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Na svoji zemlji: nastanek prvega slovenskega celovečernega filma
Izvleček:
Diplomsko delo z zgodovinskega stališča obravnava nastanek prvega slovenskega
celovečernega zvočnega filma Na svoji zemlji. Po drugi svetovni vojni je socialistična oblast
Federativne ljudske republike Jugoslavije želela realizirati Leninovo parolo, da je film
najpomembnejša od vseh umetnosti. Jeseni leta 1946 je v časopisu Ljudska pravica izšel razpis
za prvi slovenski film. Na razpis za scenarij se je prijavil tudi pisatelj Ciril Kosmač, ki je zgodbo
za film črpal iz svoje novele Očka Orel. Naloga se osredotoča prav na ta scenarij in na njegovo
spreminjanje skozi čas. Po odobritvi scenarija ga je filmska ekipa pod nadzorom partije začela
preurejati, da bi bil bolj primeren za snemanje. To je pri Kosmaču povzročilo veliko nejevolje.
Ta se je kasneje pridružil ekipi, ki je iz scenarija pisala snemalno knjigo. Med pisanjem se je
ekipa neprestano pomlajevala, imela je ogromne težave z neizkušenostjo in s pomanjkanjem
sredstev. Po drastičnih menjavah se je na režiserski stolček usedel mlad France Štiglic. Večino
filma so posneli v Baški grapi, kjer je filmska ekipa poleti 1948 tudi živela. Filmska ekipa se je
med snemanjem neprestano soočala s pomanjkanjem izkušenj in opreme. Kljub temu je končni
produkt navdušil tako kritike kot širšo publiko.
Ključne besede: Na svoji zemlji, film, Ciril Kosmač, France Štiglic, Baška grapa

On our own land
Abstract:
This diploma deals with the historic perspective of the first Slovenian sound feature film
production. The film is named “Na svoji zemlji” or in English: “On Our Own Land”. After the
Second World War the socialistic government of the Peoples republic of Yugoslavia sought to
realize Lenin's parole that movies are the most important element of art. A tender for the first
Slovenian movie was published in the newspaper “Ljudska pravica” in the fall of 1946. Writer
Ciril Kosmač applied, with a script based on his short story Očka Orel. The diploma deals with
the script and the changes made to it throughout the production of the movie. After the script
had been approved the film crew revised it under the supervision of the communist party in
order to make it more suitable for filming. This displeased the scriptwriter Kosmač. He later
joined the team entrusted with preparing the storybook for the movie. During the work the team
dealt with staff turnover and the overall youthfulness of the team, which led to issues due to
ii

inexperience. Furthermore funding issues were always present. After significant changes the
post of the movie director was given to a young France Štiglic. The majority of the movie was
filmed in Baška grapa, where the film crew spent the summer of 1948. The crew constantly
faced issues regarding their inexperience and lack of proper equipment. Nonetheless the final
product was praised by both movie critics and general audience.
Key words: Na svoji zemlji, film, Ciril Kosmač, France Štiglic, Baška grapa
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1. Uvod
»Stane, glej jo, našo Grapo! Baška grapa!« so prve besede, ki jih slišimo s filmskega traku
prvega slovenskega filma. Na svoji zemlji je prvi slovenski zvočni celovečerni igrani film,
posnet v produkciji Triglav filma in premierno predvajan leta 1948. Scenarij za film je napisal
Ciril Kosmač.1 Za scenarij, ki je prvotno nosil naslov V srcu Evrope, je priredil svojo novelo
Očka Orel. Film je režiral France Štiglic, ki je imel ob premieri komaj 28 let. Igralska ekipa je
bila sestavljena iz uveljavljenih imen s slovenskih dramskih odrov, ta so bila: Lojze Potokar,
Franc Presetnik, Miro Kopač, Aleksander Valič, Štefka Drolc, Mileva Zakrajšek, Stane Sever
in Boris Sešek. Direktor fotografije je bil Ivan Marinček, za glasbo pa je poskrbel Marjan
Kozina. Film je bil premierno predvajan 21. novembra 1948, samo v Sloveniji si ga je takrat
ogledalo okoli pol milijona ljudi. Tako kritiki kot gledalci so film sprejeli pozitivno.2 Kljub
temu da je film sedaj star že čez 70 let, ostaja zelo priljubljen med gledalci.
Najstarejši slovenski film je iz leta 1905, ko je ljutomerski odvetnik dr. Karel Grossmann posnel
dokumentarec z naslovom Odhod od maše v Ljutomeru. Na celovečerni film smo Slovenci
morali počakati do leta 1931, ko je Janko Ravnik posnel prvi slovenski igrano-dokumentarni
celovečerni film. V kraljestvu Zlatoroga. Leto zatem je izpod režije Ferda Delaka izšel film s
podobno tematiko, naslovljen Triglavske strmine. Kasneje se je na naših tleh odvijala druga
svetovna vojna, po njenem koncu je politični vrh izdal razpis za scenarij prvega slovenskega
celovečernega igranega filma. 3

1.1.

Namen in cilj naloge

Namen diplomske naloge je predstavitev in razumevanje zgodovinskega ozadja ustvarjanja
prvega slovenskega celovečernega igranega filma. V nalogi želim predstaviti, kako je potekal
proces nastajanja filma od ideje za prvi slovenski film do njegove premiere in njegov ogromen
vpliv, ki je prisoten še danes. Ustvarjalci so se med snemanjem ves čas spoprijemali z
nemogočimi pogoji, nobeden izmed njih ni prej posnel filma v tako velikih dimenzijah. Na svoji
zemlji je film, ki je produkt svojega časa. Zaradi nove oblasti so bili filmski ustvarjalci pod

1

Na svoji zemlji, izdaja na VHS. Režiser France Štiglic. Ljubljana: Triglav film, 1948.
Dotik, Dokumentarna oddaja. Režiser Ivan Merljak. Ljubljana: Vibra, 2008.
3
Štefančič, Marcel jr.. »Na svoji zemlji: zgodovina slovenskega filma : pastirji naroda, kaj je to slovenski film?,
ultimativni vodič po filmih, pri katerih so sodelovali Slovenci in Slovenija«, Ljubljana: UMco, 2005.
2
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budnim očesom partije, ki je podrobno spremljala vsak detajl, da v filmu ne bi bilo česa
nedržavotvornega.

1.2.

Metodologija

V diplomski nalogi sem za osnovni vir uporabil sam film. Poleg filma sem analiziral še razne
knjige, zapisane spomine, članke iz takratnih revij, prospekte in dokumentarne filme, povezane
z obravnavano temo. V veliko pomoč mi je bila tudi etnografinja Nadja Valentinčič Furlan, ki
je soavtorica tematske poti Na svoji zemlji. Med raziskovanjem sem ugotovil, da Kinoteka hrani
tri različne scenarije filma, te sem vključno s snemalnimi knjigami primerjal med seboj. V
diplomsko nalogo sem vključil fotografije s snemanja, ki jih hranijo v Kinoteki.

