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PREDGOVOR

Film je pomemben del slovenske kulture. To bi verjetno moralo biti samou-
mevno, toda v resnici ima domači film v Sloveniji precej ambivalenten status. 
Nekaj je del, ki so še desetletja po svojem nastanku izjemno priljubljena,  si-

cer pa slovenska kinematografija ne uživa veliko ugleda oziroma je celo zelo slabo 
poznana. Zgovoren je na primer komentar nekega avtorjevega znanca o sloven-
skem filmu: »Kakšen Kekec ali Ne joči, Peter – to že, ostalo pa ...« 

Kar je znanec želel povedati, je seveda to, da razen nekaj vsem znanih klasičnih 
del v slovenskem filmu ni veliko takšnih, ki bi bila vredna ogleda – kaj šele bolj 
podrobnega zanimanja. Ker se je ob različnih pogovorih ali priložnostnih zapisih 
o slovenskem filmu težko otresti občutka, da je takšen pogled na domači film v 
resnici močno razširjen, se vsak spoprijem s slovenskim filmom, neogibno sooča 
z vprašanjem, kaj je pri njem takšnega, da zbuja tako ambivalentne oziroma po-
gosto celo negativne reakcije. Je v resnici tako zelo slab? Ali pa je, temu nasprotno, 
zgolj tako zelo dober, da ga občinstvo – navajeno na filmske standarde hollywood-
skih uspešnic – preprosto ne dojema na njemu lastni ravni in se mu posledično zdi 
»zatežen«, »negledljiv« in podobno. 

Tu ni prostora za razpravo, kateri od teh pogledov drži. Verjetno je pač tako, 
da ima slovenska kinematografija, tako kot katera koli druga, svoje kvalitete in 
slabosti, svoje vzpone in padce, zlasti pa vprašanje relativne kvalitete pri samem 
zanimanju za domačo kinematografijo niti ni tako zelo pomembno. Tu gre za to, 
da so filmi tako kot katera koli druga umetniška dejavnost pomembni že kot me-
dij refleksije svojega kulturnega okvira. Umetnost ima namreč tudi pomembno 
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refleksivno, če že ne (prosto po Heglu) spoznavno vrednost, za film pa to verjetno 
velja še toliko bolj, saj ne le da se – tako kot vse ostale zvrsti umetnosti – prej ali 
slej nanaša na resničnost, temveč to tudi počne tako, da to resničnost uporablja 
že kot svoj osnovni material: po Pasoliniju so osnovna sestavina filmskega jezika 
kinemi, različni iz resničnega sveta privzeti predmeti, ki označujejo natanko to, 
torej resnični svet (glej Pasolini v Lapsey in Westlake 2006, 43). Slovenska kine-
matografija je v tem pogledu pomembna kot celota, saj ne glede na uspešnost oz. 
prepričljivost posameznih filmov vsak od njih predstavlja pomemben primer tako 
artikulacije kot tudi refleksije svojih lastnih kulturnih, družbenih in ekonomskih 
pogojev. 

Izhodišče pričujoče študije torej ni podmena, da bi bilo slovenski film treba 
preučevati zato, ker je dober (čeprav v resnici menimo, da je boljši, kot o njem obi-
čajno mislimo), kot tudi ne nacionalno samoljubje v smislu, da se velja z domačim 
filmom ukvarjati, ker je pač »naš« (in moramo biti torej nanj ponosni). Izhodišče 
je temu nasprotna preprosta predpostavka, da je slovenski film pomemben že kot 
eden najbolj zanimivih načinov, kako neka kultura (v tem primeru slovenska) mi-
sli samo sebe, se pravi kot neke vrste umetniška evidenca kolektivnega simbolnega 
univerzuma. O lastni kulturi je seveda vedno zanimivo razmišljati (in obenem 
tudi težko: od svojih lastnih kulturnih določitev se ni preprosto odtegniti), zlasti 
pa je pomembno tudi v razvojnem smislu: če se želimo kot družba razvijati, mo-
ramo najprej sploh prepoznati svoje lastne omejitve, ki bi jih bilo treba presegati, 
navsezadnje pa tudi prednosti, na katerih bi bilo mogoče graditi. Če govorimo o 
slovenskem filmu, lahko tako na primer hitro opazimo niz ponavljajočih se temat-
skih prvin in vsebinskih poudarkov, ki govorijo o določenih zagatah slovenskega 
simbolnega univerzuma. Najizrazitejša med njimi sta odsotnost stabilnih moških 
likov in poudarjeno nelagodje v urbanem okolju (vzporedno z vztrajnim idealizi-
ranjem podeželja). Ključno pri tem je, da ta dva elementa očitno nista zgolj zna-
čilnost slovenskega filma (od kod pa naj bi tja sploh prišla?), pač pa širše slovenske 
kulture. Če tovrstne prvine prepoznamo, lahko v tej smeri morda tudi ukrepamo, 
če pa takšna sporočila, ki jih je mogoče razbrati v slovenskih filmih, spregledamo, 
se stvari ne le da ne bodo spremenile v širšem kulturnem okolju, pač pa bodo 
ostale tudi ponavljajoča se – predvidljiva – značilnost domačega filma samega. 

Kljub temu  velja poudariti, da je zanimanje za razmerje med filmi in njiho-
vim kulturnim kontekstom zgolj načelno izhodišče te knjige. Razlog za umestitev 
filmov v  širši kulturološki okvir je v prvi vrsti ta, da študija ne želi biti zgolj opis 
nekega dogajanja, čeprav ne gre drugače, kot da na takšnem opisu temelji. V skla-
du s tem je delo zasnovano razmeroma konvencionalno na način zgodovinske 
rekonstrukcije razvoja slovenske kinematografije in njenih kontekstov v poveza-
vi z analizami posamičnih filmov, pri čemer pa zanimanje ni usmerjeno zgolj k 
formalnim prvinam obravnavanih del, temveč tudi k njihovim širšim kulturnim 
implikacijam v prej nakazanem smislu (kar je tudi njena posebnost nasproti že 
obstoječim obravnavam zgodovine slovenskega filma). Pri izboru  filmov, ki smo 
jih analizirali, ostaja večna dilema, katere sploh uvrstiti v korpus »slovenskih ce-
lovečernih igranih filmov«. Težava so na primer filmi, ki so jih posneli slovenski 
ustvarjalci v tujini, do neke mere pa tudi filmi, ki so jih posneli tujci v Sloveniji s 
slovensko pomočjo; vprašanje je tudi, kaj s televizijski filmi: so ti zgolj zaradi tega, 
ker so posneti z nekoliko drugačno tehnologijo, že nujno manj vredni od »pravih« 
– »filmskih« - celovečercev? Da ne bi stvari zapletal še bolj, kot so zapletene že 
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same po sebi, sem se pri delu držal uveljavljenega kánona. Tega v Sloveniji pred-
stavlja Filmografija slovenskih celovečernih filmov 1931–2010 (Rugelj 2011), ki gra-
di na preprosti, a dovolj smiselni opredelitvi slovenskega celovečernega filma po 
proizvodnem načelu: slovenski filmi so tisti, ki so nastali v okviru slovenskih film-
skih studiev. Izjema je zgolj amaterski celovečerni film Stanka Josta Dečki (1976), 
ki ga zaradi njegovega amaterskega statusa v Filmografiji ni, sam pa sem ga v štu-
dijo vključil zaradi njegovega posebnega pomena v širšem družbenem kontekstu 
(prvi slovenski film z odkrito obravnavo homoseksualnosti). 

Pri obravnavah posamičnih filmov sem bil tudi v dilemi, ali filme vrednotiti 
ali pa se temu nasprotno zadovoljiti že zgolj s prepoznavanjem njihovih različnih 
pomenskih poudarkov in stilističnih značilnosti. Vrednotenje je v vsakem prime-
ru nerodno: po eni strani je doživljanje filmov vedno subjektivno, tako da je iz 
tega dokončne sodbe težko izpeljevati, poleg tega pa se kritik s svojimi vredno-
tenji neogibno ponuja v zobe vsem tistim, ki se z njegovimi sodbami ne strinjajo 
(ali jim ne ustrezajo), kar je še posebej neprijetno v tako majhnem okolju, kot je 
slovensko (kjer se posamezniki iz različnih profesionalnih krogov med seboj bolj 
ali manj poznajo tudi osebno). Na koncu sem se odločil, da bom filme kljub vsem 
zadržkom obravnaval tako, da jih bom poskušal tudi ovrednotiti. Razlogov za to je 
več, ključni pa je, da je ravno zato, ker je takšno početje tako zelo nerodno, filmske 
kritike kot kritike – v smislu razločevanja dobrega od slabega – v Sloveniji raz-
meroma malo (zgovorno je, da se večina pregledov zgodovine slovenskega filma 
vrednotenju posamičnih filmov in filmskih estetik izogiba). V majhnem okolju je 
to sicer do neke mere razumljivo, vseeno pa na dolgi rok problematično, saj film-
ska kritika na ta način ostaja do neke mere nerealizirana, zlasti pa s svojim delom 
reproducira prevladujoč vtis, da je slovenski film zgolj neke vrste nediferencira-
na masa težko gledljivih filmov, iz katere izstopa zgolj nekaj posrečenih komedij 
(zgoraj omenjeni filmi o Kekcu in Ne joči Peter). V resnici je tako, da je v zgodovini 
slovenskega filma nastalo zelo veliko filmov, tako dobrih kot slabih, s tem da tisti 
dobri nikakor niso zgolj nekatere priljubljene uspešnice. Če želimo izpod nanosov 
vsesplošne pozabe izkopati dobre filme – tiste, na katere bi lahko bila nacionalna 
kultura upravičeno ponosna – moramo torej znati tudi povedati (reflektirati?), kaj 
je tisto, kar ni dobro. 

Naloga seveda ni hvaležna, saj na področju umetnosti objektivnih kriterijev, 
po katerih bi lahko sodili, nimamo, vseeno pa je tu mogoče vsaj to, da na podla-
gi načela diskurzivne racionalnosti, ki ga predlaga Jeffrey Alexander (Alexander 
1998, 36–42), začnemo izmenjevati svoje poglede na filme v upanju, da se bo skozi 
proces argumentacije postopoma vzpostavilo neko vsaj približno strinjanje o tem, 
kateri slovenski filmi so bolj posrečeni in kateri manj. To študijo je torej treba 
razumeti tudi v tem oziru, se pravi kot poskus iniciacije razprave o relativni vre-
dnosti posamičnih slovenskih filmov. Pri tem je treba skupaj s Humom še enkrat 
poudariti, da so ocene, ki se pojavljajo v delu, neogibno subjektivne oziroma zgolj 
izraz okusa avtorja (Hume v Graham 2005, 4), zato jih v nobenem primeru ne gre 
jemati kot dokončno sodbo o predmetu preučevanja.

