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namesto sklepne besede
Slavospev, posvečen Lotte Eisner
ob priložnosti, ko ji je bila podeljena
nagrada Helmuta Käutnerja 125
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Predgovor

Ob koncu novembra 1974 me je poklical pri-
jatelj iz Pariza in povedal, da je Lotte Eisner 
hudo bolna in bo verjetno umrla. Odvrnil sem, 
da se to ne sme zgoditi, v tem trenutku že ne, 
nemška kinematografija je ta hip ne more po-
grešati, ne smemo dovoliti, da umre. Zgrabil 
sem jopič, kompas in taborniško vrečo z naj-
nujnejšimi potrebščinami. Moji škornji so bili 
tako zelo trpežni in novi, da sem jim povsem 
zaupal. Do Pariza sem jo mahnil naravnost, ko-
likor se je dalo, trdno prepričan, da bo Lotte 
Eisner ostala pri življenju, če bom do nje pripe-
šačil. Poleg tega sem želel biti sam s sabo. 

Kar sem si spotoma zapisoval, ni bilo namenje-
no bralcem. Ko pa sem danes, štiri leta pozne-
je, znova vzel v roke to drobno beležko, me je 
zapis presenetljivo ganil, in želja, da bi ga po-
kazal tudi ljudem, katerih ne poznam, je pre-
tehtala mojo boječnost, da bom s tem na stežaj 
odprl vrata tujim pogledom. Iz njega sem izlo-
čil samo nekaj izrecno zasebnih opazk.

W. H., Delft, Nizozemska, 24. maj 1978
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Sobota, 23. november 1974 

Prvič sem se ustavil po približno 500 metrih, 
nedaleč od münchenske bolnišnice Pasing, 
kjer sem nameraval zaviti proti zahodu. S po-
močjo svojega kompasa sem presodil, katera 
je prava smer proti Parizu; zdaj jo poznam. 
 Achternbusch je skočil pred vozeči volks-
wagnov kombi, ne da bi se poškodoval, potem 
pa skok tik zatem ponovil in si zlomil nogo; 
zdaj leži na oddelku številka 5.

Reka Lech bo problem, sem mu rekel, ker jo 
prečka tako malo mostov. Me bodo vaščani 
čeznjo prepeljali s čolnom? Herbert mi položi 
karte, nič večje niso od nohta na palcu, dve vr-
sti po pet, vendar jih ne zna tolmačiti, ker ne 
najde lista z razlagami. Med njimi je Vrag, v 
drugi vrsti pa Obešenec, ki visi z glavo navzdol.

Sonce kakor na pomladni dan, to je presene-
čenje. Kako se prebiti iz Münchna? S čim se v 
mislih ukvarjajo ljudje? S karavani, karamboli-
ranimi avtomobili, ki so naprodaj, z avtopral-
nico? Ko se zatopim vase, mi nekaj postane 
jasno: preostali svet biva ubrano.
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Ena sama, prevladujoča misel: stran od tod. 
Ljudje me plašijo. Naša Eisnerjeva ne sme 
umreti, ne bo umrla, tega ne bom dovolil. Ne 
bo umrla, ne, ne bo. Ta hip že ne, ne sme. Ne, 
zdaj že ne bo umrla, ker pač ne bo. Stopam s 
trdnim korakom. In zdaj se zatrese zemlja. Ko 
hodim, hodi bizon. Ko počivam, počiva gora. 
Naj si ne drzne! Ne sme. Ne bo. Ko bom pri-
spel v Pariz, bo živa. Nič drugače ne bo, ker 
tudi ne sme biti. Ne sme umreti. Mogoče kdaj 
pozneje, ko ji bomo to dovolili mi.

Na travniku, premočenem od dežja, neki moški 
ujame neko žensko. Trava je poležana od blata.