2

2. Podatki o filmu in vsebina filma
2.1.

Podatki o avtorjih

Režiser: France Štiglic
Scenarist: Ciril Kosmač
Direktor fotografije: Ivan Marinček
Snemalca: Ivo Belec, Srečko Pavlovčič
Avtor glasbe: Marjan Kozina
Izvajalec glasbe: Orkester Slovenske filharmonije
Scenografi: Boris Kobe, Tone Mlakar, Veno Pilon
Kostumografka: Mija Jarc
Oblikovalka maske: Mara Kralj
Snemalec zvoka: Rudi Omota
Montažer: Ivan Marinček
Pomočnik režiserja: Jože Gale
Scenski fotograf: Erminio del Fabbro
Direktor filma: Janez Jerman
Producent: Triglav film
Leto nastanka: 1948
Izvirni format: 35 mm črno-beli film
Dolžina: 2983 m; 106 minut
Nastopajo:
Lojze Potokar (Sova),
France Presetnik (Stane Gradnik),
Mileva Zakrajšek (Angelca Gradnik),
3

Štefka Drolc (Tildica Gradnik),
Miro Kopač (Nejc, Obrekar, Očka Orel),
Stane Sever (Drejc, Dragarjev),
Boris Sešek (Boris, Orlič),
Avgusta Danilova (Ana, Obrekarica),
Majda Potokar (Nančika, Obrekarjeva),
Angela Rakar (Dragarica),
Jule Vizjak (Fašist Bichi),
Franjo Kumer (oficir SS Adolf Kutschera),
Stane Starešinič (partizan Dragič, Gradnik),
Metka Bučar (Travnikarica),
Tone Eržen (Tone),
Andrej Kurent (Peter),
Gabrijel Vajt (O, moj Jezus),
Oskar Kjuder (partizan),
Jože Zupan (partizan),
Aleksander Valič (belogardist),
Ivo Belec (partizan),
Jože Gale (partizan),
Janez Jerman, Štefan Hlede, Ivan Grašič,
Vasja Ocvirk, Ivan Fugina, Milan Juričev,
prebivalci Grahovega in Koritnice.4

4

Na svoji zemlji, 106 min.
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2.2.

Zgodovinsko ozadje

Območje današnje Primorske je bilo po prvi svetovni vojni priključeno Kraljevini Italiji.
Kasnejša fašistična oblast je hotela to območje prisilno poitalijančiti, s tem pa je na območju
naraščal odpor. Kot posledica fašistične represije je bilo leta 1924 ustanovljena
narodnorevolucionarna organizacija TIGR, kateri glavni cilj so bili požigi fašističnih ustanov
ter tudi posamezni oboroženi spopadi. Leta 1930 je po eksploziji v uredništvu fašističnega
častnika Il Popolo di Trisete, je prišlo do razkritja glavnine organizacije. Dan po tem so štiri
voditelje ustrelili v Bazovici, dvanajst soobtoženih pa je pristalo na različne zaporne kazni.
Delovanje organizacije je za nekaj časa zamrlo, oživelo pa je ponovno ob koncu tridesetih let
ko so začeli pričakovati vojno. Večina Tigrovcev je bilo ob začetku vojne zaprtih, kar je
posledično pripeljalo do zamrtja organizacije. Odpor na tem območju so prevzeli partizani,
katerim je število članov skozi vojno naraščalo. Mnoge izmed prebivalcev iz tega območja so
mobilizirali Italijani oz. so se sami pridružili domobranskim enotam. Ob izkrcanju zaveznikov
na Siciliji leta 1943, so partizani začeli z intenzivnejšimi napadi na prometne povezave s
katerimi so oteževali preskrbo fašističnih enot. Največja vstaja se je zgodila tretjega septembra
istega leta ob kapitulaciji Italije. Posledica tega je da je prišlo do ustanovitve
narodnoosvobodilnega sveta za Primorsko Slovenijo. Boji na tem območju so potekali vse do
maja 1945.5

2.3.

Vsebina filma

Dogajanje v filmu prikazuje zadnji dve leti osvobodilnega boja, od poletja 1943 do osvoboditve
maja 1945. Zgodba se odvija v neimenovani vasi v Baški grapi in v njeni okolici, po kateri se
gibljejo partizani. Na začetku filma spoznamo Staneta, ki je bivši španski borec, in komandirja
Sovo. Oba sta s skupino partizanov namenjena minirat progo. V vasi je srce upora ostareli
Obrekar, ki so mu nadeli partizansko ime Očka Orel. Živi skupaj z ženo Ano, hčerko Nančiko
in vnukom Borisom. Podobno misleči so tudi Gradnikovi: mama Angelca, hčerka Tildica in
sinova Stane ter Dragič. Na okupatorjevi strani je v vasi Dragarica, ker se boji za svoj grunt. Ta
ima sina Drejca, ki je razdvojen med materjo in Tildico. Ko Italija kapitulira, v vas pridejo
partizani in mobilizirajo vse moške razen Drejca. Partizanom se pridružita tudi Tildica in
5

Nećak, Dušan, Repe, Božo. »Oris sodobne obče in slovenske zgodovine«, Ljubljana: Oddelek za zgodovino
Filozofske fakultete. 2003.
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Nančika. V Baško grapo pridejo nacisti, ki izvajajo represijo s še bolj železno pestjo kakor
fašisti. Njihov vodja je oficir SS Adolf Kutschera, ki se odloči, da bo na tem območju iztrebil
vse partizane in njihove podpornike. Sredi vasi zbere talce, med njimi je tudi Angelca Gradnik,
ki se pred eksekucijo sezuje, ker bo šla bosa »poslednjič po naši zemlji«.7 Komandir Stane
pošlje Tildico k Očku Orlu v Grapo. Na poti nazaj jo ujamejo belogardisti in jo odvlečejo na
zaslišanje v klet Dragarjeve hiše. Kljub temu da ji na pomoč hiti Sova, Drejc postreli vse
belogardiste in se dokončno pridruži partizanom. Boj na slovenskih tleh se zaostruje. Med enim
od partizanskih premikov Tildica pove Drejcu, da je noseča. S skupino partizanov skupaj
sanjarijo, kako bo po vojni, ko pride svoboda. V Grapi Kutschera ustreli Očka Orla in njegovo
ženo Ano. Reši se samo vnuk Boris in pribeži do Drejca. Ta napade nemško kolono, a kmalu
zatem izgubi življenje. Sova si na Orlovem in Drejčevem pogrebu nadene partizanko ime Orlič
in postane tudi sam partizan. Partizani se na koncu filma, v končni bitki, prebijejo iz
sovražnikovega obroča in osvojijo Trst. S tem je vojne in filma konec.8

3. Razpis za prvi slovenski film
Socialistična oblast je po drugi svetovni vojni hotela realizirati Leninovo parolo, da je film
najpomembnejša od vseh umetnosti. Mnenja o prvem slovenskem celovečernem filmu so bila
deljena na dva tabora. Prvi tabor je zagovarjal tezo, da mora filmsko okolje najprej dvigniti
stopnjo filmske kulture in znanja do te stopnje, da bo film na isti ravni kot ostala kultura v
Sloveniji. Ko se bodo pojavili ljudje, ki bodo ustrezno izšolani, bo napočil pravi čas za snemanje
prvega povojnega igranega filma. Drugi tabor so predstavljali filmski delavci, ki so bili zelo
nestrpni, ker so želeli film posneti takoj. Imeli so nekaj znanja od prej, a sta pri veliki večini
prednjačila pogum in želja po ustvarjanju.9 V Sloveniji se je takoj po drugi svetovni vojni
posnelo nekaj kratkih filmov in žurnalov brez kakršnekoli odobritve Centralnega Komiteja. Ko
je ta novica dosegla Beograd, je Milovan Đilas znorel. Na srečo so takratni slovenski politiki,
kot so minister za šolstvo Ferdo Kozak, partijski ideolog Boris Ziherl, pisatelj Prežihov Voranc,
organizacijska sekretarka CK ZKS Lidija Šentjurc in France Brenk, uspešno pri njem lobirali.
Tako je prišlo do decentralizacije filmske direkcije. 14. marca 1946 je prispela Đilasova depeša,
ki je dovoljevala ustanovitev zveznega podjetja za produkcijo filmov.10 Filmsko podjetje
Federativne republike Jugoslavije je bilo ustanovljeno 10. avgusta 1946 skupno s filmskimi
7