Knjiga zajema obdobje od začetkov slovenske kinematografije do leta 1988, 
bolj natančno do filma P. S. (Boštjan Hladnik, Marcel Buh, Andrej Stojan). Razlog 
je povsem praktične narave, saj je temeljit pregled celotne zgodovine slovenskega 
filma preobsežen zalogaj, da bi ga bilo mogoče izpeljati v enem samem zamahu. 
Zato sem zgodovino domačega filma povsem pragmatično razdelil na dva dela, 
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prvega do sredine leta 1988 (obdobje, ki je obravnavano v tej knjigi) in drugega po 
tem času, pri čemer tej ločnici glede na povedano ne gre pripisovati prevelikega 
pomena. Slovenski film bi namreč lahko razrezali na več delov po zelo različnih 
kriterijih, tako da ta, ki sem ga izbral sam, ostaja zgolj kot ena od možnosti, ki pa 
kljub vsemu ni bila izbrana povsem brez premisleka. Z izborom letnice 1988 sem 
se želel izogniti tisti najbolj predvidljivi možnosti, da bi za ločnico vzel leto 1991, 
čas slovenske osamosvojitve. Gre za to, da bi s povezavo ključnega zareza v zgodo-
vini slovenskega filma s političnimi dogodki pristal na problematično podmeno, 
da je film (oziroma umetnost na sploh) zgolj neke vrste »odsev« politične ali druž-
bene resničnosti. V resnici je namreč tako, da sta umetnost in družba v razmerju 
dinamičnega vzajemnega konstituiranja, kjer ne ena ne druga v tej binarni opozi-
ciji nista pomembnejši od druge. V skladu s tem sem torej iskal morebitne lome 
in premike znotraj slovenskega filma samega. Na koncu sem prišel do sklepa, da 
je slovenski film mogoče – če ga je iz praktičnih razlogov že treba – ločiti na dva 
dela prav z letnico 1988. Do konca osemdesetih let je namreč slovenska kinema-
tografija sledila evropskemu idealu avtonomne nacionalne kinematografije, med-
tem ko se je v času podiranja socializma in kasneje začela vedno  vse bolj izrazito 
nanašati na ameriški film. Pri tem nanašanju sicer ni vedno šlo le za posnemanje 
hollywoodskih žanrskih obrazcev, je pa slovenski film od konca osemdesetih let 
naprej vseeno deloval vse bolj v razmerju do ameriškega filma, konkretno tako s 
posnemanjem hollywoodskih pripovednih postopkov (forma t. i. klasičnega rea-
lističnega filma pri komercialnih filmih) kot tudi z izrazitim nasprotovanjem tem 
postopkom (avtorska iskanja pri t. i. umetniškem filmu). Od konca osemdesetih 
let naprej je mogoče prepoznati tudi vse več sklicev na ameriški neodvisni (indie) 
film, zaradi česar torej slovenski film delim na dve obdobji ravno v povezavi s tem 
preskokom referenc od evropske nacionalne kinematografije (klasični slovenski 
film) k ameriškemu filmu (novi slovenski film). Toda če je do tega premika prišlo 
nekje v drugi polovici osemdesetih let, zakaj je za prelomnico izbrano prav leto 
1988? Razlog za to je bolj simbolnega kot vsebinskega značaja. Tu gre za to, da se 
v Remingtonu (Damjan Kozole, 1988), ki je sledil P. S. in ki je v tem pogledu prvi 
novi slovenski film, prvič v slovenskem filmu pojavi ameriški avtomobil, ki ga 
razumemo kot verjetno najbolj stabilen označevalec ameriškega filma nasploh, 
saj ima v ameriškem filmu (tako mainstream kot tudi neodvisnem) pomembno 
praktično (prevozno sredstvo) in obenem simbolno (mitološko) vlogo (avtomobil 
kot znak svobode – osrednje točke ameriškega simbolnega registra). Ampak kot 
rečeno, ločnica je v resnici bolj praktičnega (nezmožnost obravnave zgodovine 
slovenskega filma v enem kosu) kot vsebinskega značaja, tako da ji v resnici niti ni 
treba posvečati preveč pozornosti.

Do neke mere je težavo predstavljalo tudi ločevanje različnih obdobij znotraj 
te osnovne ločnice: v umetnosti so namreč prehodi vedno mehki, vplivanja in 
povezave pa mnogoplastne in brez ostrih robov. Ker je po drugi strani material 
vseeno treba nekako organizirati in v idealnem smislu tudi povezati v vsaj pribli-
žno koherentno zgodbo, sem v študiji rekonstrukcijo zgodovine slovenskega filma 
od petdesetih let naprej, ko je to vsaj načelno smiselno, organiziral po desetletjih. 
Umeščanje filmov v desetletja je uveljavljen postopek v zgodovini različnih ume-
tnostnih izrazov, pri slovenskem filmu pa je tudi vsebinsko in slogovno razmero-
ma smiseln, čeprav tudi v tem primeru seveda postavljenih meja ne gre razumeti 
na preveč določen (kaj šele dokončen) način.
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In še nekaj tehničnih podrobnosti. Zaradi večje preglednosti so naslovi filmov 
vedno izpisani ležeče, imena vseh ostalih del, institucij idr. pa so ležeče izpisana 
zgolj ob prvem omenjanju. Ležeče je izpisan tudi sinopsis vsakega filma, pri čemer 
je začetek njegove obravnave nakazan z izpisom njegovega naslova v ležečem in 
krepkem tisku. Pri vsakem filmu, kjer se pojavi kakšen nov režiser (načelno gre 
tu seveda za prvence), je podana tudi kratka režiserjeva biografija. Fotografije iz 
slovenskih filmov, ki spremljajo besedilo, so ponatisnjene s prijaznim dovoljenjem 
Slovenskega filmskega centra. Splošni izrazi, uporabljeni v moški spolni slovnični 
obliki, so mišljeni kot nevtralni za moške in ženske. 

Podatki o gledanosti filmov so povzeti iz Filmografije slovenskega celovečer-
nega filma (Rugelj, 2011). Ključno pri tem je, da so te podatke zbirali edino pri 
Ljubljanskih kinematografih, torej veljajo zgolj za Ljubljano in ne za vso Slovenijo, 
kar sem v besedilu na takšen način tudi beležil. Zato imajo zgolj relativno in ne 
absolutne vrednosti, zlasti pa so neprimerljivi s kasnejšimi obdobji, ko so se začeli 
zbirati podatki o gledanosti za vso Slovenijo. 

Za pomoč bi se najprej rad zahvalil vsem informatorjem, ki so privolili v po-
govore in ki so mi na ta način zelo pomagali razumeti razvoj slovenskega filma. 
Med njimi so: Igor Bašin, Viktor Bertoncelj, Marcel Buh, Karmen Erjavec, Rok 
Govednik, Nika Gričar. Drago Jančar, Milan Ljubić, Franc Mali, Ivan Marinček, 
Peter Mlakar, Lilijana Nedič, Aleš Oblak, Metod Pevec, Marta Rau, Tanja Rener, 
Mako Sajko, Goran Schmidt, Ljubo Struna, Peter Svetina, Andrej Škrlep, Gregor 
Tomc, Gorazd Trušnovec, Žaro Tušar, Boštjan Vrhovec in Peter Zobec. Študija 
tudi ne bi bila mogoča v tej obliki, če mi ne bi na različne načine pomagala še 
vrsta drugih posameznikov. Če lahko omenim zgolj nekaj najpomembnejših, so 
to Alenka Burger, Aleš Gabrič, Miha Grum, Nerina Kocjančič, Natalija Majsova, 
Jurij Meden, Dušan Nelec, Barbara Orel, Stojan Pelko, Andrej Šprah, Nataša Ve-
likonja, Luka Zevnik in Barbara Zorman. Posebna zahvala gre ženi Alenki Švab 
za prvo branje, komentarje in redakcijo besedila ter tudi vsej družini za potrpe-
žljivost ob neskončnih urah, ki sem jih preživel pred računalnikom oziroma ob 
pregledovanju gradiva. 

Peter Stanković, v Ljubljani 8. 9. 2013
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ZAMETKI  K INEMATOGRAFI JE 
NA SLOVENSKEM

Strogo gledano se je zgodovina slovenskega igranega celovečernega filma za-
čela šele v tridesetih letih dvajsetega stoletja, ko sta v kinodvorane prišla prva 
domača celovečerca V kraljestvu Zlatoroga in Triglavske strmine. Ker pa nič 

ne nastane iz nič in ker so pri umetnosti – še posebej pa pri filmu – pomembni 
tudi konteksti, velja za razumevanje nastanka prvih slovenskih celovečernih fil-
mov najprej stopiti za nekaj korakov nazaj in si pogledati širše okoliščine obliko-
vanja filmske kulture na Slovenskem. Vse se je začelo v trenutku, ko so na sončno 
stran Alp prišli prvi potujoči kinematografi. 

Prvi med njimi je bil Edisonov potujoči kinematograf Ideal v lasti Charlesa 
Crasséja (Vrdlovec 2009, 24–26). V Slovenijo je prišel razmeroma zgodaj, že konec 
leta 1896, se pravi zgolj eno leto po uradnem datumu nastanka sedme umetno-
sti.1 Crassé je pripotoval iz Dunaja, tako da se je najprej ustavil v Mariboru, kjer 

1 Kljub temu da so številne naprave, ki so omogočale snemanje in projekcijo gibljivih slik, obstajale 
že od zgodnjih devetdesetih let 19. stoletja, velja za uradno letnico nastanka filma leto 1895, ko 
sta brata Lumière izpopolnila tehniko snemanja in prikazovanja. Auguste in Louis Lumière sta raz-
vila kamero, ki je bila prenosna (snemanje ni bilo več omejeno na studie, kot je to bilo do takrat), 
poleg tega pa je njuna kamera hkrati tudi projektor, kar je zelo olajšalo prikazovanje. Navsezadn-
je je pomembno tudi to, da se filmi bratov Lumière (v dolžini 15−20 sekund) niso zgledovali, 
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S LOV E N S K I  K L A S I ^ N I  F I L M  ( 1 9 3 1 – 1 9 8 8 )

je 24. oktobra 1896 svoje filme prikazal v pivnici pivovarne Gotz.2 Sledile so še 
predstave v Celju, kjer je Crassé 3. novembra 1896 gostoval v vrtnem salonu ho-
tela Zum weissen Ochsen (Pri belem volu),3 in v Ljubljani. Prva predstava v takrat 
še neuradni slovenski prestolnici je bila 16. novembra 1896 v salonu hotela Pri 
Maliču4 na današnji Cankarjevi cesti oziroma bolj natančno tam, kjer sedaj stoji 
veleblagovnica Nama (Šimenc, 1996, 14−15). Predvidene ljubljanske predstave, ki 
so jih časopisi najavljali kot »razkazovanje živečih fotografij v življenjski velikosti, 
Edisonov Idejal, predstavljen po kinematografu«, so bile zaradi velikega zanima-
nja celo podaljšane (Traven 1992, 20). Ljubljančanov ni motilo niti to, da so bile 
slike tako zelo zabrisane, da jih v glavnem niti ni bilo mogoče prepoznati (razlog 
za slabo vidnost je bilo predvajanje filmov ob plinski luči, saj je Ljubljana elektri-
ko dobila šele dve leti kasneje) (Vrdlovec 2009, 24). Zdenko Vrdlovec na podla-
gi poročil časnikov Slovenski narod in Laibacher Zeitung povzema, da je polurni 
program vključeval sedem kratkih filmov bratov Lumière »življenje na pariških 
ulicah«, »družba, ki se zabava pri pikniku«, »prepirajoča se kvartopirca«, »ope-
harjeni cunjar«, »v pralnici«, »plavalna šola« in »brzovlak privozi na postajo« (Vr-
dlovec 2009, 24). Sledilo je še nekaj podobnih Edisonovih gostovanj,5 leta 1898 pa 
je v mesto prišel tudi čisto pravi Lumièrov kinematograf. Njegov zastopnik, tržaški 
Slovenec Anton Permè (Kosanović 2008, 10), je predstave organiziral v steklenem 
salonu Kazine. Izbor prizorišča je bil glede na to, da je Kazina v tistem času med 
Slovenci veljala za nepriljubljeno zbirališče Nemcev in ponemčenih Slovencev, po-
tencialno nevaren, toda prirediteljem se je posrečilo morebitne izgrede preprečiti 
z organizacijo vstopa kar iz kazinskega vrta (Traven 1992, 29) in ne skozi glavni 
vhod v kavarno.

Filmske predstave so tudi v naslednjih letih organizirali zgolj potujoči kinema-
tografi. Ti so najpogosteje gostovali v kavarnah, salonih hotelov in gostilnah. Ker 
so mnogi prikazovalci pred tem delali v cirkusu, so bile potujoče predstave pogo-
sto organizirane kar v potujočih cirkuških šotorih. Prikazovalci so s seboj vozili 
tudi električne generatorje, saj številna manjša mesta elektrike sploh še niso ime-
la. V Ljubljani so takšna »električna gledališča«, kot so takrat pogosto imenovali 
kino, običajno postavljali v tivolskem zabaviščnem prostoru, Lattermanovem dre-
voredu. Predstave, ki so jih organizirali v »velikem šotoru z vso udobnostjo«, so 
bile dolge tudi do dve uri in pol, medtem ko so bile vstopnice razmeroma poceni 
(20 do 30 krajcarjev) (Kosanović 2008, 11; Traven 1992, 121). Nekateri prikazoval-
ci so tudi snemali. Johann Bläser, potujoči prikazovalec iz Avstrije6, je na primer 
že leta 1899 posnel film o Ljubljani, vendar njegov izdelek Razgled iz Ljubljane 
žal ni ohranjen. Operater družbe Pathé (ki je bila takrat največje filmsko podjetje 
na svetu) je nekoliko kasneje, leta 1909, posnel proslavo 25-letnice Slovenskega 

tako kot drugi iz tistega časa, po gledališču pač pa po (realistični) fotografiji. V tem pogledu so 
pomembni tudi zato, ker so filmu prvi zagotovili mero estetske avtonomije nasproti prevladujoči 
uprizoritveni formi tistega časa.

