
Smrt je mým řemeslem 
(Robert Merle, 1953) 
 

A dlouhá přehlídka svědků začala. Byl jsem ohromen tím, že jich Poláci předvolali 
tolik a že si dali práci dopravit sem, pravděpodobně s velkými náklady, všechny ty lidi 
z nejrůznějších koutů Evropy: jejich přítomnost byla naprosto zbytečná, protože jsem 
skutečnosti nepopíral. Podle mého názoru to byla jen a jen ztráta peněz a času, a když jsem je 
viděl takto jednat, nedovedl jsem si představit, že by se mezi Slovany mohla kdy zrodit 
vůdcovská rasa. 
 Někteří z těchto svědků vykládali ostatně takové nesmysly, že jsem se nejednou zlostí 
neudržel. Tak jeden z nich tvrdil, že mě viděl, jak biji Kapa. Pokusil jsem se vysvětlit soudu, 
že i kdybych byl takový netvor, jakého ze mne chtěli tito svědci udělat, nikdy bych se nemohl 
dopustit něčeho podobného: bylo to v rozporu s postavením důstojníka. 
 Jiný svědek tvrdil, že mě viděl dobíjet vězně, kteří byli stříleni. Znovu jsem vysvětlil, 
že to je naprosto vyloučeno. Dobíjení bylo věcí velitele popravčí čety SS, a ne velitele tábora. 
Velitel tábora měl právo účastnit se poprav, ale nikoli sám střílet. Nařízení nepřipouštělo 
v tom směru žádnou výjimku. 
 Bylo jasné, že soud nepřikládá žádnou váhu mému popírání a že se především snaží 
použít všeho, co jsem říkal, proti mně. V jednom okamžiku prokurátor zvolal: „Zabil jste tři a 
půl milionu osob!“ Požádal jsem o slovo a řekl jsem: „promiňte, zabil jsem jen dva a půl 
milionu.“ Nato se v sále ozval šum a prokurátor zvolal, že bych se měl stydět za svůj 
cynismus. A přece jsem neudělal nic jiného, než že jsem opravil nepřesné číslo. 
 Tak dopadla většina mých dialogů s prokurátorem. Když došlo na posílání nákladních 
aut do Dessau pro krabice s Giftgasem, zeptal se: 
 „Proč vám tak záleželo na vysílání nákladních aut do Dessau?“ 
 „Když se začínaly zásoby plynu tenčit, musel jsem samozřejmě udělat všechno, co 
bylo v mých silách, abych je doplnil.“ 
 „Krátce řečeno,“ řekl prokurátor, „pro vás to bylo jako zásoby chleba a mléka? 
 Odpověděl jsem trpělivě: „K tomu jsem tam byl.“ 
 „Byl jste tam tedy proto,“ zvolal prokurátor vítězně, „aby bylo co nejvíce plynu 
na vyhlazení co největšího množství lidí.“ 
 „Byl to rozkaz.“ 
 