Na svoji zemlji, 35 min.
CF 1 IŠ 1335, »Na svoji zemlji«, zgibanka.
9
Frelih, Tone. »Na svoji zemlji«, Delo, Ljubljana 9. 7. 1993. 4.
10
Štefančič, Marcel jr.. »Na svoji zemlji: zgodovina slovenskega filma, 241–244 str.
8
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direkcijami po vseh republikah. Direkcijo za Slovenijo je vodil France Bevk, med ostalimi
zaposlenimi sta bila tudi Ivan Marinček in France Štiglic. Slovenska vlada je na zasedanju, ki
se je odvijalo 17. septembra 1946, potrdila ustanovitev Triglav filma.11 »Triglav film je razpisal
natečaj za prvi slovenski celovečerni umetniški film in povabil nekaj naših literarnih delavcev
k sodelovanju,« se glasi novica iz Ljudske pravice, objavljena 17. septembra 1946. V članku je
napisan tudi datum za dokončno oddajo scenarija, 29. november istega leta. Triglav film je že
vnaprej imenoval razsodišče, ki bo izbralo najprimernejši scenarij. Predsednik razsodišča je bil
Josip Vidmar, poleg njega pa so bili v komisiji še prof. France Koblar, Josip Ribičič, Samo
Hubad, Bojan Stupica, Dušan Pirjevec in dr. Anton Melik.12 Številni mlajši pisci so dobili
osebno pisno povabilo k sodelovanju, med njimi so bili Matej Bor, dr. Bratko Kreft, Juš Kozjak,
Ciril Kosmač, Miško Kranjec, Vitomil Zupan, Igor Torkar, France Bevk, Sergej Vošnjak, Mile
Klopčič, dr. Fredo Kozak in dr. Metod Mikuž.13

4. Scenarij
Komisija je izbrala scenarij Cirila Kosmača z naslovom V srcu Evrope, ki je bila adaptacija
pisateljeve novele Očka Orel. Kosmač je moral najprej poslati verzijo, prevedeno v
srbohrvaščino, v Beograd, od koder je nato prišel pritrdilni odgovor o politični primernosti.14
Za scenarij je dobil je Kosmač po zaključku snemanja skupaj dobil 184.691 dinarjev.16

4.1.

Novela Očka Orel

Novela pripoveduje o pogovoru med pisateljem in njegovo teto o odporniškem gibanju v
domači vasi v Idrijski dolini. Glavna vloga v zgodbi pripada revnemu ostarelemu Obrekarju, ki
so mu sovaščani nadeli ime Očka Orel. Obrekar na svoji domačiji živi z ženo Ano in vnukom
Borisom. Kljub starostni šibkosti in dejstvu, da je izgubil vseh 7 otrok, ves čas kljubuje
fašističnemu režimu. V noveli se pojavi tudi Drejc, ki aktivno sodeluje s fašisti. Drejc zaradi
slutnje, da Očka Orel sodeluje s partizani, ubije njegovega psa. Očku Orlu vseeno uspe
prepričati Drejca, da se pridruži partizanom. V zgodbi je predstavljen tudi lik Fra Diavola, ki
ga domačini kličejo tudi Bogami. Ta se je med prvimi pridružil partizanom. V nadaljevanju na

11

Šuklje, Rapa. »France Štiglic, trideset let poti slovenskega filma«. Ljubljana: Slovenski gledališki in filmski
muzej, 1983.
12
»Natečaj za prvi slovenski umetniški film«, Slovenski poročevalec, Ljubljana: Ljudska pravica, 17. 9. 1946. 2.
13
Brenk, France. »Slovenski film: dokumenti in razmišljanja«, Ljubljana: Partizanska knjiga, 1980.
14
CF 1 IŠ 799, Kosmač, Ciril. »U srcu Evrope«, prevod scenarija, 1946.
16
CF 1 IŠ 800, »Sestava celokupnih izdatkov za umetniško osebje ekipe UF«, finančno poročilo, 1948.
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Obrekarjevo domačijo pridejo fašisti po Očka Orla, saj je obtožen sodelovanja s partizani. Med
zaslišanjem mu ustrelijo ženo in izropajo ter zažgejo hišo. Orla prisilijo, da na hrbtu nese težek
tovor proti postojanki v Tolminu. Drejc poizkuša to preprečiti, Borisu uspe medtem pobegniti.
Drejc kmalu zatem pade pod streli italijanskih vojakov. Očka Orla še naprej mučijo v Tolminu,
kjer na koncu umre zaradi udarca s pištolo. Borisa po Drejčevi smrti najde Fra Diavolo in mu
nadene partizansko ime Orlič ter ga pospremi v partizane. Po vojni se vrne domov in začne
obnavljati požgano domačijo. Novela se konča, ko pisatelj obišče Orliča na Obrekarjevi
domačiji.17

Največja sprememba zgodbe med predelavo iz novele v scenarij je bila selitev dogajanja iz
Idrijske doline v Baško grapo, ker se je tam med vojno odvijal dobršen del boja proti okupatorju.
Scenarij vsebuje veliko več likov kot novela. V scenariju se je spremenilo ime Fra Diavola, ki
v filmu nosi ime Sova. Spremenila se je tudi smrt Očka Orla, saj ga fašisti v filmu ustrelijo, ko
se zgrudi pod težo tovora, ki ga nosi na hrbtu.18

4.2.

Spreminjanje scenarija

Potem ko je bil scenarij izbran, so izbrali prvotno ekipo, ki je scenarij pretvorila v snemalno
knjigo. Za drugo verzijo scenarija so bili zadolženi France Delak, Jože Žnidaršič List in France
Štiglic. Scenarij so pisali brez Kosmača, zaradi te odločitve naj bi bil precej nejevoljen.19
Scenarij so pisali na Mostu na Soči, nastanjeni v gostišču Vuga. Most na Soči je bila idealna
lokacija, saj so bili blizu prizorišča, kjer so kasneje snemali film, obenem pa tudi v neposredni
bližini Kosmačeve domačije na Slapu ob Idrijci.20 V drugem scenariju so dodali Tildično
nosečnost. Ta naj bi se proti koncu filma končala z porodom, ter Tildično smrtjo med njim. Po
dokončanem drugem scenariju, so ugotovili da potrebujejo pomoč originalnega scenarista.21
Tako so v poletju 1947 popravljali scenarij, zjutraj so na Mostu na Soči zapisali nekaj idej,
popoldne pa so se peš odpravili v bližnji kraj Slap ob Idrijci, kjer je stanoval Kosmač. Prvotni
scenarist ni bil vedno najbolj navdušen nad idejami, ki so mu jih vsak dan prinašali, a so
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Kosmač, Ciril, »Očka Orel«, Ljubljana: Cankarjeva založba. 1964.
CF 1 IŠ 1450, Kosmač, Ciril. »V srcu Evrope«, scenarij, 1946.
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naposled le dokončali snemalno knjigo. V tretjem scenariju se zasledi v velika sprememba v
liku Drejca. Ta več ne sodeluje z fašisti, in ne ubije psa Očka Orlu, ampak je le vaški
omahljivec. Tildičino nosečnost so ohranili, vendar v filmu ne pride še do poroda.22
Nad vsem dogajanjem je bedel politični komisar, ki je skrbel, da film ne bi zašel v napačno
smer. Predajal je tudi ideje in spomine poveljnikov, kako bi moral film izgledati. Čeprav v
večini primerov njegovih predlogov niso upoštevali, se v končnem produktu še vedno čuti
njegova prisotnost.23

4.3.

