnému a vy erpávajícímu bádání je kniha hodnov rná.“

- Detroit Free Press

---
„Posner a Ware excelentn  zaznamenali podrobnosti o fantastické 
karié e Mengeleho. Kniha, ze které se vám zp ní krev.“

- The Cleveland Plain Dealer

---
„[Auto i] odvedli solidní práci, když pátrali po r zných pokusech 
o nalezení smutn  proslulého „And la smrti“. (…) Kniha p ináší 
p esv d ivý obraz osam lého, zatrpklého, nemilosrdného nacisty. Bortí 
desítky nepravd.“ 

- The Houston Post

---
„Vynikající a vy erpávající kniha. (…) Mengele nás sou asn  fascinuje 
i odpuzuje.“

- Philadelphia Daily News

---
„V rohodný životní p íb h. (…) Jako no ní m ra.“

- The Toronto Star

---
„D sivé. (…) Menegeleho kosti ch estí… a ješt  jednou se drtí o citlivost 
hleda  spravedlnosti.“

- The Columbus Dispatch 
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Úvod

Když se v roce 1985 v americkém tisku objevila zpráva, že doktor Josef 
Mengele, „and l smrti z Osv timi“, se v roce 1978 utopil v brazilském São 
Paulu, ve ejností prob hla doposud nepoznaná vlna znepokojení, roz ile-
ní a zklamání. Zdálo se, že ti, co p ed n kolika m síci tvrdili, že Mengeleho 
vid li v Paraguayi nebo v Argentin , honili pouze chiméru. Ti, kte í dou-
fali v jakýsi další Eichmann v proces nebo norimberský proces s nacistic-
kými léka i, byli p esv d eni, že ztratili možnost vydat viníka do rukou 
spravedlnosti. Ztratili p íležitost pochopit zlo iny léka , medicínských 
zprost edkovatel  masových vražd. Mnoho oby ejných lidí pocítilo hlubo-
ké zklamání, protože spravedlnosti nebylo u in no zadost. Mengele dožil 
své dny bez toho, aby byl dopaden svými pronásledovateli. Vzpomínám si 
na myšlenku, že pokud Mengele um e na svobod , nedopaden, m l by um-

ít na rakovinu – dlouhou, bolestivou a pomalou smrtí. Kde byl B h? Pro  
taková rychlá a bezbolestná smrt?

Kniha Geralda L. Posnera a Johna Warea Mengele: Úplný životní p íb h
je vítaným p ísp vkem k problematice holokaustu. Podrobn  p edstavuje 
život Josefa Mengeleho od narození až po smrt a srovnává Mengeleho-mý-
tus s Mengelem- lov kem. V novém vydání této publikace auto i nabízejí 
pohled na jednoho z nechvaln  známých pachatel  holokaustu, na posta-
vu, která neustále fascinuje lovce nacist , ale též širokou ve ejnost.

Samoz ejm , Mengele nemohl být všude a ud lat vše, co se mu dnes 
p ipisuje. Stal se ale zt lesn ním vojenského léka e, jenž ídil selekce, máv-

Gerald L. Posner a John Ware



12

nutím vycházkové hole rozhodoval, kdo bude žít a kdo zem e. Rudolf Vrba, 
jeden z mála v z , jimž se poda ilo z Osv timi utéct, popsal pr b h t ch-
to selekcí v tábo e Birkenau. Jeho sv dectví lze íst jako poezii, velmi suro-
vou a krutou poezii. V rozhovoru s Claudem Lanzmannem ekl:

Bylo tam místo, nazývané rampa,
kde p ijížd ly vlaky se Židy.
P ijížd ly ve dne, v noci,
n kdy jednou denn , n kdy p tkrát denn ,
ze všech kout  sv ta.
Pracoval jsem tam od 18. srpna 1942 do 7. ervna 1943.
Vid l jsem transporty, p ijížd jící jeden za druhým,
na vlastní o i jsem jich jednou vid l asi dv  st .
Vid l jsem je tolikrát, až mi to za alo p ipadat b žné.
Lidé se vytráceli ze srdce Evropy,
a p icházeli na stejné místo, se stejnou nev domostí o p edešlých 
transportech.
A tato kvanta lidí…
Samoz ejm , v d l jsem, že b hem n kolika hodin po p íchodu p jde 
devadesát procent z nich do plynu…