2 Danes je tam dvorana kina Union. 
3 Danes Stanetova ulica 3. 
4 Nemško ime hotela je bilo Stadt Wien. 
5 Več o tem: Kosanović 2008, 9–10.
6 Bläser je med drugim v Ljubljani prvi prikazoval filme mojstra t. i. trik filma, Georgesa Mélièsa. 

Več o Bläserju: Kosanović 2008, 9–12 in internetni vir 60.
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delavskega pevskega društva Slavec. Njegov dokumentarni zapis je med drugim 
vključeval tudi daljše panoramske posnetke Ljubljane in slovenske napise (Traven 
1992, 129–130).7

Prve redne kinematografske predstave so bile v Sloveniji od 21. aprila 1906, 
ko je Davorin Rovšek, znameniti ljubljanski fotograf in krajinar, v veliki dvorani 
takrat zgrajenega hotela Union odprl »prvo ljubljansko gledališče živih podob«, 
Elektro-kinoskop dvorano Rovška v Hotelu Union (Ljubić 2007). Zaradi prestižnega 
značaja dvorane oziroma hotela Union nasploh8, je bil to velik dogodek, vendar se 
je kmalu pokazalo, da Rovšek s poceni vstopnicami ne bo zmogel pokriti visokih 
stroškov najema tako drage dvorane. Težava so bili tudi zastareli filmi, ki so jih 
Ljubljančani v glavnem že videli (Vrdlovec 2009, 30). Rovšek je zato s projekcijami 
nadaljeval v hotelu Ilirija na Kolodvorski ulici, preskrbel pa se je tudi z novimi 
filmi in za povrh v program vključil tudi posebne filme za šolsko mladino (Tra-
ven 1992, 99). Čeprav mu je tokrat posel stekel bolje, se je kmalu znova preselil, 
in sicer na Turjaški trg, kjer je v dvorani Katoliškega doma odprl Cinematograph 
– Théâtre Français. Francosko ime kinematografa, ki je začel delovati 31. avgusta 
1907, priča o povezavi s podjetjem Pathé, vendar pa Rovškov Théâtre Français 
kljub vsemu ni postal prvi stalni kinematograf na območju današnje Slovenije. 
Prehitel ga je Kinematograf Edison, ki je začel delovati 26. maja 1907. Edisona je 
imel v lasti Anton Deghenghi, podjetnik iz Pule. Deloval je v zgradbi na vogalu 
Dunajske in Sodne (danes Tavčarjeve) ulice, kjer je sedaj trgovina Borovo. Ker 
je bila v tej zgradbi že med projektiranjem predvidena dvorana za prikazovanje 
filmov, lahko Kinematograf Edison celo obravnavamo kot prvi namensko zgrajen 
kino na ozemlju kasnejše Jugoslavije (Kosanović 2008, 16). 

Med Rovškovim Cinematograph – Théâtre Français in Degenghijevim Ediso-
nom se je kmalu razvnel hud boj za gledalce. Stvari so se še dodatno zapletle 27. 
oktobra, ko se je v Ljubljani (na Resljevi 3) pojavil še tretji kinematograf TheAme-
rican Bioskop. Tega je imela v lasti neka tržaška družba, ki je za upravitelja imeno-
vala domačina, izumitelja in revolucionarja Adolfa Pračka. Od vseh treh je najprej 
odnehal Rovšek. Nekaj časa je ob pritisku hude konkurence poskušal preživeti z 
zmanjševanjem števila predstav, potem pa je decembra 1907 obupal in svojo opre-
mo prodal. Nadaljeval kot lastnik prvega slovenskega potujočega kinematografa 
(povzeto po Traven 1992, 101–114). Kmalu je odnehala tudi tržaška družba z The 
American Bioscop in je na koncu ostal zgolj Edison. 

Zmagoviti Deghenghi je svojo dejavnost razširil, ko je na vrtu hotela Pri Maliču9 
odprl še The Elite Biograf. Ta novi kinematograf je bil del njegovega načrta, da bi v 
hotelu postavil osrednje ljubljansko zabavišče. Zato je leta 1909 hotel tudi renoviral, 
filmske predstave pa preselil v na novo urejeno dvorano v pritličju. Ob tej prilo-
žnosti je kinematograf preimenoval v Kinematograf Ideal, pri čemer je kino s tem 

7 Film je imel preprost naslov Ljubljana, danes pa je znan kot Ljubljana 1909 (Kinotečnik septem-
ber 2009).

8 Hotel je po najvišjih standardih odličnosti leta 1905 postavila slovenska delniška družba. Nekaj 
časa je veljal za najboljši hotel južno od Dunaja, poleg vsega drugega udobja pa je svojim gostom 
ponujal v uporabo tudi telefon, dvigalo in centralno ogrevanje, v tistem času nepredstavljive 
dosežke znanosti in tehnike. Dvorana je lahko sprejela do 1000 gostov. 

9 Na istem prostoru je kasneje obratoval kino Komuna. Ker so bile predstave na vrtu, je kino delo-
val zgolj ob lepem vremenu.
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imenom deloval neprekinjeno vse do leta 1943. V Idealu je Deghenghi – prav tako 
kot v Edisonu – prikazoval zlasti francoske filme, saj je po Rovškovemu odhodu pre-
vzel povezavo s Pathéjem (Traven 192, 131–134; Vrdlovec 2009, 45). Ampak kmalu 
je tudi Deghenghi spoznal, da sta dva kinematografa za Ljubljano preveč. Zato je 
Edisona (ki ga je vmes preimenoval v Pathé) opustil in nadaljeval zgolj z Idealom, ki 
pa tudi ni dolgo sameval, saj se je leta 1913 v mestu pojavil še Metropol. Ta kinema-
tograf je v zgradbi Deželnega gledališča, današnje Opere, odprl odbor Dramatične-
ga društva. Njegov namen je bil, da bi z zaslužkom od kinematografa pokril velike 
izgube Deželnega gledališča,10 in to ne glede na to, da so mnogi člani društva temu 
odločno nasprotovali, saj se jim je zdela kontaminacija posvečenega gledališkega 
prostora s filmom naravnost bogoskrunska. Na koncu se je vse razpletlo tako, da je 
Metropol še pred začetkom prve svetovne vojne prenehal z obratovanjem, vendar ne 
zaradi vojne same; zaprl ga je Državni odbor zaradi nekega prikaza golega otroka (ki 
ga guvernanta kopa v kadi) v enem od filmov. Odbor je namreč vztrajal, da takšne 
vsebine ne sodijo v gledališče (zanimivo je, da se je prepoved iz nravstvenih razlogov 
pripetila prav kinematografu, ki je bil ustanovljen med drugim tudi kot konserva-
tivna alternativa bolj liberalnemu Idealu). Metropol je tako nekaj časa nadaljeval z 
obratovanjem kar na vrtu Narodnega doma. V zgradbo Deželnega gledališča se je 
vrnil šele 1. maja 1915, ko ga je prevzela Slovenska krščansko socialna zveza. Ob 
tej priložnosti se je tudi preimenoval Central, nov pa je bil tudi spored: tako kot v 
drugih kinematografih v monarhiji je bilo zaradi vojne mogoče prikazovati zgolj av-
strijske in nemške filme. Central je ugasnil ob kapitulaciji Avstro-Ogrske leta 1918. 
K temu sta prispevala ogorčenje zaradi premajhnih izplačil lastnika kina v gledališki 
fond in javno mnenje, ki je vse glasneje zahtevalo ponovno odprtje Narodnega gle-
dališča, do katerega je v resnici tudi kmalu prišlo (povzeto po Globačnik 2004, 26; 
Kosanović 2008, 22).

Kinematografi so se v vse večjem številu pojavljali tudi v drugih slovenskih 
mestih. Trst, ki je bil v tistem času po številu slovenskega prebivalstva celo večji 
od Ljubljane, v vseh pogledih pa tudi modernejše in naprednejše mesto, je imel 
leta 1906 že šest stalnih kinematografov, čeprav je res, da nobeden od teh ni bil 
v slovenskih rokah. V Gorici je podjetnik Ludvik Tomšič leta 1907 odprl kino, 
ki pa je ob neki poskusni projekciji novih filmov pogorel. V Mariboru se je prvi 
stalni kinematograf udomačil v vrtni dvorani hotela Stadt Wien leta 1908, istega 
leta pa je svoj prvi kinematograf dobil še Ptuj. Ampak tudi slednjega je kmalu 
uničil požar, tako da je v tem mestu redno prikazovanje steklo šele leta 1910. Na 
Jesenicah je leta 1911 svoj kinematograf v namensko izgrajeni kinodvorani odprl 
Tomo Blatnik, ki se v zapisih pojavlja tudi kot lastnik kina Jelen v Radovljici. Kranj 
je svoj prvi kinematograf dobil leta 1910, tik pred prvo svetovno vojno pa so stal-
ne kinematografe odprli še v Murski Soboti, Trbovljah, Štorah, Celju, Ajdovščini, 
Žalcu in Postojni. Zanimivo je, da je kino kot del zdraviliške dejavnosti deloval 
tudi v Rogaški Slatini (Zdraviliški kino) (povzeto po: Barbič 2002, 14-15; Kosano-
vić 2008, 17).

10 Kosanović pravi, da je gledališče sezono 1913–14 preživelo zgolj s pomočjo povezave z zagreb-
škim Hrvatskim narodnim kazalištem. Ta je prevzel skrb za predstave v Ljubljani, v zameno pa 
je odpeljal velik del dramskega osebja z Ignacijem Borštnikom na čelu na Hrvaško. Kljub temu 
pa naj bi preživetju gledališča pomagal tudi Metropol, ki je s svojimi predstavami dobro služil (Ko-
sanović 2008, 18).
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Novi stalni kinematografi pa niso pomenili konca potujočih kinematografov. 
Kosanović piše (2008), da so se ti obdržali vse do prve svetovne vojne in da so 
pri tem celo zelo resno konkurirali stalnim kinematografom. V Ljubljani so se na 
primer v Lattermanovem drevoredu še naprej vrstili različni prikazovalci. Leta 
1908 je gostoval Louis Geni z The Royal Wonder Bio kinematografom, ki je Lju-
bljančanom pokazal takšne klasike, kot sta bila na primer Mélièsov Deux cent mil-
le lieux sous les mers (20.000 milj pod morjem) (1907) in Le Voyage dans le lune 
(Potovanje na Luno) (1902). Med letoma 1911 in 1914 se je v mestu redno usta-
vljal tudi Grand Elektro Bioskop Johanna Bachmayerja, čigar potujoče predstave so 
med drugim vključevale tudi lasten spremljevalni orkester in posebno reklamno 
službo (Kosanović 2008, 14). Ta je predstave oglaševala tudi z letaki, na katerih je 
pisalo, da je Bioskop »izboljšan orjaški kinematograf«, ki deluje s pomočjo »la-
stnih parnih in električnih naprav z dvajsetimi konjskimi močmi«, in da si bo 
prireditelj prizadeval, da bo tudi tukajšnje občinstvo »zadovoljil v vsakem oziru«, 
zaradi česar z »velespoštovanjem prosi za mnogobrojen obisk« (reprodukcija v 
Kosanović 2008, 16). 