Pričetek filma

V scenarijih in snemalni knjigi sta bila predlagana dva različna uvoda v film, v končni izdelek
pa nista bila vključena. Najverjetneje nobeden od uvodov ni bil izbran zaradi pomanjkanja
izkušenj in opreme, predvsem pa zaradi prezahtevnosti snemanja.
Prvotni Kosmačev uvod bi otvoril zemljevid Primorske, ki bi zožil pogled na tolminsko
pokrajino. Tam bi se videlo Sočo in Idrijco, nato bi se približala reka Bača, kjer bi zaživel napis
Baška grapa. Zatem bi zemljevid zamenjal posnetek s ptičje perspektive, na katerem bi opazili
reko Bačo, cesto, železnico in vas, v kateri poteka glavnina dogajanja. Od tam bi kamera
povedla gledalca do partizanov, ki se skrivajo v grmovju nad železnico. Od tu bi se film
nadaljeval, tako kot ga danes poznamo.24
Druga verzija bi se začela z globusom sveta, na katerem bi kamera približala Evropo. Njeno
ozemlje bi počasi stopalo iz megle, nakar bi zagledali Jugoslavijo, obdano s črnimi ploskvami
Nemčije, Italije, Romunije in Bolgarije. Zemljevid bi še bolj nazorno približal Jadran in
slovensko narodno ozemlje. Takrat naj bi v zemljevid zarezali streli iz strojnice in izrisali obliko
srca. Za tem bi se izpisal še naslov filma, V Srcu Evrope.25
Zaradi prej naštetih razlogov so se odločili za preprost uvod, to je posnetek zidu, ki služi kot
ozadje, na katerem se izpišeta ime filma in seznam sodelujočih pri njem.26
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4.4.

Prizor s Sovo in Mussolinijevo sliko

V snemalni knjigi je bil prizor, v katerem ob kapitulaciji Italije v vas pridejo partizani. Poleg
prizorov, ki so pristali v filmu, naj bi bil posnet dodatni prizor v gostilni.27 V prvotnem scenariju
je napisano, da Sova pride s partizani v gostilno k oštirju in s stene sname Mussolinijevo sliko.
Sliko postavi na tla in jo razbije s škornjem. Namesto Mussolinijeve slike da v okvir Prešernovo
sliko, izgovarjajoč besede: »To je bil pesnik! Kaj nam je vse povedal! No ja, na primer, kdor ni
za drugo rabo, naj varje dom in babo!«28 V drugi verziji so ohranili dialog, vendar so poleg
Prešernove slike dodali Titovo. Tako v novem scenariju Mussolinijevo sliko, ki jo vzamejo iz
okvirja, zamenjajo s Titovo.29 Ni jasno, zakaj je prišlo do spremembe, obstaja pa možnost, da
jo je zahtevala politika oz. so dodali Titovo sliko, da bi ugodili oblasti.

4.5.

Zaključek zgodbe

V originalnem scenariju je konec precej drugačen, kot je bil kasneje posnet. V prvem scenariju
konec sledi takoj po prizoru, ko Sova krsti mladega Borisa za partizana s partizanskim imenom
Orlič. Ime je posvečeno njegovemu ustreljenemu dedku Očku Orlu. Prizor se zgodi po koncu
vojne, ko Stane pride nazaj v rodno vas v Baško grapo. Tam gre mimo cerkve na pokopališče
in ima pred ljudmi, ki stojijo pred grobovi, govor. Stanetove besede »[…] Kdor je močan, se
resnice ne boji, zato vam povem, da naše čete prav ob tej uri zapuščajo Trst. Jeza nam srca lomi
in solze nam žgo oči,« izražajo takratno Kosmačevo nestrinjanje z usodo Tržaškega zaliva. Ko
Stane kasneje v govoru našteje žrtve: »Očka Orel!, Dragič!, Stric Sova!, Tovariš Drejc!«,
nazorno pokaže, da je Sova preminil v zadnjem delu vojne. Zatem sledi salva. Končni prizor se
dogaja v šoli, v kateri je Stane učitelj, Nančika pa pomočnica. V razred vstopi z Nančiko tudi
Boris, ki ima prek ramen še vedno oprtano puško. Stane mu vzame puško z ramen in mu v
zameno poda v roko nalivno pero. Sledi krajši Stanetov govor o tem, da se lahko po dvajsetih
letih ponovno pogovarjajo v slovenščini. Zadnji kader ujame Staneta in Nančiko za katedrom,
v klopeh pred njima otroci nekaj pišejo, kamera se približa in obstane na papirju, na katerem je
zapisano: »Narod je dozorel.«30
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Konec zgodbe so zamenjali že v prvi spremembi scenarija. Odstranili so vse prizore, ki sem jih
opisal v zgornjem odstavku. Napisali so bolj spektakularen konec, kar se tudi vidi v filmu, saj
dobi na koncu čisto drugačen ton. Namesto originalnega konca so dodali sestanek partizanskega
poveljstva v Kočevju, na katerem so predstavili načrt preboja iz sovražnikovega obroča in
osvoboditve Trsta. Naslednji prizori prikazujejo preboj 9. partizanskega korpusa skozi sovražne
linije pri Gačniku. Zatem sledi prihod 4. tankovske divizije, ki se s skupnimi močmi odpravi
nad Trst. V zadnjih prizorih ob eksploziji v bunkerju na plan pride Kutchera in partizani ga
zajamejo. Film se konča, ko protagonisti uzrejo Trst in morje. Ta zaključek je mnogo bolje
odražal ambient filmov iz tistega časa. V scenariju so bili zapisani tudi kadri, v katerih bi morali
videti sovjetsko in britansko vojaško delegacijo,

ki z nasveti pomagata partizanskim

poveljnikom.31 O razlogu, zakaj je bil ta prizor izpuščen, lahko samo ugibamo.

Kosmač je leto po izidu filma izdal scenarij kot samostojno knjižno delo. V njem je ohranil vse
spremembe, ki so se zgodile med pisanjem snemalne knjige. Zgodba se konča s pogrebom Očka
Orla in Drejca ter s krstom Borisa za Orliča.32 Delo so prevedli v številne tuje jezike. To je bilo
prvo Kosmačevo delo, ki je bilo prevedeno, zanj je leta 1949 tudi dobil Prešernovo nagrado.33
Štiglic je v svojih spominih zapisal, da je bil prvotni Kosmačev konec najverjetneje bolj
primeren, a se v tistem času tega niso zavedali.34

5. Priprave na snemanje
5.1. Izbira lokacije za snemanje filma
Konec aprila 1947 je filmska ekipa prvič prispela v Idrijsko dolino in najprej spoznala Kosmača
in njegov rojstni kraj. V naslednjih dnevih so si ogledali bolnico Franjo, v kateri je bil posnet
tudi dobršni del filma. Iz Cerknega so šli do Bukovega, od koder so uzrli Baško grapo in v
njenem vznožju vasici Koritnica in Grahovo ob Bači. Štiglic se je takole spominjal: »Pod nami
je ležala dolina. Zvijala se je med kuclji, nisi je mogel objeti z očmi naenkrat … Po dnu doline
se je svetlikala rečica, ob njej sta se križaje zvijali cesta in železnica. Na strmem pobočju so se
pod pečinami in strmimi senožeti bleščale strehe vasi.« Naslednjo pomlad so ravno na to
31
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območje postavili kamero za uvodni panoramski posnetek, ki ga gledalci vidimo skozi oči
partizanov ob vrnitvi v domači kraj.35
Slika 1: Snemalna ekipa nad vasjo Koritnica