Na tuto rampu dohlíželi léka i, kte í p ímo na míst  rozhodovali o té 
nejd ležit jší otázce: Kdo bude žít a kdo zem e? Jen jediným gestem – vel-
korysým nebo patetickým – posílali do plynových komor staré, postižené 
lidi, d ti a matky s d tmi. Když pot ebovali n koho na otrockou práci, p i-
jali do tábora mladé a t lesn  zdatné lidi. Zkon  skovali jim majetek, ozna -
kovali a ost íhali je – ruce jim potetovali a ženám oholili hlavy. A znovu se 
museli podrobit selekci, opakujícímu se pro iš ování pracovní síly od t ch, 
kte í na práci už nesta ili. A koli nápis na brán  tábora v Osv timi hlásal 
Arbeit macht frei (práce osvobozuje), skute ná otrocká práce v Osv timi, 
Buna/Monowitzi nebo Osv timi III v zn  vy erpala do té míry, že v jejich 
nitru nez stalo nic, nic necítili. Ostatní v zni jim íkali muselmanner, „mu-
sulmani“, fyzicky a psychicky vysílení a vy erpaní lidé. Propadli beznad -
ji a zoufalství, ostatní spoluv z ové se jich stranili, protože taková bezna-
d j je nakažlivá. Pach smrti byl v táborech smrti všudyp ítomný a t ch pár 
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lidí, kte í ješt  m li sílu bojovat, obíral o v li žít. Musulmany posílali na 
smrt do plynových komor… a to málo, co z nich zbylo, využilo a recyklo-
valo vále né hospodá ství. Zlaté zuby jim vytrhali a poslali do íšské ban-
ky a poté dál do švýcarských bank, aby bylo z eho  nancovat válku. „Vál-
ka proti Žid m“, jak nazvala „kone né ešení židovského problému“ Lucy 
Dawidowiczová, nabyla mnohem v tšího významu práv  kv li  nancová-
ní druhé sv tové války. Táboroví léka i tyto selekce ídili, a jak se zdá, bez 
problém  rozhodovali o tom, kdo bude žít a kdo zem e.

Mengele: Úplný životní p íb h p ináší jeden velmi d ležitý detail. Men-
gele dokázal selekce ídit st ízlivý. Nemusel své smysly otupit, nemusel 
bojovat s pochybnostmi. Tento odporný úkol považoval za pln ní rozka-
zu a to dokázalo jen málo z jeho koleg  léka . Situace byla p íliš zdrcu-
jící, p íliš nep íjemná a jejich postavení p íliš kompromitující. Ale ne pro 
Mengeleho. Zatímco jiní museli uml et své sv domí nebo p emoci poslá-
ní léka e, Mengele vždy provád l selekci s disciplínou, jaká se od d stojní-
ka SS o ekávala.

Zlo se ukrývá v detailech, v t ch nejmenších detailech. I když p íb h 
jako celek známe, skute ná povaha lov ka se projeví v nenápadných ges-
tech a inech. A tak se dozvídáme, že když byl spolu s dalšími n meckými 
d stojníky urychlen  evakuován z tábora Osv tim, Mengele si nezapomn l 
vzít poznámky, pe liv  zaznamenávané výsledky své práce v Osv timi. 
Domníval se, že tyto experimenty mu poslouží jako klí  ke sláv  a uznání 
ve sv t  za branami tábora. Poznámky uchovával i b hem ukrývání, a do-
konce i v dob , kdy by ho jejich odhalení odsoudilo k soudnímu procesu 
a tém  ur it  i k trestu smrti. Ve chvíli, kdy se nejvíce obával dopadení, své 
materiály na krátký as sv il do rukou zdravotní sestry, se kterou m l in-
timní vztah. Ale nezapomn l si je od ní vyžádat zp t p edtím, než odjel do 
Latinské Ameriky – i když práv  tyto poznámky ho mohly prozradit.

Až do samého konce se považoval za v dce, jehož výzkum eugeniky 
byl legitimní v dou, vhodnou pro profesi léka e. Nadále v il v nad aze-
nost germánské rasy a ve správnost své v dy. Jeho sen byl velkolepý – snil 
o vylepšení lidského druhu a dominanci vládnoucí rasy, dovedn  vylepše-
né aplikovanou biologií. Nacismus takové muže p itahoval; vychovával 
a podporoval takové v dce. Dával jim možnost uplat ovat takovou medicí-
nu v praxi, bez jakýchkoli omezení o  ciální medicínské praxe. Josefa Men-
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geleho, M. D.,I Ph.D., vyškolil takový odborník, jakým byl léka  a profesor 
Otmar Freiherr von Verschür. Profesor otev en  obdivoval Adolfa Hitle-
ra, považoval ho za prvního politika, který rozeznal skute nou d ležitost 
d di né biologické a rasové istoty. Stál i v ele Ústavu císa e Wilhelma 
pro antropologii, výuku lidské d di nosti a eugeniku v Berlín . Byl rád-
cem mladému Mengelemu, za ídil, aby ho p eveleli z ruské fronty do Ber-
lína. Aby Mengele ve svém výzkumu ud lal pokrok, z Berlína ho poslal dál 
– do Osv timi, protože možnosti výzkumu byly zde v tší.