Razmaha novega načina preživljanja prostega časa pa mnogi niso odobravali. 
Še posebej so bili do novega medija kritični kulturniki. Izidor Cankar, ugleden 
umetnostni kritik (bratranec Ivana Cankarja), je na primer zapisal: »Dobrih fil-
mov ni bilo dobiti – pokazalo se je, da jih izdeluje industrija, ki špekulira z neu-
mnostjo duš in blodnimi nagoni človeških src« (Barbič 2002, 15). Zgražanje nad 
filmom kot poceni zabavo sicer ni bila slovenska posebnost. Zgolj za ilustracijo 
odnosa do filma navedimo kratek odlomek iz nekega švicarskega časopisa tistega 
časa: »Od 3500 učencev v Bernu je bilo 2450 kinoobiskovalcev. Ti so videli tole: 
1914 pretepov, 1286 prepirov med možem in ženo, 1350 pijancev, 1160 ugrabljanj, 
1120 zakonolomov, 1224 ubojev, 1645 ropov, 1179 tatvin, 1171 požigov in umo-
rov, 765 samomorov in 1225 detektivskih romanov. Kdor ne uvidi, da je splošen 
kinoobisk poguben za mladino, je udarjen s slepoto« (Barbič 2002, 18).

V tem pogledu je pomenljivo, da časnik Slovenec o filmskih predstavah sploh 
ni poročal. Film je bil za katoliško hierarhijo, ki je imela časnik v lasti, že sam po 
sebi otrok osovraženega liberalizma (Šimenc 1996, 25), filmi, ki so prihajali na 
spored, pa so bili zanjo v vsakem primeru tudi preveč nespodobni. To je veljalo 
tudi za tiste, ki so bili na sporedu v Centralu, in to ne glede na to, da je ta kinema-
tograf vodil bivši urednik Slovenca, Ivan Štefe. Nad programom vsekakor ni bil 
navdušen konservativni ljubljanski škof Jeglič, ki je menil, da je vsebina nekaterih 
filmov »jako nesramna: naga ženska, objem in poljubi od moških« (Jeglič v Ši-
menc 1996, 29). Kino Ideal je na drugi strani veljal za liberalno usmerjenega, tako 
da od Slovenca že zgolj iz tega naslova ni mogel pričakovati veliko naklonjenosti. 
O filmskih predstavah sta več pisala liberalna časnika Slovenski narod in nemški 
Laibacher Zeitung, pri čemer velja poudariti, da je slednji tudi sicer zelo temeljito 
pokrival kulturni program v mestu ne glede na nacionalno pripadnost priredite-
ljev in ustvarjalcev (Šimenc 1996, 26). 

V nasprotju z Združenimi državami, kjer se je film uveljavil zlasti kot zabava za 
nižje sloje prebivalstva (predvsem delavce in imigrante; glej: Belton 1998), v Slove-
niji občinstvo ni bilo omejeno na določen tip obiskovalcev. Omejitve so tako bile 
zlasti formalne narave. Mladina je lahko na primer lahko obiskovala zgolj pred-
stave, ki so se končale pred 20. uro, dekleta iz dekliškega liceja v Ljubljani pa so 
za ogled filma morala dobiti dovoljenje nadzornice, sicer so jih čakale hude kazni. 
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Postopoma so prepoved opustili, tako da so gojenke lahko hodile v kino tudi brez 
dovoljenja, vendar le v spremstvu »garde dame«. Ta je morala biti zraven tudi, če 
je dekle šlo v kino z zaročencem (Barbič 2002, 20). Tovrstne omejitve so dokončno 
odpadle v tridesetih letih, čeprav je še nekaj časa vseeno veljalo za primerno, če 
je deklo šlo v kino v spremstvu brata ali prijatelja (Tomc 1989, 50). Mimogrede: 
dekleta staršev bolj liberalnih nazorov so v tistem času za malo maturo že lahko 
priredila svoj prvi hausbal (starši so za ta čas odšli iz stanovanja) (Tomc 1989, 49).

Stanko Šimenc opozarja, da se je za razumevanje nastanka slovenske kinema-
tografije treba najprej ozreti k tradiciji slovenske fotografije, ki se je začela razvi-
jati že v drugi polovici 19. stoletja v tesni povezavi s porajajočim se slovenskim 
nacionalizmom. Prav slovenska fotografija je namreč v veliki meri vzpostavila 
tako slogovne kot tudi motivične standarde tega, kar se je postopno izoblikovalo 
v domačo nacionalno kinematografijo. Slovenski fotografi so dokumentirali več 
narodnih prireditev, shodov, proslav, telovadnih nastopov in podobno (na primer 
taborsko gibanje za Zedinjeno Slovenijo in odkritje Vodnikovega ter Prešernovega 
spomenika), še posebej pa je bila pomembna ustanovitev fotografskega odseka 
pri Slovenskem planinskem društvu leta 1897, saj so tu včlanjeni fotografski ama-
terji razvili planinsko fotografijo, ki je močno vplivala tako na prva dva slovenska 
celovečerna filma kot tudi na serijo kasnejših filmov, na primer na vse tri filmske 
Kekce, Cvetje v jeseni, Pastirce ipd. (Šimenc 1996, 10–12).

Prvi Slovenec, ki je snemal filme, je bil odvetnik ter kulturni in politični delavec 
dr. Karol Grossmann. Njegovi poskusi so bili še povsem amaterskega značaja, vsee-
no pa so bili prvi. Od posnetkov, ki jih je naredil, so se do danes ohranili trije. Prvi, 
Odhod od maše v Ljutomeru (1905, 7 metrov, en kader), je podoben statičnemu 
Lumièrovemu Odhodu delavcev iz tovarne, drugi, Sejem v Ljutomeru (1906, 18.5 
metrov, trije kadri), prikazuje vrvež sejemskega dopoldneva na sončnem Glavnem 
trgu v Ljutomeru, medtem ko Na domačem vrtu (1906, 24 metrov, dva kadra) pred-
stavlja fragment iz avtorjevega družinskega življenja. Filmski posnetki so preprosti, 
dokumentarni in statični, toda to je bilo za amaterske filme tistega časa običajno. 
V drugi polovici leta 1915 se je pri Grossmanovih mudil tudi Fritz Lang, kasnejši 
mojster nemškega ekspresionističnega filma. Ker je Lang v Ljutomer prišel v šolo 
za rezervne oficirje, njegovo občasno druženje z Grossmanom zelo verjetno ni zelo 
vplivalo na njegovo kasnejšo umetniško pot (če sploh), kljub temu pa lahko o vsem 
skupaj vsaj špekuliramo (kakor je to naredil Karpo Godina v svojem filmu Umetni 
raj iz leta 1990). Zagotovo vemo zgolj to, da je Lang v lončarski delavnici na Gros-
smanovem vrtu kiparil. Nekaj njegovih skulptur hrani Muzej Slovenske kinoteke.

S filmom se je spogledoval tudi eden od največjih ekscentrikov, ki so živeli v 
predvojni Ljubljani, baron Anton Codelli. Codellija se običajno spominjamo kot 
prvega lastnika avtomobila na Balkanu (s svojim Benz Confortablom se je po lju-
bljanskih ulicah11 vozil že leta 1898), malo manj pa je poznano, da je kasneje delal 
v Togu, takratni nemški koloniji, in tam med drugim kot producent sofinanciral 
filme, ki jih snemalo nemško podjetje Schomburgk Film. Šlo je za Die weiße Göttin 
der Wangora (Izgubljena deklica) (Hans Schomburgk, 1914) in za še pet doku-
mentarcev. Kljub temu da je Codelli (tudi) pri tem projektu izgubil precej denarja, 
ga danes zaradi tega njegovega prispevka mnogi prištevajo med pionirje afriškega 
filma (Kosanović 2008, 21).

11 Na veliko veselje mestnih paglavcev, ki so se za njim podili v trumah.
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Filmska kultura na Slovenskem se je razvijala tudi po ustanovitvi nove države, 
Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev, 1. decembra 1918. Nova kraljevina je sicer 
bila po številu kinematografov na prebivalca na predzadnjem mestu v Evropi (Ko-
sanović 2008, 25), kljub temu pa je bil ogled filmov tudi tu priljubljena dejavnost, 
še posebej v bolj razvitih delih države, kamor je sodila tudi Slovenija. Od leta 1919 
do leta 1939 se je tako v Sloveniji število stalnih kinematografov povečalo od 18 na 
63 (Šimenc 1996: 31), od katerih jih je bilo v Ljubljani 8 (dva od teh sta prikazovala 
zgolj neme filme). O meri vitalnosti slovenske filmske kulture govori tudi podatek, 
da so se v tem času pojavili še domača filmska publicistika (revija Naš kino), prva 
knjiga o filmu (Kako pridem k filmu? Pavla Debevca (1929)12, filmska šola, teča-
ji filmske igre ter navsezadnje tudi prva samostojna filmska podjetja (Štefančič 
2005, 242–245). 

Stvari pa vseeno niso bile povsem preproste. Ravnokar omenjenemu razvoju 
domače filmske kulture navkljub je slovenska kinematografija vsaj pri proizvodnji 
lastnih filmov ostala razmeroma revna. Če se ozremo samo po slovenskih filmskih 
podjetjih, lahko vidimo, da jih ni bilo veliko, zlasti pa da so bila prej obrtne de-
lavnice kot čisto prava podjetja (Vrdlovec 2009, 67). Prvo od teh je bilo Slovenija 
film (kasneje preimenovano v Ilirija film), ki ga je leta 1922 ustanovil ljubljanski 
fotograf Veličan Bešter. Bešter je posnel nekaj zanimivih krajših dokumentarnih 
filmov, na primer Prekop judenburških žrtev (1923), za katerega je Silvan Furlan 
menil, da je že presegel začetniško raven ugodja ob odkrivanju elementov filmske-
ga jezika (Furlan v Golubovič 2007, 2). Kljub temu in kljub zvenečemu nazivu Slo-
venija filma kot »prve slovenske filmske tovarne« pa je bilo podjetje v resnici zgolj 
neke vrste one man band, kjer je Bešter vse delal sam. Ne ravno industrija, skratka. 

Drugo slovensko filmsko podjetje je bilo Sava film, ki ga je leta 1927 ustano-
vil Metod Badjura. Tudi Sava film ni bil ravno čisto pravi studio, sta pa bila tu 
delavca vsaj dva, saj je Badjuri pomagala še njegova žena Milka (predvsem kot 
montažerka). Badjurovi dokumentarci, reportaže in žurnali sodijo v sam vrh 
slovenske medvojne filmske proizvodnje. Njegov najbolj znan dokumentarni 
film, Bloški smučarji (1932), je na kongresu etnologov na Švedskem leta 1957 
celo prejel prvo nagrado. Šimenc piše, da je Badjura pri snemanju uporabljal 
dva osnovna prijema. Prvi je bil informativno (poročevalsko) obravnavanje ži-
vljenja, drugi pa kombiniranje čistih dokumentarnih in rekonstruiranih (reži-
ranih) prizorov s prvinami igranega filma (še posebej v primerih, ko je šlo za 
rekonstrukcijo ljudskih običajev ali življenja v preteklosti (Šimenc 1996, 36). 
Od bolj znanih Badjurovih filmov lahko omenimo še Pot na Triglav (1926), Ra-
teče – narodne noše (1929), Odkritje spomenika Napoleonu, Napoleonovi Iliriji 
in slovesnost pri spomeniku Valentina Vodnika (1929), Trbovlje – rudarji (1930), 
Lepotno tekmovanje za Miss Kranj (1930) in Pohorje (1940). Milka Badjura je po 
vojni svoje montažersko delo nadaljevala, tako da mnoge slovenske celovečerce 

12 Zdenko Vrdlovec pravi, da je to delo – kratka brošura s petnajstimi stranmi – verjetno izšlo v 
povezavi z uspehom slovenske igralke Ite Rine v tujini, saj je ta prav gotovo mnoge spodbudil 
k upom, da bodo tudi sami postali filmske zvezde. Brošura tako pretežno sestoji iz nasvetov 
mladim filmskim upom, med katerimi so svarila pred raznimi »kavarniškimi posredovalci« in 
»agenti divjih borz«, ki z lažnimi obljubami mamijo čedna dekleta (več o tem: Vrdlovec 2010, 77). 
Debevčevi knjigi je zgolj leto dni kasneje sledila publikacija Film, kultura – vpliv – zabava izpod 
peresa Franja Aleša, ki je že bolj ambiciozno predstavljala razvoj in značilnosti kinematografije 
nasploh (glej na primer: Brenk 2012, 45–46). 
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tudi iz naslednjih desetletij med drugim zaznamujejo prav zanesljivi in občuteni 
rezi te slovenske filmske pionirke.