(Avtor: Erminio Del Fabro, 1947)
V sosednji vasi Hudajužna so našli primerno hišo za gostilno Mojega Jezusa. Za fašistični štab
so izbrali dejansko pisarno Bichija, ki je poveljeval italijanskim okupacijskim enotam v
Tolminu. Za zimske prizore so izbrali Planico. V Opatiji je bilo posneto končno srečanje
partizanov s 4. tankovsko divizijo. Na Rakeku so posneli največjo masovko v filmu, v njej je
sodelovalo 300 ljudi. Tam so posneli preboj okupacijskega kroga, ki se je odvil pri Gačniku.
Zadnji prizor, morje nad Trstom, je posnel Edi Šelhaus in posnetek pretihotapil v Jugoslavijo.
Prizor junakov, ki zrejo proti morju, pa so posneli kar v Škofji Loki. Vse notranje prizore so
posneli v ateljejih v Trnovem v Ljubljani.

35
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5.2. Pomlajevanje ekipe
Še pred začetkom pisanja snemalne knjige je bil za prvega režiserja določen Bojan Stupica, ta
je bil že med vojno izbran, da bo posnel dolgometražni film. Za pomočnika so mu že takrat
določili mladega režiserja Franceta Štiglica, vendar je kasneje Stupica projekt zavrnil. Njegova
zahteva je bila, da »moramo najprej znati z gibajočimi kamerami posneti glavo dirjajočega
konja, potem bom snemal film«. Glavni razlog za opustitev projekta pa je bila odločitev, da raje
odide v Beograd ustanovit Jugoslovansko dramsko gledališče.36
Naslednji je bil postavljen v vlogo režiserja France Delak, ki je pred tem že posnel
dolgometražni film Triglavske strmine. S snemanjem so začeli 9. septembra 1947 in posneli
skupaj 120 kadrov. Kmalu zatem, po prvih projekcijah, so Delaka zamenjali zaradi
»nezadovoljivih rezultatov in potrebe po zamenjavi umetniškega vodstva«.37
Tretji režiser je bil ameriški Slovenec Jože Žnidaršič List, ki je bil pred tem tehnični režiser
filma. V Jugoslavijo se je vrnil takoj po vojni s svojo ženo mehiškega porekla, ki je bila obenem
tudi maskerka. Iz hollywoodskih produkcij je prinesel ogromno izkušenj, ki bi Slovencem
pomagale narediti prvi film, a je bil zaradi nepoznavanja situacije partizanov med vojno in
hollywoodskega pristopa k snemanju kmalu zamenjan.38
Naslednji režiser je postal takrat 27-letni France Štiglic. Po vojni je bil Štiglic dodeljen ruskojugoslovanski koprodukciji v filmu V gorah Jugoslavije, ki je bil posnet v Opatiji, režiral pa ga
je sovjetski režiser Abram Room. Štiglic je zatem posnel tudi tri kratke filme: Vojni zločinci
bodo kaznovani, Maščujmo ter kaznujmo in Mladina gradi. Do večje prepoznavnosti je prišel
predvsem z zadnjim od teh filmov, Mladina gradi, saj je za delo prejel jugoslovansko državno
nagrado in bronastega leva na Beneškem filmskem festivalu. Štiglic je nastajanju filma
prisostvoval od samega začetka pisanja snemalne knjige, v kateri je bil postavljen za pomočnika
režiserja. Politični veljaki so bili sprva skeptični, da bi lahko dolgometražni film snemal ne zelo
izkušen mlad človek.39
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Slika 2: Prva snemalna ekipa med snemanjem kadra

(Avtor: Erminio Del Fabro, 1947)
Za direktorja fotografije je bil najprej izbran izkušeni Tone Smeh, a je tik pred snemanjem
zbolel na očeh. To mu je onemogočilo sodelovanje pri snemanju, zato se je vrnil v Ljubljano,
kjer je začel poučevati naslednje rodove, kako rokovati s kamero. Zamenjal ga je mladi Ivan
Marinček, ki je sodeloval s Štiglicem že pri prejšnjih projektih. Za snemalca je bil najprej
predviden slikar Veno Pilon in se zaradi tega vrnil iz Pariza. Naposled so mu zaradi pomankanja
izkušenj za kamero raje dodelili delo scenografa. Kot snemalca sta se ekipi pridružila še Ivo
Belec in Srečko Pavlovčič.40
Direktor filma Janez Jerman je v intervjuju o tem, kako je prišel na mesto direktorja filma dejal:
»Poklicali so me na CK [...] in pride nek tovariš do mene in mi reče, da bom prevzel direktorstvo
filma Na svoji zemlji. Odvrnil sem mu: 'Oprostite tovariš, o filmu vem samo to, da je nek trak
in da so ob strani luknjice in da se tista stvar vrti in potem projicira film.' Nakar mi reče: 'A si
komunist?' Sem mu reku: 'Ja, pa tud partizan sem bil.' In mi odvrne: 'Če si komunist, potem boš

40
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pa to tud zmogu.' Vprašal sem ga še: 'Tovariš, če gre kaj narobe, ali me boste ščitil?' Odgovoril
je: 'Bomo!' Ampak me niso.«41

5.3. Izbiranje igralcev
Medtem ko so scenaristi zaključevali snemalno knjigo, so v Ljubljani izvedli avdicijo za igralce.
Večina igralcev je prihajala iz poklicnih gledališč v Ljubljani, Trstu in Mariboru. Ti igralci so
bili preveč navajeni gledališkega odra, pri filmu pa je igra drugačna. Štiglic se je spominjal:
»Najtežje je bilo z gojenci igralske akademije. Bili so sami mladi Hamleti in Oresti. Vselej je
trajalo nekaj dni, preden smo jih naučili spet preprosto govoriti.«42