„V da“ praktikovaná v Osv timi se neomezovala jen na tábor. Osv -
tim a Berlín byly p ímo a hmatateln  propojeny. Na rozdíl od mnoha léka-

, kte í p evelení do tábora brali jako únik p ed nebezpe ím ruské fronty, 
Mengele na ruské front  už byl; Osv tim si zvolil z v deckých d vod . Vi-
d l zde možnost v novat se výzkumu novým zp sobem, nerušen jakými-
koli omezeními.

Psychologové, jako nap íklad Robert Jay Lifton, se snažili pochopit na-
cistické léka e, zjistit, co je v povolání léka  vedlo k takovým praktikám. 
Historici v dy, jako nap íklad m j bývalý kolega Robert Proctor, se snaži-
li vystopovat v decký mravní základ tohoto sv ta, jak mohl být do tohoto 
systému zapojen tak veliký po et v dc . Za nacistického režimu vzniklo 
t icet t i univerzitních a výzkumných institucí, osmnáct profesorských po-
st  a na íšském zdravotním ú adu z ídili ty i výzkumná odd lení, která 
se v novala rasové istot . Profesorské posty byly ud leny výzkumník m, 
kte í vyu ovali ambiciózní a disciplinované studenty, kte í v této oblasti 
výzkumu vid li slibnou budoucnost pro sebe. Mengele necht l být jen pou-
hým léka em, cht l být profesorem. Osv tim byla jeho terénní prací na poli 
antropologie a genetiky. A kv li ní dokázal strp t i její protivnost.

Ale Lifton a Proctor velmi rychle pochopili, že zkaženost n mecké v dy 
a nacistické medicíny se objevila mnohem d íve. A netýkala se pouze N -
mecka, její stopy lze najít též v americké v d , dokonce i v amerických ra-
sistických zákonech, jaké se uplat ovaly na Jihu. Tato v da dosáhla svého 
vrcholu v nacistických táborech smrti, ale její po átky sahají do minulosti. 
Její transformace trvala jistý as a vyžadovala zdání v deckého opodstat-
n ní. Již v roce 1895 se v jisté obecn  používané n mecké léka ské u ebnici 

I [pozn. p ekl. – eským ekvivalentem tohoto titulu je MUDr.]
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objevil požadavek na „právo na smrt“. V roce 1920 jistý léka  a prominent-
ní právník argumentovali, že ukon ení „života, nehodného žít“ je terape-
utickou lé bou a aktem milosrdenství, zcela v souladu s léka skou etikou. 
Dokonce i dnes – na významných univerzitách, jako je nap íklad Prince-
ton – profeso i prohlašují, že rodi m by m lo být ud leno právo na eu-
tanazii, na usmrcení vážn  postižených d tí v prvních m sících života.

Hitler na ídil zavraždit postižené lidi hned v prvních m sících války. 
Jeho rozkaz se poda ilo zp tn  datovat na 1. zá í 1939, tedy na den, kdy za-

ala válka, aby rozkaz nabyl zdání vále ného opat ení. Instrukce nesou i-
telný Hitler v rukopis:

íšským velitel m Philipu Bouhlerovi a Dr. Brandtovi je uložena zodpo-
v dnost za rozší ení pravomocí léka , ur ených jmenovit , aby pacienty, po-
souzené jako nevylé itelné, podle nejlepšího lidského úsudku a s ohledem na 
jejich zdravotní stav, mohli z milosrdenství usmrtit.