Lahko da bom imel težave z desno golenjo, 
mogoče tudi z levim škornjem, spredaj pri nar-
tu. Med hojo se ti po glavi mota vse mogoče, 
možgani divjajo. Kos poti pred mano samo za 
las manjka, da se ne zgodi nesreča. Zemljevidi 
so moja strast. Začenjajo se nogometne tekme, 
na preoranih igriščih s kredo vlečejo sredinsko 
črto. Bavarske zastave na primestni železniški 
postaji Aubing (Germering?) Za mimovozečim 
vlakom so se zvrtinčili suhi papirji, dolgo so se 
vrteli po zraku, nato se je vlak izgubil očem. V 
roki sem še vedno čutil ročico svojega sinka, 
to nenavadno ročico, pri kateri se palec lahko 



O hoji v ledu 13

tako čudno upogne stran od členka. Strmel 
sem v vrtince papirja in na lepem mi je bilo, 
kot da se mi para srce. Skoraj dve je že ura.

Germering, gostilna, otroci praznujejo svoje 
prvo obhajilo; godba na pihala, natakarica nosi 
torte, stalni gostje ji poskušajo nekaj izmakni-
ti. Rimske ceste, keltski nasipi, domišljija je v 
polnem zamahu. Sobotno popoldne, matere z 
otroki. Kako so v resnici videti otroške igre? 
Niso takšne kot v filmih. Človek bi potreboval 
daljnogled. 

Vse to je zelo novo, nov kos življenja. Malo prej 
sem stal na nekem nadvozu, pod mano del av-
toceste proti Augsburgu. Iz avtomobila včasih 
opazim ljudi, ki stojijo na nadvozih in gledajo; 
zdaj sem sam eden od njih. Drugo pivo mi že 
leze v noge. Neki fant med mizama z vrvico 
postavlja kartonasto zapreko, jo na obeh stra-
neh pričvrsti s selotejpom. Stalni gostje kričijo: 
Obvoz! Za koga se pa imate, jih zavrne nataka-
rica, nato spet na ves glas zaigra godba. Stalni 
gostje bi radi videli, da bi fant segel natakarici 
pod krilo, ampak ta si ne upa.

Meni bi se vse skupaj zdelo resnično, samo če 
bi šlo za film.
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Ne belim si glave s tem, kje bom prespal. Mo-
ški v svetlečem usnjenem džinsu je namenjen 
proti vzhodu. »Katharina!« zavpije natakarica, 
ki vzporedno s svojimi stegni drži pladenj s 
pudingom, obrnjena proti jugu; na to sem na-
mreč pozoren. »Valente!« se v odgovor zadere 
eden od stalnih gostov. Njegovi kameradi so 
navdušeni. Za moškega pri sosednji mizi, ki 
sem ga imel za kmeta, se nenadoma izkaže, da 
je gostilničar, na sebi ima zelen predpasnik. 
Sosednja miza nedaleč od moje, na kateri so 
razpostavljeni kavne skodelice, krožniki in tor-
te, za njo pa ne sedi prav nihče, me vse bolj 
draži. Zakaj nihče ne sedi tam? Groba sol na 
prestah mi vzbuja tolikšno veselje, da ne znam 
povedati. Naenkrat se vsi v lokalu ozrejo v eno 
smer, ne da bi bilo tam sploh karkoli. Vem, da 
po teh zadnjih nekaj kilometrih hoje nisem pri 
pravi pameti, to mi sporočajo moji podplati. 
Kogar ne peče jezik, tega pečejo podplati. Do-
mislim se mršavega moškega, ki je sedel pred 
gostilno na invalidskem vozičku, vendar ni bil 
hrom, bil je bebec, voziček pa je potiskala žen-
ska, ki si je ne morem priklicati v spomin. Z 
volovske vprege visijo svetilke. Malo je manj-
kalo, da se nisem v snegu za sv. Bernardinom 
zaletel v jelena; kdo bi tam pričakoval divjo 
žival, ogromno divjo žival? V gorskih dolinah 
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se mi v misli vedno znova prikradejo postrvi. 
Četa, želim reči, napreduje, četa je utrujena, 
četa je za danes opravila svoje. Gostilničar za 
šankom v svojem zelenem predpasniku je sko-
raj slep, obraz drži sklonjen samo centimeter 
nad jedilnim listom. Glede na to, da je skoraj 
slep, že ne more biti kmet. Gostilničar je, ja. 
Notri se prižgejo luči, zunaj se bo očitno kma-
lu znočilo. Neki otrok v anoraku, neskončno 
potrt, pije kokakolo, vkleščen med dvema od-
raslima. Zdaj aplavz za godbo na pihala. Račka 
je pečena, vse štima, v tišino poseže krčmar. 