5.4. Kostumografija in scenografija
Za kostumografijo je bila zadolžena Mija Jarc. Za igralce je pripravila barvite nove kostume.
Ko pa so prišli na kraj snemanja, so ugotovili, da se obleke ne skladajo z zgodbo. Zato so
oblačila zamenjali z domačini, ki so jim dali svoje ponošene obleke. Na ta način so se bolj
približali izgledu ljudi, ki so na kraju snemanja bivali med okupacijo.
Scenski delavci v ateljejih v Trnovem so stremeli k temu, da bi čim bolje ponazorili notranjost
hiš, v katerih se odvijajo prizori. Tako je bila izba v hiši Očka Orla enaka, kot je v Kosmačevi
rojstni hiši. Zgled za gostilno Mojega Jezusa so dobili v sosednji vasi Hudajužna, fašistični štab
pa so povzeli po prostoru v Tolminu, v katerem je dejansko živel Bischi.43 Glavni scenografi
so bili Boris Kobe, Tone Mlakar in Veno Pilon. Slednji naj bi postal glavni snemalec, ampak je
zaradi pomanjkanja izkušenj za objektivom postal scenograf. Štiglic se ga je kasneje spominjal:
»Ko so namreč obrtniki in scenski delavci končali svoje delo in je bil objekt kot pravkar
končana hiša, prazna in pusta, je stopil na sceno Veno Pilon in jo zacopral. Popackal je zidove,
zamenjal slike, razmetal čevlje pod klopjo, zavezal na enem čevlju na pet, na drugem na štiri
luknje [...], z velikimi in malimi čarovnijami je oživel prostor.«44 Edina stvar, ki v ateljejih ni
bila postavljena, imela pa jo je vsaka hiša na območju snemanja, je bil bogkov kot. Četudi je
bila hiša med vojno na partizanski strani, je vseeno imela bogkov kot. Bogkov kot se pojavi
edino v izbi Dragarice, ki je sodelovala s kolaboranti.45
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6. Snemanje filma
S snemanjem je pomlajena ekipa nadaljevala konec pomladi 1948 v ateljejih v Trnovem. Ves
čas so imeli težave z opremo in neizkušenostjo filmske ekipe. Že prvi dan je na snemanju umrl
elektrotehnik, ker ga je stresla elektrika. Vzrok smrti je najverjetneje bila pomanjkljiva
oprema.46 Štiglic in Kosmač sta si bila v laseh, saj je scenarist ves čas spreminjal dialoge.
Vrhunec prepirov je bila prekinitev snemanja 14. 5. 1948. V poročilu Triglav filmu je Štiglic
zapisal, da zahteva končno besedilo že zjutraj na dan snemanja, v nasprotnem primeru bo
snemanje odpovedano.47 To dejanje je bilo pogumno, saj se je 27-letnik z malo umetniškimi
izkušnjami postavil proti izjemno priznanemu pisatelju, je pa bil spor nujen za nemoteno
nadaljevanje snemanja.48
V Planici so posneli prizore, ki v filmu prikazujejo težke snežne pogoje. Tam so posneli boj
partizanov z nemško tankovsko divizijo, kjer Sova strelja s težko italijansko strojnico – Bredo.
Težava pri tem kadru je bila, da strojnica ni delovala na slepo municijo in so morali zato
uporabiti prave naboje. Izredno nevarno je bilo posneti kader, v katerem gre kamera pred
strojnico ravno v trenutku, ko Sova menja saržer. Ena mala napaka, pa bi bila snemalna ekipa
pokošena pod rafalom strojnice. Nekaj sto metrov stran se je odvijal prizor partizanskega
pohoda v težkih zimskih razmerah, v katerem se skupina partizanov zbere skupaj, da bi se
pogrela. Sledi dialog med Tildico in Drejcem, v katerem mu Tildika pove, da je noseča, nato
partizani skupaj sanjarijo o svetli prihodnosti. V tej skupini partizanov je bil tudi snemalec Ivo
Belec, ki se je takole spominjal prizora: »Komaj sem čakal, da sem lahko vstal ven iz tistega
snega. Tolk me ni zeblo, niti takrat ko sem bil v partizanih. Pa mi Štiglic odgovori: 'Pol si bil
pa bl mal v partizanih'.«
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Slika 3: Snemanje prizora v Planici, ko Tildica pove Drejcu, da je noseča

(Avtor: Erminio Del Fabro, 1948)

V času snemanja srečanja med partizanskimi enotami in tankovsko divizijo v Opatiji je ekipa
izgubila vodjo snemanja Franca Vladiko. Govorilo se je, da je storil samomor, razlog zanj pa
naj bi bil, da ga je iskala UDBA (Uprava državne varnosti). To je bil velik šok za vso snemalno
ekipo. Zaradi takratnih političnih razmer sta se pogreba lahko udeležila le direktor in režiser
filma.49

6.1.

Snemanje v Baški grapi

Prvi prizor, ki so ga posneli v Baški grapi, je bila začetna scena, imenovana Nad grapo. Prizor
ni bil vsebinsko najbolj zahteven, večja težava ga je bilo posneti. Kamero so postavili na skalo,
zraven katere je bil prepad. Na drugi strani kamere so morali igralci zaradi pomanjkanja
prostora stati na eni nogi. Snemanje tega prizora lepo povzame potek celotnega snemanja filma,
nobeden ni imel izkušenj, večino stvari so se učili sproti.50 Ivan Marinček je lepo povzel: »Vsak
49
50

Filmoljubje, dokumentarna film. Režiser Slavko Hren. Ljubljana: TV Slovenija, 2018.
Štiglic, »Stari bomo dvajset let II. 1692-1696.
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je delal vse, snemalci so igrali ter igralci so kopali jarke za steze, po katerih se je premikala
kamera. Po končanem kopanju so se morali postaviti pred kamero, zagotovo so bili videti na
smrt utrujeni.«51 Na tak način je dobil stransko vlogo tudi snemalec Ivo Belec, ko je režiser
France Štiglic potreboval nekoga, ki bi igral podhranjenega partizana. Ko ga je Kosmač videl
v vlogi, mu je bil tako všeč, da mu je dodal nekaj vrstic v nadaljnjih prizorih. Prav tako je slikar
Veno Pilon, ki je bil sicer zadolžen za scenografijo, dobil vlogo kuharja v prizoru, ko partizani
pridejo v požgano vas.52
Slika 4: Veno Pilon v stranski vlogi kot kuhar

(Avtor: Erminio Del Fabro, 1948)

51
52

Slavje slovenskega filma, 56 min.
Dotik, Dokumentarna oddaja. Režiser Ivan Merljak. Ljubljana: Vibra, 2008.
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Problem pri filmu, v katerem se večina prizorov dogaja zunaj, predstavlja vreme. Poletje 1948
je bilo še posebej deževno. Zaradi pomanjkanja umetnih svetil so za snemanje potrebovali jasno
vreme. Iz tega razloga so morali odpovedati marsikateri snemalni dan. Povrh vsega jim je dež
odplaknil nešteto kulis in objektov, pripravljenih za kader.
Ogromno vlogo pri filmu so imeli tudi domačini iz vasi Grahovo in Koritnica. Velik del ekipe
je imel prenočišče v teh dveh krajih. Na Grahovem so imeli celo menzo za filmarje. Že na
začetku snemanja so si izmenjali obleke, saj so bile tiste, ki so bile sešite za snemanje, preveč
gledališke. Zato so si jih izmenjali z domačini, ti so jim dali svoja ponošena in pokrpana
oblačila.53 Domačini so sodelovali pri treh večjih prizorih in jim dodali pridih pristnosti: prizoru
po začetnem partizanskem miniranju proge, ob italijanski kapitulaciji in ob nemškem streljanju
talcev. Domačini so nemalokrat stopili do igralcev in jim dajali nasvete. Predvsem so jim
povedali, kako se je obnašal fašist Bischi, ki so se ga spominjali še iz časa italijanske okupacije.
Nekateri domačini so dobili tudi epizodne vloge, na primer vlogo kmeta, ki stisne Stanetu roko
po njegovem govoru z besedami, da naj pozdravi »Ruse in kozake«. Vlogo je odigral domačin
Jakob Kavčič, po domače Rusc. Štiglic je zapisal, da je starček več dni skrbno ponavljal svoje
vrstice z listka, kamorkoli je šel. Za domačine so filmarji v šoli pripravili večerna predvajanja
sovjetskih umetniških filmov, za marsikoga od vaščanov je bila to prva seznanitev s sedmo
umetnostjo. Po predvajanjih so sledila še kratka predavanja o filmu, domačini so jim z veseljem
prisluhnili.54 Ves trak, ki so ga tekom snemalnega dneva posneli, so zvečer odpeljali v
Ljubljano, kjer so ga razvili. Razvit film so dobili naslednji večer, da so si lahko v
Kinogledališču Tolmin ogledali posnetke prejšnjega dne. Aleksander Valič se je takole
spominjal: »V Tolminu smo si pogledali, kar smo posneli, po ogledu smo si rekli: 'Pa dejmo še
enkrat ta prizor posnet!' Pa smo posneli enkrat, dvakrat pa tudi še trikrat.« Posebno zahteven je
bil prizor, v katerem Drejc reši Tildico iz domobranskega ujetništva. V prizoru so uporabili
nemško avtomatsko brzostrelko MP-40, ki pa ni delovala na slepe naboje, zato so morali
ponovno uporabiti prave. Več dni so vadili, kako naj se domobranci odmaknejo od mize, na
katero strelja Drejc. Najtežje je bilo posneti trenutek, ko nemški vojak stopi iz hiše in takoj pade
pod Drejčevimi streli. Za vlogo Nemca se je javil dejanski nemški vojni ujetnik, ki je bil sicer
šofer snemalne ekipe. Po treh neuspelih poizkusih je Stane Sever odvrgel brzostrelko, češ da je
streljati proti človeku prevelik živčni napor. Naposled so ga le prepričali in četrti poizkus lahko