Již b hem n kolika m síc  zahrnoval program T-4 (pojmenován po 
berlínské adrese Tiergarten 4, kde ú ad sídlil) prakticky veškerou n mec-
kou psychiatrickou komunitu. Nový byrokratický aparát, vedený léka i, 
byl z ízen s mandátem „p ijmout ú inná opat ení v i lidem, které lze de-
 novat jako ‚existence nehodné života‘ “. V smrtících st ediscích byly z í-

zeny plynové komory a krematoria pro ty, kte í byli považováni za „exi-
stence nehodné života“. Toto po ínání obhajoval systém ekonomickými 
d vody, ale pro genetiky byl hlavním lákadlem sen o zdokonalení lidské-
ho druhu. Smrtící st ediska byla p edzv stí holokaustu, stálých smrtících 
st edisek pod dohledem léka , kde by zabíjení probíhalo efektivn , s mi-
nimálním využitím zdroj  a daleko od zv davých pohled  ve ejnosti. A lé-
ka i vyškolení v takových st ediscích se pozd ji stali personálem v dalších 
smrtících st ediscích, st hovali se z míst, kde byly usmrceny desítky tisíc 
lidí, do tábor  smrti, kde byly zabity stovky tisíc lidí, a do Osv timi, kde 
mohli zabíjet miliony.

Mengeleho cesta k zabíjení byla trochu jiná. Svou kariéru odstartoval 
v p ísn  v deckém prost edí. Nebyl jen léka em, ale též v dcem, výzkum-
níkem, s titulem léka e a s doktorátem, a tak i v Osv timi se podle toho í-
dil. Aby zdokonalil lidskou asu, studoval dvoj ata – zejména romská a ži-

Gerald L. Posner a John Ware
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dovská – s cílem zjistit, zda by se plození N mc  mohlo n jak vylepšit, aby 
jedno t hotenství p ineslo dva jedince nad azené rasy. Studoval trpaslíky 
a další – podle n ho – abnormality, aby ochránil n mecký lid a zdokonalil 
lidský druh. Když experimentoval, byl ke svým pokusným „exemplá m“ 
vlídný a velkorysý. Ale bez jakéhokoli varování dokázal své chování zm -
nit, zabít je nebo mu it, podle chuti. Snil o v decké reputaci. Stal se pro-
slulým, i když neblaze. Jméno Mengele je známé… a nikdy se na n j neza-
pomene.

Mengele pracoval s „týmem v dc “ z ad léka -v z , kte í byli posta-
veni p ed volbu – selekce, nebo práce pro Mengeleho. N kolik z nich na-
psalo pam ti, které pat í k nejd ležit jším vzpomínkám na život za brana-
mi Osv timi. V jednom okamžiku byl Mengele vlídný, ale nikdy to netrvalo 
dlouho. Byl nep edvídatelný a všichni kolem n j žili v neustálém strachu. 
Dr. Olga Lengyelová popsala, jak Mengele pe liv  dohlížel na porod, ale 
b hem hodiny poslal matku s dít tem do plynu. Gynekoložka Gisella Per-
lová, ma arská Židovka, popsala scénu po jedné z Mengeleho brutálních 
vražd: „S veselým pískáním vytáhl z brašny kousek vo avého mýdla a s po-
citem hlubokého uspokojení si za al mýt ruce.“ Vera Alexanderová popsa-
la brutální „v decký“ experiment, p i kterém byli v zni k sob  sešiti zády 
a záp stími. Dr. Miklós Nyiszli vylí il vraždu trnácti dvoj at b hem jed-
né noci. CANDLESII je organizace dvoj at, která p ežila. Každá z t chto 
„speciálních“ ob tí by mohla vypovídat v jeho procesu.

Pro ty z nás, kte í se domníváme, že spravedlnosti nebylo u in no za-
dost, když Mengele zem el rychlou smrtí, a trestu tak unikl, poskytuje 
výzkum Posnera a Warea alespo  malé zadostu in ní. Mengele byl osa-
m lý muž a poslední roky svého života prožil v izolaci, uzav ený do sebe 
a ve strachu z možného dopadení. Ob  manželky se s ním rozvedly. Byl p í-
t ží pro svou rodinu a syn jím opovrhoval. Otce charakterizoval jako zlo-
meného muže a vyd šeného tvora.

Je pravda, že Mengelemu pomáhala jeho rodina, které se v povále ném 
N mecku da ilo. Jméno Mengele se po ád hrd  skví na zem d lském ná-

iní, v N mecku a v zahrani í je symbolem kvality. V pr b hu let rodina 

II  [pozn. p ekl. – CANDLES, v eštin  sví ky, je zkratka Children of Auschwitz Nazi Deadly 
Lab Experiments Survivors, tedy D ti, které p ežily nacistické smrtící experimenty.] 
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poslala dost pen z, aby Josef mohl p ežít – dost pen z na to, aby unikl do-
padení, ale ne dost na to, aby mohl žít spokojen . Mengele byl donucen p e-
st hovat se z Argentiny do Paraguaye a pozd ji do Brazílie. Zde prožil své 
poslední roky života v ústraní, a možná též v osam losti. Se svým jediným 
biologickým synem Rolfem Mengelem se setkal po válce dvakrát – jednou 
jako „strý ek Fritz“ a podruhé, když se Rolf snažil pochopit svého otce, 
pochopit jeho skutky, vyrovnat se s jeho motivy. Rolf ale otce a jeho názo-
ry zavrhl. Posner a Ware zcela z ejm  spolupracovali s jeho synem a tato 
kniha áste n  odráží jeho úsilí vyrovnat se s otcem po smrti. Je d sivé být 
synem takového muže. A jak nep íjemné musí být pro otce být konfronto-
ván s takovým synem.