Filmsko podjetje je leta 1927 registriral tudi fotograf Josip Pogačnik, vendar v 
tem primeru nimamo podatkov o morebitnih posnetih filmih. Morda je kakšen 
od njih med neidentificiranim filmskim gradivom, ki ga hrani Arhiv Republike 
Slovenije (Kosanović 2008, 28)?13 Snemali so tudi nekateri amaterji. Med njimi 
sta bila na primer Ivan Zalaznik, ki je nekaj preprostih dokumentarnih zapisov 
posnel že leta 1921, in Janko Ravnik, predsednik fotografskega odseka alpinistič-
nega društva Skala, ki si je (po fotoaparatu) nabavil še filmsko kamero (Kosano-
vić 2008, 28). Posebno mesto med vsemi temi snemalci je imel ugledni slovenski 
slikar Božidar Jakac. Jakac je za svoje veselje tudi snemal, pri čemer je s svojo 
16-milimetrsko kamero najprej posnel nekaj impresij iz ameriških velemest (Pitts-
burgh (1929), Cleveland (1929–1931), Chicago–Detroit (1930), New York (1930) 
in Washington D. C. (1930), potem pa je s snemanjem nadaljeval še doma. Tu se je 
tako kot večina ostalih domačih filmarjev osredotočal zlasti na snemanje etnolo-
ških in naravnih posebnosti Slovenije. V tem okviru sta mu bila še posebej pri srcu 
dolenjski in belokranjski konec (Novo mesto (1931), Fotoamaterski izlet v dolino 
gradov (1932) in Gregoričev izlet v Belo krajino (1933)). Leta 1933 je Jakac posnel 
tudi prvi slovenski reklamni film, Pomladna moda (1933), tik pred izbruhom dru-
ge svetovne vojne pa še prvi slovenski barvni film, Železarna Jesenice (1938). Med 
vojno je svojo snemalsko dejavnost nadaljeval v partizanih.

Prvi slovenski profesionalni snemalec je bil Anton-Harry Smeh. Svojo kariero 
je začel kot snemalec reportaž in kratkih filmov za francoski Pathé Journal in nem-
ški Stella Film, leta 1927 pa se je pojavil še v glavni vlogi v hrvaškem (nedokon-
čanem) filmu Ciganska krv (Dobrotvorka Balkana) (Ciganska kri (Dobrodelnica 
Balkana)) (Franjo Ledić).14 Od leta 1931 naprej je delal kot snemalec za Jugoslo-
venski prosvetni film in pri zagrebškem Svetlotonu. Za vsa ta podjetja je posnel niz 
dokumentarnih filmov in reportaž iz cele Kraljevine Jugoslavije, vključno s Slove-
nijo, toda strogo gledano to niso bili slovenski filmi. Anton-Harry Smeh je tako 
za kakšno slovensko filmsko podjetje začel delati šele med drugo svetovno vojno, 
ko se je zaposlil pri Emona filmu. V partizanih je za Filmsko sekcijo NOV in POJ 
snemal na sremski fronti (Kosanović 2008, 33). 

Že hiter sprehod po ključnih slovenskih filmskih podjetjih oziroma snemalcih, 
ki smo ga naredili v teh nekaj odstavkih, dokazuje, da organizirane filmske 
proizvodnje v Sloveniji v dvajsetih letih prejšnjega stoletja ni bilo. Nekaj redkih 
slovenskih filmskih podjetij je snemalo zgolj kratke dokumentarne prispevke, 
katerim je bilo skupno zlasti turistično-folklorno zanimanje za lepote in posebnosti 
slovenske dežele. Vprašanje, ki se v tej povezavi postavlja, je, zakaj ni prišlo do 
preskoka v proizvodnjo čisto pravih igranih celovečernih filmov? Konec koncev 

13 Zdenko Vrdlovec pravi (pri tem se sklicuje na Ivana Nemaniča iz Slovenskega filmskega arhiva 
pri Arhivu Slovenije), da sta Pogačnikova najverjetneje dokumentarca Združeni delavci v vrste 
stopimo (1939) in Tabor slovenskega delavstva (1939). V obeh primerih gre za propagandno 
nastavljena filma, ki slavita »klerofašistično« Zvezo slovenskega delavstva. Več o obeh filmih: 
Vrdlovec 2010, 125–128. 

14 Film je končal v obliki kratke (osemminutne) vinjete pod naslovom Ciganin hajduk Brnja Ajvanar 
(Cigan hajduk Brnja Ajvanar). Kot igralec naj bi v njem nastopal tudi Slovenec Mario Foerster 
(Kosanović 2008, 31–31). Več o tem filmu: Škrabalo 1998, 72–74. 
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so bili pogoji na voljo (od infrastrukture do filmskih podjetij), hkrati pa je bila na 
Slovenskem filmska kultura dovolj razvita.

Štefančič odsotnost igranih filmov pojasnjuje z dominacijo literarne 
konstrukcije oziroma legitimacije slovenstva: »Ko se je pojavil film, je slovenske 
kulturnike v hipu prežel strah, da bo zamenjal gledališče in literaturo, stebra 
slovenske kulture, tradicije, samobitnosti, narodno prebudniške zavesti in 
nacionalne ideologije«, strah, »da bodo slike zamenjale slovensko kleno besedo 
(...)« (Štefančič 2005, 248). Pomena ideologije literarne utemeljenosti slovenstva15 
seveda ne gre podcenjevati: če ne drugače, je v zgodovini slovenskega filma pustila 
močan pečat v desetletjih, ko je kontinuirana proizvodnja igranih filmov vendarle 
stekla. Toda vprašanje je, če je ta dejavnik v resnici tako neposredno (če sploh) 
vplival na odsotnost proizvodnje domačega igranega filma pred drugo svetovno 
vojno. S problemom proizvodnje lastnega igranega filma so se navsezadnje soočali 
tudi Hrvati, ki so imeli filmsko infrastrukturo in kulturo veliko bolj razvito od Slo-
vencev, hkrati pa niso bili tako zelo obremenjeni s svojo govorjeno oziroma pisano 
besedo. Slednje opozarja, da so k težkemu preskoku k lastni proizvodnji prispevali 
tudi drugi strukturnih dejavniki (veliki stroški snemanja filmov, odsotnost veli-
kega kapitala, ki bi ga bilo mogoče investirati v filmsko proizvodnjo, konkurenca 
že narejenih (in vedno atraktivnih) hollywoodskih filmov in podobno), v vsakem 
primeru pa je vprašanje, če ideologija »klene domače besede« vpliva na filmsko 
proizvodnjo na tako jasen in neposreden način. Navsezadnje tudi Šimenčev pre-
gled kritičnih zapisov o filmu, ki se pojavljajo v slovenskem tisku (Šimenc 1996, 
50−56), priča, da problem pri filmu za večino piscev ni bilo izrinjanje literature, 
temveč njegova vsebinska plehkost. Pomembno je tudi, da so mnogi kritiki dvo-
mili o dolgoročni konkurenčni moči filma, zato jih v glavnem niti ni pretirano 
skrbel. France Kobal je na primer leta 1924 v reviji Dom in svet zapisal: »Gledališče 
ima trenutno v kinu nevarnega tekmeca, ki trajno nevaren ne bo ostal, zakaj čista 
gledališka umetnost ostane vendarle izraz neposrednega estetskega doživljanja« 
(Kobal v Golubovič 2009, 29).

Ker doma torej ni bilo priložnosti, so se bili slovenski igralski talenti prisiljeni 
uveljavljati v tujini. Najuspešnejša med njimi je bila znamenita ljubljanska lepoti-
ca Ita Rina,16 ki se je v mesto priselila po začetku prve svetovne vojne iz Divače.17 
Ita (s pravim imenom Ida Karvanja) je širšo pozornost pritegnila na tekmovanju 
za miss Jugoslavije v Zagrebu l. 1926, kamor so jo prijavile prijateljice. Eden od 
lastnikov kinematografa Balkan Palace, kjer je tekmovanje potekalo, je Idine foto-
grafije poslal nemškemu producentu Petru Ostermayrju, ta pa je mladenko pova-
bil na poskusno snemanje v Berlin. Ker se je tudi tu dobro obnesla, se je Ida kmalu 
začela pojavljati v nizu vedno pomembnejših vlog. Z njimi se je do konca dvajse-
tih let vzpostavila kot ena najpomembnejših filmskih zvezd na srednjeevropskem 

15 Razmišljanje pisatelja Marjana Rožanca v reviji Ekran leta 1968 jasno povzema njene ključne 
poudarke: »In dokler govorimo o humanistični strukturi kot temeljni in vseobsegajoči strukturi 
slovenske zavesti, je skoraj samoumevno, da Slovenci mislimo in čustvujemo izključno v besedi, 
literarno in zaprto, nikakor pa ne v sliki, filmsko in odprto. Celo v filmski stroki sami nam je prven-
stvenega pomena literarna predloga […] medtem ko nam je slikovno gradivo, v katerem prihaja do 
izraza tudi neobvladljivi in neosmišljeni svet, drugotnega pomena« (Rožanc v: Šimenc 1996, 99)

16 Ita je bila menda »že kot najstnica taka fantastična lepotička, da je bilo pol Ljubljane zaljubljene 
vanjo, preostalo polovico pa je grizla zelena zavist« (Plahuta v: Bohorč 2010, 68).

17 Njena družina je najprej živela v Šiški, od leta 1919 naprej pa v Rožni dolini (Bohorč 2010, 48).
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filmskem prostoru, pri čemer ji je svetovno slavo prinesel nastop v češkem Eroti-
konu (Gostav Machatý, 1929). Ita je še posebej evforične sprejeme doživela v Ju-
goslaviji, kjer so jo, kamor koli je prišla, častili kot božanstvo iz drugega sveta. Po 
tem in drugih uspehih, med katerimi velja omeniti vsaj še nastop v prvem češkem 
zvočnem filmu Tonka Šibenice (Obešenjakova Tončka) (Karel Anton, 1930)18, 
sta jo v Hollywood povabila Paramount in Universal, toda mlada igralka je svojo 
prihodnost raje zapisala mlademu beograjskemu inženirju, ki je takrat študiral v 
Berlinu, in se z njim vrnila v jugoslovansko prestolnico.19 V Jugoslaviji je kasneje 
posnela še nekaj manj pomembnih filmov,20 potem pa je nanjo filmski svet pozabil 
(več o tem: Bohorč 2010, 59–61). 

Poleg Ite Rine velja med igralci, ki so se uveljavljali v tujih filmih, omeniti tudi 
dve veliki slovenski gledališki zvezdi, Ignacija Borštnika in Hinka Nučiča, ki sta 
se nekajkrat poskusila v hrvaških filmih. Borštnik je odigral eno od glavnih vlog 
v velikem in odmevnem spektaklu Matija Gubec (Aca Binički, 1917), medtem ko 
je Nučič najprej nastopil v Vragoljanki (Vražički) (Alfred Grünhut, 1918), precej 
kasneje pa se je pojavil še v Lisinskem (Oktavijan Miletić, 1944), kontroverznem 
celovečercu, posnetem pod okriljem NDH.21 Malo manj vemo o Rozaliji Sršen iz 
Žužemberka, ki je od leta 1917 naprej živela v Hollywoodu. Kariero je začela kot 
statistka, potem pa pod umetniškimi imenom Zalla Zarana nastopila še v nekaj 
stranskih vlogah v večjih filmih. Med njimi so The Merry Widow (Vesela vdova) 
(Erich von Stronheim, 1925), The Lady Who Lied (Gospa, ki je lagala) (Edwin 
Carewe, 1925) in Wings (Krila) (William Wellman, 1927) (Kosanović 2008, 39). V 
Hollywoodu je delal tudi Jože Žnidaršič, ki se je pri Foxu pod umetniškimi ime-
nom Joe Z. List uveljavil kot scenski fotograf in snemalec.