Zunaj na mrazu prve krave, to me gane. Gnoji-
šče, iz katerega se kadi, je obzidano; mimo na 
kotalkah šineta deklici. Kot smola črna mačka. 
Dva Italijana s skupnimi močmi potiskata bici-
kel. Ta predirni vonj polj! Krokarji letijo proti 
vzhodu, zadaj za njimi nizko tone sonce. Njive 
razmočene in meglene, gozdovi, veliko ljudi, 
ki pešačijo. Ovčarskemu psu se kadi iz ust. Pet 
kilometrov do Allinga. Prvič se v meni prebudi 
strah pred avtomobili. Na njivi je nekdo zažgal 
revije. Zvoki, kakor da bi se iz zvonikov ogla-
šali zvonovi. Megla se spusti niže, se zgošča. 
Obstanem sredi njiv. Mimo drdrajo mopedi z 
mladimi kmeti. Naprej na desni, proti obzorju 
množica avtomobilov, kajti nogometna tekma 



Werner Herzog16

še traja. Slišim krokarje, ampak temu se upi-
ram. Ne oziraj se navzgor! Naj se poberejo! Ne 
privošči jim pogleda, sploh se ne ozri iznad 
papirja! Nikar! Poberejo naj se, krokarji! Zdaj 
se že ne bom ozrl navzgor! Na njivi popolno-
ma premočena rokavica, v ornicah traktorja se 
je nabrala mrzla voda. Pubertetniki na mope-
dih sinhrono drvijo v smrt. Domislim se ne-
pobrane repe, ampak, bog mi je priča, tu na-
okrog ni nobene nepobrane repe. Približa se 
mi traktor, orjaški in preteč, v upanju, da me 
bo zmrcvaril, me povozil, vendar vztrajam na 
mestu. Kosi bele stiroporne embalaže nedaleč 
stran so mi v oporo. Z druge strani zorane nji-
ve slišim pogovore. Gozd se razprostira črn in 
negiben. Polovica prosojne lune na moji levi, 
se pravi, južno. Tu in tam se nekaj enomotor-
nih letal še okorišča z večerom, preden se bo 
prikazal Črni mož. Deset korakov naprej: Črni 
mož bo prišel ob svetem nikoli. Kjer stojim, 
leži izruvan črno oranžen smerokaz; po špici 
sodeč kaže proti severovzhodu. V bližini goz-
da popolnoma negibne postave s psi. Predel, 
po katerem hodim, je okužen s steklino. Če bi 
sedel v enem od neslišnih letal tik nad mano, 
bi v uri in pol pristal v Parizu. Kdo seka drva? 
Se od tam oglaša cerkvena ura? Zdaj pa le 
naprej.
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Po obrazih lahko sklepaš, kako zelo smo se 
sami spremenili v avtomobile, v katerih se vo-
zimo. Levo krilo čete počiva v trohnečem listju. 
Trnulja me potiska k tlom, hočem reči, beseda 
sama: »trnulja«. Namesto tega tamle leži plati-
šče bicikla, ampak brez plašča, kroginkrog po-
risano z rdečimi srčki. Na tem ovinku po sle-
deh prav tako opazim, da so avtomobili zgrešili 
smer. Mimo zdrsne gozdna krčma, velika ka-
kor kasarna. Tam je pes – pošast – tele. Takoj 
mi je jasno, da me bo napadel, toda na srečo se 
odprejo vrata in tele se molče napoti noter. V 
mojo sliko vstopi gramoz, se mi nato splazi pod 
podplate; pred tem je bilo videti, kako se pre-
mika zemlja. Mladoletna dekleta v mini krilih 
sedajo na mopede pubertetnikov. Mimo spu-
stim neko družino; hčerki je ime Esther. Koru-
zno polje pozimi, nepožeto, pepelnato; šelesti, 
čeprav ni vetra. To je polje, imenovano Smrt. 
Zagledam kos belega, ročno izdelanega papirja, 
prepojenega z vlago, ga poberem s tal, si zaže-
lim, da bi lahko prebral, kar bi bilo napisano na 
vrhnji strani, ki je bila obrnjena v mokro njivo. 
Ja, NEKAJ gotovo piše. Zdaj, ko se izkaže, da je 
papir prazen, ne občutim razočaranja.