Mengele se rozvedl se svou první ženou Irenou – rozešli se kv li povále -
nému odlou ení. Když ho navšt vovala v Osv timi, manželé dodržovali ne-
psanou dohodu „neptat se, nevypráv t“. B hem let, kdy se Mengele ukrý-
val, hledala Irene št stí jinde. N které n mecké manželky p ivítaly své muže 
vroucn  a s radostí. A poté, ve chvilkách d v rnosti, bu  ješt  b hem války, 
nebo pozd ji, vyplavaly na povrch p íb hy o vále ných letech. N které ženy 
p ivítaly své muže bez otázek. Ticho bylo nejlepším zp sobem, jak zdánli-
v  pokra ovat v život  jako p ed válkou. A n které – nevíme, kolik jich bylo 
– nedokázaly s takovými muži žít dál. Ml ení Josefa a Ireny urychlilo rozpad 
jejich manželství. Nevíme, jak by skon il jejich vztah, kdyby se Josef nemusel 
ukrývat kv li svým zlo in m a významnému postavení.

Nicmén  se po rozvodu oženil se svou krásnou švagrovou Marthou 
Mengeleovou, vdovou po bratru Karlovi. Zdá se, že manželství bylo sou-

asn  snahou o zabezpe ení rodinného majetku. Karla Heinze, syna brat-
ra Karla, vychoval jako nevlastního syna. Se svým synovcem navázal tako-
vý vztah, jaký nedokázal navázat se svým potomkem. Rolf sice otce zavrhl, 
ale stejn  jim toto pouto závid l.

I p esto v nás p etrvává nep íjemný pocit. Mengeleho zlo iny byly ob-
rovské. A jeho posledních p tat icet let bylo tak všedních, dovolím si íct, 
banálních. Nikdy jsem nesouhlasil s popisem banálnosti zla Hannah Aren-
dtové. Mengeleho špatnost nebyla banální. Bylo to ábelské zlo, absolutní 
zlo. Ale co s tímto nositelem zla? P išel o svoji významnou pozici, byl do-
nucen utéct, ten špatný lov k zevšedn l, snažil se o p ežití, byl p ít ží pro 
p átele i rodinu.

Gerald L. Posner a John Ware



18

Tak pro  ten nep íjemný pocit? Možná poukazuje na nejpodstatn jší 
povahu holokaustu. Když jsem do etl knihu Mengele: Úplný životní p íb h, 
do rukou se mi dostal vynikající lánek noviná e magazínu Time Rogera 
Rosenblatta, který napsal:

„Lawrence Langer ve své knize Preempting Holocaust výstižn  píše: 
‚V tomto p ípad  m la p evahu nespravedlnost.‘ Nespravedlnost zvít zila. 
Proto ten pocit marnosti, absence trestu po procesu a poprav  Eichmanna 
v Izraeli v roku 1962, dokonce i po norimberských procesech, kde m ly být 
‚vále né zlo iny‘ odhaleny a potrestány… Mohli bychom pov sit Himmle-
ra, Goebbelse, Göringa, Hitlera samotného – mohli bychom je pov sit 
v ad  za sebou a jejich t la nechat hnít na o ích ve ejnosti, ale stejn  by-
chom m li pocit nemilosrdné prázdnoty.

Veškeré mravní zásady jsou založeny na možnosti nápravy. P esto je 
zde k ivda, která nikdy nebude napravena, a lidé budou hledat n co, co jim 
má nahradit nenahraditelné.“

Nakonec i nás nechávají Posner s Warem tápat. Není to jejich vina. Tato 
nejistota má ko eny v pravd , kterou nám tak skv le podávají.

Michael Berenbaum

Mengele – Úplný životní p íb h


	Obálka
	Titulní strana
	Tiráž
	OBSAH
	Úvod
	Poděkování
	Předmluva
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	Seznam použité literatury
	Poznámky
	Rejstřík
	Fotografie