18 Za več o njeni filmografiji glej Bohorč 2010, 52–61.
19 Vrdlovec pravi, da je Iti njen zaročenec postavil ultimat: »Hollywood ali jaz« (Vrdlovec 2010, 78).
20 Nastopila še v nemškem Das Lied der schwarzen Berge (Fantom iz Durmitorja) (Hans Natge, 

1932), ki so ga Nemci posneli v Jugoslaviji, češkoslovaško-jugoslovanski koprodukciji ... A život jde 
dál / A Život teče dalje (In življenje teče dalje) (Carl Junghans, F.W. Kraemer in Václav Kubásek, 
1934), nemško-jugoslovanskem Die Korallenprinzessin / Princeza korala (Princesa koral) (Victor 
Janson, 1937) in nemškem Zentrale Rio (Trgovec z dekleti) (Erich Engels, 1939). Precej kasneje, že 
leta 1960, se je na kratko pojavila še v filmu Rat (Vojna) Veljka Bulajića (povzeto po: Bohorč 2010, 
59 in Kosanović 2008, 40).

21 Film je bil kot »ustaški« takoj po vojni umaknjen v kinotečni »bunker« v Beogradu, toda Ivo Škra-
balo trdi, da film ideološko ni zelo obtežen. Po njegovi oceni se je ekipi pri Hrvatskom slikopisu 
(kakor se je imenovala osrednja hrvaška produkcijska hiša med vojno) kljub mnogim pritiskom 
posrečilo posneti film, ki je vse prej kot enoznačna apologija ustaštva (Škrabalo 1998, 125–125).
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TR IDESETA  LETA :  
PRVA SLOVENSKA  
CELOVE^ERNA F I LMA 

Trideseta leta prejšnjega stoletja so bila obdobje, ko se je Kraljevina Jugosla-
vija, katere del je takrat bila Slovenija, znašla v primežu hude ekonomske in 
politične krize. Ekonomska je bila vezana na zlom newyorške borze oktobra 

1929: dramatičen padec tečajev delnic ni uničil zgolj množice ameriških investi-
torjev, pač pa je še posebej udaril po revežih in takšnih napol razvitih državah, kot 
je bila tedanja Jugoslavija. Ampak to je bil zgolj del težav, s katerimi se je soočala 
mlada država. Druge so bile političnega značaja in so izhajale iz dejstva, da je Kra-
ljevina SHS (predhodnica Kraljevine Jugoslavije) v veliki meri nastala kot zavezni-
ško priznanje Srbiji za njene izjemne žrtve med prvo svetovno vojno. V praksi je 
namreč to pomenilo, da je nova država združevala različne južnoslovanske narode 
pod srbsko krono (s tem pa prej ali slej tudi oblastjo), kar ni ustrezalo bolj avto-
nomistično nastrojenim Hrvatom (prav kakor tudi ne Slovencem in bosanskim 
muslimanom, čeprav je bilo tu nasprotovanje novi ureditvi manj izrazito). Na osi 
Zagreb–Beograd je zaradi tega prihajalo do nenehnih trenj. Vse skupaj je doživelo 
tragični višek 8. avgusta 1928, ko je črnogorski poslanec Narodne radikalne stran-
ke sredi parlamentarne seje ubil dva poslanca Hrvatske seljačke stranke (Hrvaške 
kmečke stranke) in smrtno ranil njenega karizmatičnega predsednika Stjepana 
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Radića. Ker je kralj Aleksander videl, da je država tik pred tem, da bo razpadla po 
nacionalnih šivih, je politične stranke in parlament razpustil in razglasil diktaturo. 
Upal je, da bo na ta način zadušil nacionalistične partikularizme (med drugim je 
prepovedal politično delovanje na nacionalni podlagi, državo preuredil v sistem 
banovin in Kraljevino SHS tudi preimenoval v Kraljevino Jugoslavijo), ampak v 
praksi to ni veliko spremenilo, saj so drugi narodi njegov ekstremni jugoslovanski 
unitarizem razumeli kot zgolj krinko za nadaljevanje srbske hegemonije. 

Kmalu zatem se je od Aleksandra zaradi njegovega brezkompromisnega jugo-
slovanstva odvrnil tudi velik del srbske elite. Kralj je svojo pot končal leta 1934, 
ko so ga ekstremni makedonski (VMRO) in hrvaški (ustaši) nacionalisti ubili na 
njegovem obisku v Franciji (Marseille), toda to ni na noben način skrajšalo agoni-
je države. Na parlamentarnih volitvah leta 1935 je režimska Jugoslovenska nacio-
nalna stranka komaj premagala opozicijo s Hrvatsko seljačko stranko na čelu, na 
volitvah leta 1938 pa se je nova uradna državna stranka Jugoslovenska radikalna 
zajednica (Jugoslovanska radikalna skupnost) odrezala še slabše, zato je bil name-
stnik Pavle prisiljen, če je želel, da država sploh še deluje, Hrvatom priznati po-
sebne pravice. To se je zgodilo v sporazumu, ki je predvidel delitev oblasti (Cvet-
ković–Maček) in večjo hrvaško avtonomijo, vendar pa na dolgi rok tudi ta rešitev 
ni zadovoljevala nikogar, tako da so se napetosti nadaljevale. Slovensko politiko je 
v vseh teh letih zaznamovala zlasti osebnost predsednika Slovenske ljudske stran-
ke dr. Antona Korošca. Korošec se je zavzemal za slovensko avtonomijo znotraj 
Jugoslavije, zaradi česar je med večino Slovencev užival veliko podporo. Na dru-
gi strani slovenskega političnega pola so bili liberalci. Zanje je bila značilna bolj 
jugoslovanska usmerjenost, s tem pa neogibno manjša podpora slovenskih voliv-
cev. Ker je gospodarska kriza v tridesetih letih močno prizadela tudi slovensko 
gospodarstvo, so se v tem obdobju stopnjevale napetosti tudi znotraj uveljavljenih 
političnih opredelitev. Leta 1932 je tako skupina narodnodemokratičnih kulturni-
kov zapustila slovensko liberalno stranko, saj se ni strinjala z njeno podporo jugo-
slovanskemu unitarizmu, medtem ko je na drugi strani Slovensko ljudsko stranko 
zapustila skupina krščanskih socialistov.22 Ko je Slovenska ljudska stranka leta 
1935 pristala na sodelovanje z režimsko Jugoslovensko radikalno zajednico, si je v 
zameno izgovorila mero slovenske neformalne avtonomije, toda kaj, ko je svojo na 
novo pridobljeno oblast v Sloveniji23 kmalu začela izrabljati za uveljavljanje svojih 
vse bolj avtoritarnih katoliških socialnih in idejnih konceptov (Prunk 1991, 378). 

Hrvaško-srbski konflikti so v veliki meri zaznamovali tudi delovanje kinema-
tografije v Kraljevini SHS (oziroma po letu 1929 v Kraljevini Jugoslaviji). Ker je 
Zagreb v novo državo vstopil s številnimi lastnimi filmskimi podjetji in ker so 
bila tu tudi predstavništva bolj ali manj vseh (zlasti hollywoodskih) tujih distribu-
terjev, so bili Hrvati prepričani, da bo njihovo glavno mesto v novi državi ostalo 
regionalno filmsko središče. V skladu s tem so pričakovali, da bodo lahko zadržali 
svoj monopol nad distribucijo tujih filmov oziroma da ga bodo razširili še na tiste 
dele nove države, ki prej niso bili del Avstro-Ogrske, hkrati pa so si želeli zago-
toviti financiranje lastne proizvodnje s strani novoustanovljenega Ministrstva za 
izobraževanje. Glede koncentracije distributerjev v Zagrebu ni imela nova oblast 

22 V slednjem primeru so bili jabolko spora različni pogledi na Quadragesimo anno (Ob štirideset-
letnici), socialno okrožnico, ki jo je poslal papež Pij XI.

23 Oziroma v tistem času Dravski banovini. 



29

T R I D E S E TA  L E TA :  P R VA  S LOV E N S K A  C E LOV E ^ E R N A  F I L M A

ničesar proti. Zataknilo pa se je pri vprašanju sofinanciranja lastne proizvodnje, 
saj je sekretar za umetnost Branimir Nušić24 zagovarjal stališče, da je film tržna 
dejavnost in da mora torej delovati brez posebnih subvencij. Po njegovem mnenju 
bi lahko njegovo ministrstvo zgolj naknadno odkupilo nekaj kopij filmov, za ka-
tere bi presodilo, da so pomembni za nacionalno kulturo. S tem se hrvaški filmski 
podjetniki niso strinjali in so od takrat naprej vztrajno zavračali kakršne koli po-
bude za skupne projekte iz Beograda (Volk 2001, 62–63; primerjaj tudi Škrabalo 
1998, 57–58). V takšnih razmerah je domača proizvodnja, ki je bila v tistem času 
še vedno skoncentrirana v Zagrebu, hitro zamrla. Ob tem je treba poudariti, da je 
k zatonu jugoslovanske kinematografije prispevala tudi valutna reforma leta 1920, 
po kateri je bilo treba za nov jugoslovanski dinar odšteti kar štiri predvojne av-
stro-ogrske krone (Škrabalo 2998, 58). Slednje je namreč pomenilo, da je kapital 
tistih delov nove države, ki so bili prej pod Avstro-Ogrsko (med drugim tudi Slo-
venija in Hrvaška, vključno s hrvaškimi filmskimi studii), realno izgubil velik del 
svoje vrednosti.

Da bi domačo filmsko proizvodnjo vendarle nekako zagnala, je nova kraljeva 
vlada 5. decembra 1931 sprejela Zakon o ureditvi prometa s filmi. To je naredila po 
vzoru številnih zakonov, ki so jih v dvajsetih letih sprejemale različne evropske 
države z namenom zaščite domače filmske proizvodnje pred popolno dominacijo 
hollywoodskih filmov, na primer britanskega Film Act ali podobnega francoske-
ga zakona. Jugoslovanski zakon je poskušal spodbuditi domačo kinematografijo s 
predpisom, da morajo kinodvorane na vsakih 1000 metrov uvoženih filmov prika-
zati (ali proizvesti) prvo leto 70, kasneje pa 150 metrov domačega filma (Škrabalo 
1998, 103). Kinematografi, ki tega ne bi naredili, bi po zakonu morali plačati kazen 
v poseben fond za podporo domačemu filmu. Zakon je med filmskimi delavci po 
vsej Jugoslaviji izzval veliko optimizma, toda kmalu se je pokazalo, da večjih učin-
kov ne bo imel. Različna podjetja so zaradi novega povpraševanja začela snemati 
filme zelo na hitro, s tem pa brez kvalitete (Škrabalo 1998, 104);25 odločen odpor 
proti novemu zakonu, ki se je razmahnil zlasti med hrvaškimi prikazovalci, za ka-
tere bi odredba pomenila velik strošek,26 pa so še zaostrili distributerji velikih hol-
lywoodskih studiev s odločitvijo, da se uredbi o kontingentiranju svojih filmov ne 
bodo uklanjali. Po izračunu, da bi jih neprikazovanje domačih filmov v Jugoslaviji 
stalo med 80.000 in 100.000 dolarji na leto, so tako uslužbencem svojih izpostav v 
Zagrebu (ki je bil takrat center distribucije filmov za Jugoslavijo) preprosto poslali 
odpovedi. Sledila so pogajanja, na katerih niso našli rešitve (Škrabalo 1998, 105), 
zaradi česar so se namesto ameriških v kinodvoranah začeli vrteti nemški filmi. 
Ker pa ti niso bili tako popularni kot hollywoodske uspešnice, je obisk kinemato-
grafov padel, s tem pa se je tudi izgubil smisel novega zakona. V tej slepi ulici so 
se uredbe Zakona o ureditvi prometa s filmi začele potihoma umikati (Škrabalo 
1998, 105.). V praksi je to seveda pomenilo vrnitev hollywoodskih filmov v Ju-
goslavijo in konec poskusov aktivnega spodbujanja domače filmske proizvodnje. 

24 Sicer znani srbski pisatelj in dramatik. 
25 V tem smislu je mogoče zanje uporabiti naziv quota quickies: izraz se je v Evropi uveljavil za tiste 

izdelke, ki so nastajali zgolj zato, da bodo ugodili zahtevam po obveznem deležu domačih filmov 
na sporedu (Vrdlovec 2010, 122).