Pri Döttelbauerjevih so vsi vse pozaklenili. 
Ob robu ceste čaka na odvoz gajba s praznimi 
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pivskimi steklenicami. Ko ne bi bil tale nem-
ški ovčar – pa kaj govorim, volk! – tako žejen 
moje krvi, bi mi za prenočišče povsem zadoš-
čala njegova pasja uta, saj je postlana s sla-
mo. Mimo pripelje kolo in pri vsakem polnem 
obratu pedal udari ob verižnico. Zraven mene 
zaščitna cestna ograja in nad mano elektrika. 
Zdaj mi, prasketaje od napetosti, teče nad gla-
vo. Tukajšnji grič nikogar ne vabi k ničemur. 
Tik pod mano leži v lastno svetlobo ovita vas. 
Daleč proti desni, skoraj neslišna, teče promet-
na glavna cesta. Svetlobni stožci, od nikoder 
niti glasu.

Kako sem se ustrašil, ko sem pred Allingom 
vdrl v neko kapelico, da bi mogoče prespal v 
njej, notri pa naletel na žensko, ki je molila, 
in na njenega bernardinca. Dvoje cipres pred 
kapelico mi je dovolilo pretočiti strah skozi sto-
pala v brezdanjo jamo. V Allingu ni bila več 
odprta niti ena gostilna, stikal sem po poko-
pališču, potem po nogometnem igrišču, potem 
po nekem poslopju v gradnji, kjer so bile oken-
ske odprtine zatesnjene s plastičnimi plahta-
mi. Nekdo me opazi. Zunaj Allinga zaraščeno 
zemljišče, domnevam da koče iz šote. Prepla-
šim kose v živi meji, veliko, prestrašeno jato, 
ki se razkropi v temo pred mano. Radovednost 
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me privede na pravi kraj, do letoviške koče z 
ograjenim vrtom, mostičem prek ribnika; koča 
je zaklenjena. Lotim se je po najkrajši poti, kot 
me je naučil Joschi. Najprej se odlomi oknica, 
nato zdrobi šipa, in že sem notri. Kotna klop 
v vogalu, debele okrasne sveče, ki še tlijo; po-
stelje ni, zato pa debela preproga, dve blazini, 
steklenica, v kateri je ostalo nekaj piva. V kotu 
rdeč voščen pečat. Namizni prt z vzorcem, ka-
kršen je bil moderen v zgodnjih petdesetih. Na 
njem križanka, z muko rešena kvečjemu do 
desetine, vendar čačke na robu kažejo na po-
skuse, kako priti besedam do konca. Rešene 
so: Pokrivalo? Klobuk; Peneče se vino? Sekt. 
Aparat za pogovor na daljavo? Telefon. Rešim 
preostalo in pustim na mizi za spominek. Ču-
dovit kraj je, popolnoma na varnem sem. Ah, 
saj res, podolgovat, okrogel? Navpično, štiri 
črke, na koncu L iz telefona vodoravno; reši-
tev ni najdena, toda prva črka, prvo polje je 
večkrat obkroženo s kemičnim svinčnikom. Še 
dolgo v noč se v mislih ukvarjam z žensko, ki 
je z vrčem mleka v roki stopala po temni vaški 
cesti. Z mojimi stopali je vse v najlepšem redu. 
Mogoče so zunaj v ribniku postrvi?