53
54

Dotik, 62 min.
France Štiglic, »Snemalna ekipa med ljudmi«. Filmski vestnik 1949/1, Ljubljana 1949. 8-10.
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danes vidimo v filmu.55 Zadnji prizor so posneli 14. septembra 1948, snemanje je tako skupaj
trajalo 125 snemalnih dni.56
Slika 5: Ekipa in Lojze Potokar kopljejo jarek za postavitev tirnic, po katerih bo tekla kamera

(Avtor: Erminio Del Fabro, 1948)

7. Odobritev filma in njegovo predvajanje
Ivan Marinček in France Štiglic sta v začetku novembra dokončan film odnesla v Beograd, da
ga pokažeta komisiji, ki bo presodila primernost filma. Oba sta se ves čas zelo bala, kakšna bo
njuna usoda in usoda filma. Komisijo za pregled filma je vodil Milovan Đilas, sestavljali pa so
jo še Milan Ranković, Edvard Kardelj, Boris Ziherl in drugi. Edino pripombo k filmu je imel

55
56

Dotik, 62 min.
»Pot do prvega slovenskega umetniškega filma Na svoji zemlji«, Tovariš, 15. 10. 1948. 9.
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Đilas. Komentiral je, da film preveč izpostavlja slovenske partizane in da bi moral porazdeliti
slavo tudi med ostale jugoslovanske narode.57

7.1.

Mit o 100 metrih filma, ki so ostali v Beogradu

Obstaja mit, da je v Beogradu ostalo približno 100 metrov traku, ki naj bi bil v filmu, ampak ga
je cenzura iz njega izrezala. Prvotni filmski koluti so še danes ohranjeni v beograjskem arhivu,
a je dostop do njih težaven.

7.2.

Premiera filma

Predpremiera se je odvila 13. novembra 1948 v ljubljanskem kinu Matica. Nanjo so bili
povabljeni delegati in udeleženci II. kongresa Komunistične partije Slovenije. Premiera za širšo
javnost je bila v nedeljo, 21. novembra 1948, v kinu Union. Na svoji zemlji je tako postal šesti
film, posnet v Jugoslaviji po vojni. Pred njim so bili posneti: Slavica, To ljudstvo bo živelo,
Nesmrtna mladost, Življenje je naše in Sofka.58
Ivo Belec je dobil zvezno nagrado za stransko vlogo v filmu in dodatnih 10.000 dinarjev, denar
mu je zadostoval za nadaljnji dve leti šolanja.59 Filmarji so naslednje leto odpotovali na filmski
festival v Cannesu in se na njem predstavili s filmom. Čeprav niso dobili nobene nagrade, so
vzbudili zanimanje žirije za predstavljeno delo in partizanstvo nasploh.
Slika 6: Oglas za film v Slovenskem glasu, ki izhaja v Buenos Airesu

(Avtor: neznan)

57

Filmoljubje, 114 min.
Novšak, France. »Na svoji zemlji, Ob rojstvu slovenskega filma«, Slovenski poročevalec, 3. 11. 1948. 3.
59
Dotik, 62 min.
58
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8. Kritika filma
Kritiki in publika so končni izdelek nadvse dobro sprejeli. Že v tistem času so hvalili to, da film
ni izrazito propagandni film. Kritiki so hvalili Kosmačev scenarij predvsem zaradi izgrajenosti
likov in njihovih dialogov. Edina izrazito slabša stvar je v scenariju bila neprimerna
dramaturška kompozicija. Izjemne hvale je prejel tudi režiser France Štiglic, saj mu je uspelo
zrežirati kvaliteten film kljub tehničnim pomanjkljivostim, s katerimi so se ubadali med
snemanjem. Edino, kar so mu filmski kritiki očitali, so bili slabše posneti vojaški spopadi.
Hvalili so tudi delo glavnega snemalca in montažerja Ivana Marinčka, ki se je izvrstno izkazal
v obeh vlogah. Enotni so bili tudi glede glasbene kompozicije Marjana Kozine, saj je film samo
še nadgradila.60 Med igralci sta najbolj izstopala Lojze Potokar v vlogi Sove in Stane Sever, ki
je igral Drejca. Kritiki niso pozabili na upodobitev obeh ostarelih mater v filmu. To sta bili
Avgusta Danilova, ki je upodobila Obrekarico, in Mileva Zakrajšek, ki je igrala Angelco.
Veliko kritik je zaradi preveč teatralnega nastopa prejel France Presetnik, ki je upodobil
komandanta Staneta.61 Pozitivno so se odzvali tudi predstavniki italijanskega predstavništva v
Beogradu, saj so film dobro sprejeli. V svojem poročilu so film pohvalili predvsem, ker
italijanski in nemški vojaki niso karikature. Menili so, da so filmski ustvarjalci »znali
razlikovati med italijanskim ljudstvom in fašističnim režimom«. 62
Film Na svoji zemlji se je zelo dobro postaral, saj je kljub starosti še vedno gledan. Tudi z
današnje perspektive film ne odraža prevelike propagande, kot jo ostali filmi iz tistega časa. Pri
filmu je vedno bolj cenjeno, da je ekipi s tako pičlo opremo uspelo posneti tako kakovosten
film. V sedanjosti veliko hvale prejemajo masovni prizori, ki vsebujejo ogromno statistov.63

9. Film po filmu
Uvodno kompozicijo Marjana Kozine za film lahko še danes ob 5-ih slišimo kot pričetek
radijskega programa na Prvem programu. Za začetek programa jo je pred leti izbral dirigent

60

Novšak, »Na svoji zemlji, Ob rojstvu slovenskega filma«, 3.
Pretnar, Igor. »Na svoji zemlji«, Filmski obzornik, 3. 12. 1948. 4.
62
Troha, Nevenka. »Italijansko diplomatsko poročilo o slovenskem filmu Na svoji zemlji«, Prispevki za novejšo
zgodovino 47/2, Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 2007.
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Štefančič, »V srcu Evrope«, 44-46.
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Marko Munih.64 Društvo slovenskih filmskih ustvarjalcev od leta 2012 podeljuje moralno
nagrado za humanitarne zasluge, imenovano Na svoji zemlji.65

9.1.