26 Pri tem so del blagajniškega zaslužka že tako morali odvajati za gledališko dejavnost (t. i. »gleda-
liški dinar«) (Vrdlovec 2010, 97).
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Ker je prvi slovenski celovečerni film, V kraljestvu Zlatoroga, prišel v kinod-
vorane leta 1931, se na prvi pogled zdi, da je imel nov Zakon o ureditvi prometa s 
filmom nekaj spodbudnih učinkov vsaj na slovensko kinematografijo. Ampak tu 
je šlo zgolj za naključno prekrivanje. Film so v resnici začeli snemati že v letih 1928 
in 1929, sprejetju novega zakona pa je konec koncev predhodila tudi premiera 
filma, ki je bila 29. avgusta 1931 v veliki dvorani ljubljanskega hotela Union. Ta 
prvi slovenski celovečerec je ob vsesplošni neaktivnosti domačih studiev posnelo 
kar domače alpinistično društvo, kar v veliki meri pojasnjuje tako njegove pred-
nosti kot tudi slabosti. Po scenariju Juša Kozaka ga je režiral amaterski fotograf in 
snemalec Janko Ravnik.

Janko Ravnik (1891–1982) je je rodil v Bohinjski Bistrici. Po izobrazbi, ki 
jo je leta 1915 zaključil na praškem Konservatoriju, je bil glasbenik. Po prvi 

svetovni vojni se je najprej zaposlil kot korepetitor in dirigent v ljubljanski 
Operi, nato pa je poučeval klavir na ljubljanskem konservatoriju oziroma od 
leta 1940 Akademiji za glasbo. Iz njegove šole je izšla generacija slovenskih pia-
nistov. Sam je pisal zlasti klavirske miniature in cerkveno glasbo, vendar sta ga 
poleg glasbe zanimala tudi fotografija in film, tako da je po nekaj dokumentar-
nih poskusih, kot sta na primer Odkritje spomenika Napoleonu in Napoleonovi 
Iliriji (1929), leta 1931 posnel tudi prvi slovenski celovečerni film V kraljestvu 
Zlatoroga. Kljub temu da je šlo za napol amaterski projekt, ki ga je realiziral 
v okviru Turistovskega društva Skala, v katerem je vodil fotografski odsek, je 
film med občinstvom doživel lep sprejem. Kasneje je Ravnik posnel še nekaj 
krajših dokumentarcev: S kajakom po Savi, Cerkniško jezero, Rudnik Trbovlje 
in Cementarna Trbovlje (povzeto po: Peterlić 1990, 409 in Rijavec 1996, 102).

Študent (Herbert Drofenik) se med branjem knjige na Ljubljanskem gradu zazre v 
gore. Zdi se, kot da ga kličejo. S prijateljem, kmetom Klemnom (Miha Potočnik) iz 
Rateč, se dogovori za vzpon na Triglav. Dobita se v Mojstrani, potem pa jo skupaj 
mahneta na Jesenice po še tretjega člana druščine, delavca Robana (Joža Čop). Sle-
dnji o načrtovanem vzponu ne ve ničesar, a se tovarišema vseeno z veseljem pridru-
ži. Prijatelji se Triglavu približujejo čez Pokljuko. Prvo noč prespijo v šotoru, drugo 
pa kar pri planšarjih, kjer se Roban zaplete s planšarko Lizo (Franica Sodja). Nasle-
dnji dan se mimo Vodnikovega doma povzpnejo do Kredarice. Tu si naslednjega dne 
vzamejo čas za plezalske spoprijeme s strmimi stenami v bližini. Končno se vzpnejo 
še na Triglav, tokrat po zavarovani poti. Vračajo se mimo Sedmerih jezer in se usta-
vijo še na Bledu, kjer si privoščijo vožnjo s pletno. Tu se poslovijo. Ko pride zima, se 
v kraljestvo Zlatoroga vrnejo s smučmi. 

Alpinistično društvo Skala, s pravim imenom Turistovski klub Skala, je leta 
1921 ustanovila skupina mlajših članov Slovenskega planinskega društva. Njihov 
cilj je bil v domačo planinsko kulturo vpeljati prvine tedaj vedno bolj moderne-
ga alpinizma. Skalaši so se tako ukvarjali z markiranjem planinskih poti, gradnjo 
bivakov, alpinizmom, sankanjem in smučanjem (med drugim so bili najmočnejši 
smučarski klub v Jugoslaviji). Leta 1922 se je klubu pridružil še Klement Jug, v 
tistem času najbolj znani slovenski plezalec, čigar smrt v severni steni Triglava dve 
leti kasneje je v javnosti sprožila veliko razprav v zvezi z nevarnostmi alpinizma 
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ter njegov razvoj za nekaj časa celo 
zavrla (Savenc 1997, 91).27 K delo-
vanju in prepoznavnosti društva je 
prispeval tudi fotoamaterski odsek 
kluba, ki ga je vodil Janko Ravnik. 
Pod njegovim vodstvom so Skala-
ši sodelovali pri opremi različnih 
knjig in izdaji razglednic, največji 
odmev pa je seveda imel prvi slo-
venski celovečerni film V kraljestvu 
Zlatoroga, ki so ga, kakor je že bilo 
omenjeno, posneli v več delih v le-
tih 1928 in 1929. Kot zanimivost 
lahko omenimo podrobnost, da je 
bil v tem času tajnik društva Milan 
Kham, ki je kasneje postal direktor 
prvega večjega slovenskega filmske-
ga podjetja Emona film. 

Ker je V kraljestvu Zlatoroga po-
snela skupina amaterskih navdušen-
cev, od njega ne smemo pričakovati 
preveč. Kljub temu pa je že takoj 
vidna njegova izrazita nedinamič-
nost, in to na obeh osnovnih rav-
neh, vizualni in narativni. Po vizu-
alni strani je film tako rekoč v celoti 
sestavljen iz popolnoma statičnih 
panoramskih posnetkov lepot slovenske kulturne in naravne krajine, ki jih zgolj 
občasno – potem, ko se je kamera že nekaj časa pomudila pri svojem osrednjem 
motivu, – dopolnjujejo še umirjeni premiki po horizontali oziroma vertikali. Tu 
gre torej za skrajno preprost filmski jezik (dinamika kamere je tudi v najboljšem 
primeru zvedena zgolj na preproste pane in tilte), ki je bil na začetku tridesetih 
let že zdavnaj presežen, še posebej ker na podobno začetniški ravni deluje tudi 
montaža. Res je seveda, da so Skalaši film snemali zgolj z eno samo kamero, toda 
z nekaterimi prijemi − s ponovljenimi posnetki iz različnih zornih kotov in nekaj 
montažerske imaginacije − bi ga bilo mogoče razgibati. Če ne drugega, bi Ravnik, 
ki je film tudi montiral, lahko z ustrezno montažo vsaj kondenziral čas. To je na-
mreč pri montaži eno temeljnih načel, V kraljestvu Zlatoroga pa se temu naspro-
tno vse dogaja na dolgo in široko – večkrat kar v realnem času. Ko jo na primer 
glavni junak mahne proti železniški postaji, kjer bo sédel na vlak za Gorenjsko, ga 
vidimo najprej, kako na svoji pisalni mizi uredi knjige, potem pa še, kako gre skozi 
vrata, kako jo ubira mimo Robbovega vodnjaka, pa mimo Prešernovega spomenika 

27 Nekateri sicer menijo, da je Jug v steni naredil samomor zaradi neuslišane ljubezni (internetni vir 
62 in intervju Erjavec). Kot zanimivost omenimo podrobnost, da je bil mladi Jug po poklicu filozof 
(bil je prvi asistent profesorja dr. Franceta Vebra na Oddelku za filozofijo na ljubljanski Filozofski 
fakulteti) in da se je z gorami v skladu s svojim ničejanskim pogledom na svet spoprijemal zlasti z 
močjo volje (Orel 1990, 317). 

Prizor s snemanja V kraljestvu Zlatoroga.
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z ene strani in Prešernovega spomenika z druge strani, kako se ustavlja na Miklo-
šičevi ulici in, čisto na koncu še, kako se povzpne na vlak. Verjetno bi bilo dovolj, 
če bi od vsega tega pokazali zgolj odhod skozi vrata in prihod na postajo. 

Na drugi strani je precej nedinamičen tudi vsebinski nastavek. Videti je sicer, 
da avtorji že v izhodišču niso težili h kakor koli kompleksni zgodbi, toda vpraša-
nje je, če je bila to dobra odločitev, saj skrajno ohlapen pripovedni okvir, kjer se 
v vsem filmu ne zgodi nič drugega, kot da se trije prijatelji povzpnejo na Triglav, 
potem pa se iz njega še vrnejo, ne deluje niti kot izhodišče za atraktiven igrani 
film niti kot vrsta pristopa k dokumentarističnemu prikazu posebnosti slovenske 
gorske krajine. Če že, takšen pripovedni okvir pušča vtis, da je zgodba v filmu 
zgolj priročen izgovor za kopičenje različnih navdušenih prikazov slovenskih na-
ravnih in kulturnih znamenitosti, to pa ni najbolj prepričljivo ne v filmskem ne v 
kakršnem koli drugem smislu. Po eni plati dogajanje zaradi odsotnosti zgodbe ni 
napeto, po drugi pa posnetkom manjka kakršna koli vsebinska utemeljitev, saj že 
vsak najmanjši prostorski premik junakov spremlja množica nazornih in teme-
ljitih prikazov različnih znamenitosti v bližnji in daljni okolici, ki z dogajanjem 
v filmu – kolikor ga sploh je – nimajo prav nobene zveze. Ko na primer vlak, na 
katerem je študent, prisopiha mimo Kranja, je to za Ravnika očitno že dovolj velik 
razlog, da nam poleg vlaka prikaže še kranjsko staro mestno jedro, nekaj najpo-
membnejših zgradb v mestu in skupino otrok, ki se igrajo ristanc pred cerkvijo, 
za nameček pa še gorenjski sejem in prekupčevanje s kravami, kjer kmetje kar 
tekmujejo, kdo bo svoje živinče pred kamero potrepljal na bolj velikodušen način. 
V kraljestvu Zlatoroga posledično bolj kot resen celovečerni film deluje kot album 
ljubečih fotografij domače dežele. Njegova posebnost je v tem oziru zgolj ta, da 
so tu fotografije gibljive, vendar to ne spremeni veliko, saj se na njih (oziroma 
z njimi) ne dogaja veliko. Da je bil film v vseh pogledih že ob premieri zastarel, 
potrjuje dejstvo, da je bila takšna kinematografija, kjer so se posnetki omejeva-
li na statične prikaze takšnih ali drugačnih naravnih ali kulturnih znamenitosti, 
značilna za prva leta po izumu filma (v strokovni literaturi se za takšen tip filmov 
običajno uporablja naziv kino atrakcij).28 Kmalu so namreč filmarji ugotovili, da je 
film bolj primeren za pripovedovanje zgodb, Ravnik in njegova ekipa pa kot da te 
lekcije slabih trideset let kasneje sploh še niso vzeli. 

Kljub temu pa V kraljestvu Zlatoroga kot zbirka statičnih posnetkov ne deluje 
povsem slabo. Glavni razlog za to je, da so bili posnetki očitno narejeni z veliko 
truda in vizualnega občutka – navsezadnje so jih delai izkušeni fotografi –, tako 
da je film v primeru, če ga jemljemo v njemu lastni legi turistične slikanice, prese-
netljivo gledljiv. Podobe so lepe in skrbno skadrirane, nekaj posnetkov pa je celo 
naravnost presunljivih. Tu imamo v mislih zlasti prizore zgolj rudimentarno zava-
rovanega plezanja v prepadnih stenah, ki si ga trije junaki privoščijo po prihodu 
na Kredarico: gledalcu vratolomni vzponi nastopajočih povzročajo trebušno ne-
lagodje tudi v primeru, če se ne vpraša, kako so na tiste strme in vrtoglave vrhove, 
kjer so snemali, pritovorili še filmsko kamero. Na bolj kritični strani se je mogo-
če pri posnetkih spotakniti ob precej nerazgibano rabo kamere, ki se skoraj brez 
izjeme zadovoljuje s preglednimi malimi plani in nekoliko osladno ter zastarelo 
poznoromantično estetiko, za katero je mogoče zapisati, da ne zna videti lepote 
izven bolj ali manj konvencionalnih naravnih pejsažev. 