Odkritje spomenika, posvečenega filmu, na Grahovem leta 1975

V nedeljo, 26. 10. 1975, so na Grahovem ob Bači organizirali slavje ob 30-letnici slovenskega
filmskega delovanja, dogodek so poimenovali Po poteh prvega slovenskega filma. Ob jubileju
so v vas prišli vsi še živeči ustvarjalci filma. Cirila Kosmača kljub povabilu ni bilo. 66 Prišli so
tudi vsi ostali delavci Viba filma in Vesna filma ter člani Društva slovenskih filmskih
delavcev.67 Na dogodku so se spomnili vseh že pokojnih sodelavcev: Staneta Severja, Lojzeta
Potokarja, Marjana Kozine, Avguste Danilove, Angele Rakrar, Vena Pilona in drugih.68 Na
prireditvi je bil slavnostni govornik režiser filma France Štiglic. Na dogodku so odkrili prvi
spomenik v Sloveniji, posvečen filmu. To je lesen kip kiparja Petra Jovanovića, na katerem so
prizori iz filma. Pobudo za postavitev spomenika je dalo Društvo slovenskih filmskih delavcev
v povezavi z Občino Tolmin in Krajevno skupnostjo iz Grahovega ob Bači. Spomenik so morali
leta 2017 umakniti zaradi razpadanja lesa in obnove ceste, ki poteka mimo njega. Leta 2012 se
je odvila tudi ponovna uprizoritev enega od bolj znanih prizorov iz filma, v katerem v vasi
Nemci streljajo na talce. Rekonstrukcijo so zaigrali domačini, kostume pa je posodila RTV
Slovenija.69
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Filmoljubje, 106 min..
Valentinčič Furlan, Nadja. »Tematska pot Na svoji zemlji«, zgibanka, Tolmin: Občina Tolmin, 2012.
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Slavje slovenskega filma, 56 min.
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»Po poteh prvega slovenskega filma, Ob 30-letnici slovenske kinematografije«, Dnevnik, 24. 10. 1975. 7.
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S. G., »Izlet k filmskemu začetku, Slovenski filmski delavci za jubilej v Baško grapo«, Delo, 24. 10. 1975. 6.
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Marinčič, Vesna. »Filmarji na svoji zemlji, Obletnica svobode in sedme umetnosti«, Delo, 28. 10. 1975. 3.
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Slika 7: Filmska ekipa, fotografirana pred spomenikom leta 1975

(Avtor: Albert Manfreda, 1975)

9.2.

Tematska pot Na svoji zemlji

Leta 2012 so na območju vasi Koritnica in Grahovo ob Bači pripravili prvo filmsko tematsko
pot v Sloveniji. Popelje nas po pomembnejših lokacijah snemanja. Tematsko pot je oblikovala
delovna skupina, sestavljena iz Društva Baška dediščina in Krajevne skupnosti Grahovo ob
Bači. Otvorila sta jo igralca iz filma Aleksander Valič in Štefka Drolc. Na osmih tablah si lahko
ogledamo lokacije vseh večjih prizorov, ki so se odvijali v tem prostoru. Table so opremljene z
opisi prizorov in tudi s posnetki iz filma ter fotografijami iz zakulisja snemanja.70

70

Valentinčič Furlan, »Tematska pot Na svoji zemlji«, zgibanka.
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Slika 8: Odprtina na tematski tabli, skozi katero ujamemo enak pogled kot v filmu

(Avtor: Matic Kokošar, 2019)
Tematsko pot od odprtja leta 2012 obišče približno 500 ljudi letno. Ti najpogosteje pridejo
skupinsko z avtobusom ali vlakom. Med obiskovalci prevladujejo predvsem upokojenci in
šolske skupine otrok. Večje število ljudi najpogosteje pride, ko je kakšna obletnica ali praznik.
Med letoma 2017 in 2019 se je število obiskovalcev občutno zmanjšalo zaradi obnove ceste, ki
vodi v te kraje.71

71

Tematska pot Na svoji zemlji.
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10. Sklep
Film Na svoji zemlji se je izredno dobro postaral. Čeprav je že več kot 70 let od njegovega
nastanka, so ideje iz filma še vedno aktualne. Glede na čas, v katerem je bil posnet, je v njem
zelo malo propagandne vsebine. V diplomskem delu sem skušal čim bolj objektivno prikazati,
kako so se filmski ustvarjalci spoprijemali s številnimi težavami. Veliko naključje je že to, da
je leta 1946 prišlo do ustanovitve filmskih direkcij v vsaki od jugoslovanskih republik. S
pomočjo različic scenarija sem skušal razložiti, kako sta se Ciril Kosmač in filmska ekipa
spoprijemala s pisanjem prvega slovenskega filmskega scenarija, ki ga je bilo mogoče posneti.
Skušal sem tudi opisati konflikt, ki je v glavnem potekal med Kosmačem in Štiglicem, in
prikazati, pri katerih dogodkih povezanih z nastajanjem filma je imela oblast zadnjo besedo.
Neizkušena nista bila samo Štiglic in Kosmač, ampak tudi celotna filmska ekipa. Snemalci niso
nikoli prej delali pri tako obširnem projektu, igralci niso znali stati pred kamerami. Povrh vsega
so imeli neprestano težave z vremenom, pirotehniko in slabo snemalno opremo. Zaradi težav
so jim večkrat priskočili na pomoč domačini iz vasi Grahovo ob Bači in Koritnica. Ti so bili
zelo veseli, da so lahko bili del filma, in so z veseljem sodelovali kot statisti v skupinskih
prizorih.
Film je bil izjemno dobro sprejet doma, v ostalih predelih Jugoslavije, med kritiki in tudi v
tujini. Prvo leto si ga je samo v Sloveniji ogledalo preko pol milijona ljudi. Film še danes ostaja
živ tako na platnih kot tudi v obliki tematske poti v Baški grapi.
V diplomskem delu sem skušal objektivno predstaviti kronološki potek nastajanja filma, od
razpisa natečaja za scenarij, pisanja scenarija in snemanja do premiere. Različne verzije
scenarija, ki so bile na voljo v Kinoteki, sem primerjal s tistim, ki je bil na koncu upodobljen na
filmskem traku. Upam, da sem z nalogo povzel in razložil bistvene težave, s katerimi so se
spopadali filmarji med snemanjem prvega slovenskega celovečernega zvočnega filma.
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Summary
The film Na svoji Zemlji aged well. More than 70 years passed since its making and the ideas
presented in it are still relevant today. It contains very little propaganda material for an art
project of the early post world war 2 times. The diploma strives to objectively portray how the
film crew dealt with numerous issues they were facing during the production. The establishment
of movie production agencies in each of the Yugoslavian federal republics can be considered a
big coincidence.
Throughout the diploma I try to show where the root causes of the conflict between Kosmač
and Štiglic were, as well as identify the points where the authorities had the final say in the way
the movie was to go.
Kosmač and Štiglic were not the only ones who were inexperienced, the whole crew, had
difficulties. To name a few: the camera crew had difficulties handling the equipment, the actors
were not used to working in front of the cameras. On top of that, the movie production was
frequently stalled due to weather conditions, pyrotechnics or various equipment issues. In order
to solve the problems the villagers of Grahovo pri Bači and Koritnica were always willing to
help and were generally glad to be a part of the movie. For example, many of them appear in
the movie as extras.
The movie was praised by movie critics and the general audience both home and abroad. In
the first year more than half a million people in Slovenia saw the movie. Even nowdays the
movie remains present on screens as well as on a thematic walking route in Baška grapa.
The diploma tries to objectively show the chronological order of the movie production, from
the tender for the script, writing the script, filming the movie and finally the showing of the
film. In the diploma various versions of the script were compared to the final one. Hopefully
the diploma presents the fundamental issues and challenges faced by the crew in the production
of the first Slovenian sound feature film.
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