28 V originalu cinema of attractions. Za več o tem glej Cook in Bernink 2000, 93–95.
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Pa bi vse to še šlo. Konec koncev od celovečernega prvenca v neki mali deželici 
na robu tega, kar je bila takrat moderna Evropa, ne smemo pričakovati preveč. Da 
imamo do njega kljub temu nekaj močnih zadržkov, torej ni posledica nekaterih 
njegovih tehničnih pomanjkljivosti pač pa dejstva, da je problematičen po vse-
binski oziroma ideološki plati. Tu gre za to, da je V kraljestvu Zlatoroga stvaritev, 
ki jo od začetka do konca zaznamuje eno samo sporočilo in sicer o izjemni lepoti 
slovenske dežele, kulture in njenih ljudi. Ljubezen do vsega slovenskega je mogoče 
prepoznati na tako rekoč vsakem centimetru filmskega traku, da pa o tem ne bi 
bilo nesporazumov, se Ravnikov celovečerec že odpre z dramatičnim sporočilom, 
ki se izpiše po vsej širini filmskega platna: »Ta film je nem. Toda kljub temu doni 
ob njem v naših srcih mogočna pesem: sveta si zemlja slovenska.«

Razlog za zadržanost do ognjevitih izlivov privrženosti slovenstvu izhaja iz 
problematičnega značaja koncepta nacionalne identitete. Res je sicer, da danes 
tako rekoč vsi dominantni diskurzi poudarjajo pomen naših nacionalnih pri-
padnosti (o tem nas prepričujejo v šolah, medijih, zgodovinskih učbenikih, na 
športnih prireditvah, kjer navijamo za »naše«, ipd.), toda to še ne pomeni, da 

V kraljestvu Zlatoroga: podobe lepot domače pokrajine.
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te v resnici obstajajo. Večina resnejših analiz koncepta naroda priča, da gre za 
tipično moderen ideološki konstrukt (ki torej na noben način ni starejši od dobrih 
200 let), zaradi česar ga ne moremo jemati za naše kakršno koli naravno bistvo, še 
manj pa je smiselno, da ga poveličujemo. Ernest Gellner v znameniti razpravi Na-
tions and Nationalism (Narodi in nacionalizem) (1983) na primer pravi, da so se 
ljudje začeli prepoznavati za pripadnike različnih narodov šele, ko je pojav seman-
tično vedno bolj zahtevnih poklicev ob modernizaciji oblastnike spodbudili, da so 
začeli uvajati obvezno šolanje in druge mehanizme kulturne homogenizacije: do 
takrat so bile družbe identitetno razdrobljene (ljudje so se v predmodernih druž-
bah identificirali zlasti s svojimi družinami, naselji, regijami, religiozno pripadno-
stjo, poklici, stanovi in podobno). Široki kulturni okviri v obliki narodov oziroma 
nacionalnih držav naj bi torej nastali šele kot tipično moderen odgovor na zahteve 
po abstraktni – na lokalne kontekste nevezani – komunikaciji, ti okviri pa so se 
kasneje z različnimi ideološkimi prijemi (administrativno upravljanje, obvezno 
šolstvo s predpisano zgodovino »naroda«, mitologiziranje »nacionalnih junakov«, 
množičnimi mediji, izborom praznikov ipd.) začeli legitimirati kot posamezniko-
va temeljna skupinska identiteta (Gellner 1983). Da je koncept naroda v resnici 
zgolj moderna iznajdba, ki se vzpostavlja vedno šele za nazaj (kot andersonovska 
zamišljena skupnost − glej Anderson 1991), navsezadnje potrjuje že antropološka 
evidenca, ki kaže, da nacionalne pripadnosti, preden so jo uvozili iz Evrope, niso 
poznali nikjer drugod po svetu. 

Tu je sicer treba poudariti, da ideološki značaj nacionalizma sam po sebi ni 
problematičen. Ljudje smo bitja kulture in povsem izven takšnih ali drugačnih 
ideoloških konstruktov verjetno niti ne moremo živeti. To, kar pri konceptu naro-
da in iz njega izhajajočem nacionalizmu moti, torej ni njegov ideološki značaj, pač 
pa dejstvo, da gre za koncept, ki že v svojem jedru gradi na izključevanju. »Mi«, 
»pripadniki nekega naroda«, nikoli nismo »mi« sami po sebi, ampak ima naša po-
sebna identiteta svoj smisel – in vsebino – vedno šele relacijsko, se pravi nasproti 
»njim«: drugim in drugačnim (glej: Mouffe 2005, 141). To drugo so lahko na pri-
mer sosednji narodi ali pa kakršne koli domače kulturne manjšine; bistveno pri 
vsem tem je, da mora biti zaradi relacijskega odnosa v procesih konstrukcij naci-
onalnih identitet za pozitivno samopodobo nekega naroda njegov simbolni drugi 
vedno konstruiran negativno, to pa praviloma vodi v nestrpnost in izključevanje. 
Na ravni odnosov med sosednjimi narodi lahko takšno samorazumevanje prek 
simbolne diskreditacije drugega vodi celo do vojn, in če je kje kakšen živ dokaz o 
problematičnosti ideologije naroda, je to dejstvo, da je prav v imenu »naroda« v 
zadnjih nekaj stoletjih umrlo verjetno več ljudi kot kadar koli prej v imenu katere 
koli druge ideologije. Nič manj niso problematični tudi procesi izključevanja nav-
znoter. Zgodovina sodobnih nacionalnih držav dokazuje, da so se te v pomembni 
meri konstituirale prav s poudarjanjem razlik nasproti različnim etničnim manj-
šinam (na primer Judom v Nemčiji in Franciji, Romom na Madžarskem in po-
dobno; navsezadnje tudi t. i. »čefurjem« v Sloveniji), pri čemer različne oblike 
nestrpnosti, diskriminacije in v skrajnem primeru tudi pogromi, ki so sledili tej 
logiki vzpostavljanja nacionalne samozavesti, pogosto niso bili nič manj uničujoči 
od množice vojn, do katerih je prišlo »v imenu naroda« med različnimi državami. 
Da je proces vzpostavljanja nacionalnih identitet povezan zlasti z binarno logiko 
jezika samega (ker je za vsak pojem konstitutivno zlasti razmerje nasproti njego-
vemu drugemu polu) in ne z našo domnevno »naravo«, priča že nestabilen značaj 
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diferenciacij. Dokler je bila na primer Slovenija del avstro-ogrskega cesarstva, so 
se Slovenci definirali predvsem s svojimi značilnostmi, ki so jih razlikovale od 
Nemcev; ko je postala del Jugoslavije, so se Slovenci začeli definirati preko svojih 
razlik nasproti pripadnikom drugih jugoslovanskih narodov (paradoksalno pogo-
sto prav z atributi, za katere je do takrat veljalo, da so »nemški«: pridnost, ureje-
nost, zanesljivost ipd.); sedaj, ko je Slovenija samostojna država, pa se nenadoma 
pojavlja diferenciranje identifikacij po regionalnem ključu (Štajerska nasproti Lju-
bljani in podobno). Kje je tu »naravno« in »univerzalno« jedro slovenstva?

Pri vprašanju naroda oziroma nacionalizma smo se ustavili nekoliko bolj po-
drobno iz dveh razlogov. Prvi ja očitno dejstvo, da gre za enega od pomembnih 
elementov filma V kraljestvu Zlatoroga, drugi pa, da je narod zelo pomemben 
element v simbolnem univerzumu slovenske kinematografije nasploh: zaradi za-
mudniškega vzorca kulturne modernizacije je tudi v Slovenijo – prav tako kot 
tudi v večino drugih vzhodnoevropskih držav – ideologija nacionalizma prišla 
razmeroma pozno (v drugi polovici 19. stoletja), hkrati pa verjetno ravno zaradi 

Podobe razrednega mira: Herbert Drofenik, Joža Čop in Miha Potočnik se v  
V kraljestvu Zlatoroga kot študent, delavec in kmet skupno odpravijo na Triglav.
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tega toliko bolj odločno, saj je močnejša medijska posredovanost evropskih družb 
v tem času (v primerjavi s prvo polovico 19. stoletja, ko je nacionalizem preplavljal 
zlasti Zahodno Evropo), omogočala še silovitejšo kulturno homogenizacijo. Če-
prav je vzorec prevzema ideologije nacionalizma v Sloveniji v vseh teh pogledih 
razumljiv, ne moremo mimo dejstva, da gre za ideologijo, ki je v svojem jedru 
izključujoča in problematična. V skladu s tem smo torej do nje kritični in zato 
tudi izražamo zadržke do številnih artikulacij, ki jih je doživela v slovenskem fil-
mu, pri čemer seveda nič ne spremeni, če so podobe, tako kot je to na primer 
v filmu V kraljestvu Zlatoroga, same po sebi videti neškodljive. Ko govorimo o 
ideologiji in reprezentacijah, je pač treba razumeti, da je prav tako kot to, kar 
vidimo, pomembno tudi to, česar ne vidimo. Pri V kraljestvu Zlatoroga se tako 
lahko na primer podobe lepot slovenske kulturne in naravne krajine same po sebi 
zdijo kot povsem nedolžen izraz ljubezni do domovine, toda natanko ta ljubezen 
do domovine že po definiciji implicira, da obstaja tudi nekaj, kar ni domovina in 
do česar torej ljubezni ni treba čutiti oziroma nas ogroža, s tem pa svet drobi na 
množico izključujočih se in vase zagledanih identifikacij, ki namesto h kulturnim 
povezavam težijo k ločevanju in tekmovanju, s tem pa tudi k nestrpnostim in v 
najslabšem primeru tudi h konfliktom. 

Nazoren primer izključujočega jedra koncepta stabilne nacionalne identitete je 
sistematično spregledovanje prispevkov drugih kultur, ki je značilno za uveljavljena 
diskurzivna uokvirjanja nacionalnih identitet. V Sloveniji – ki pa v tem pogledu 
na noben način ni izjema – so na primer iz hegemonskih standardov nacionalne 
kulture izključene vse tiste vsebine, ki so jih prispevali Nemci, Italijani, pripadniki 
drugih južnoslovanskih narodov oziroma ostalih etničnih manjšin na ozemlju da-
našnje Slovenije, in to kljub temu, da njihov pomen nikakor ni zanemarljiv. Če se 
za trenutek ustavimo zgolj pri eni od bolj značajnih posebnosti slovenske kulturne 
krajine, slikovitih starih mestnih jedrih večine slovenskih mest (od Pirana, Kopra in 
Ljubljane do Ptuja, Celja in Maribora), lahko vidimo, da se ta v različnih reprezen-
tacijah (tudi v V kraljestvu Zlatoroga) sistematično pojavljajo kot izraz (in dokaz) 
tipično slovenske ustvarjalnosti in graditeljske kulture, čeprav sta jih v teku stoletij 
v resnici v pomembni meri ustvarila zlasti nemško oziroma italijansko meščanstvo. 

Da je tudi najbolj zasanjano domoljubje nevarno blizu sistematičnemu izklju-
čevanju, kaže podrobnost, ki V kraljestvu Zlatoroga približuje nič manj kot ideo-
logiji fašizma. Tu se gre za sestavo druščine, ki se odpravi na Triglav: na eni strani 
imamo študenta, na drugi kmeta in na tretji delavca. Na prvi pogled se zdi, kot 
da je Ravnik želel zgolj poudariti, kako imajo Slovenci radi slovensko zemljo ne 
glede na svoj razred ali stan, toda strogo gledano je ideja razrednega sodelovanja v 
imenu dobrobiti naroda, ki ga simbolizira takšna sestava druščine, ena osrednjih 
značilnosti ideologije fašističnega korporativizma. Seveda je vprašanje, če so imeli 
Ravnik in sodelavci pri svojem delu v mislih ravno fašistične ideale. Zelo verjetno 
ne, vendar to ne spremeni zgovornega dejstva, da se tudi že v tako zelo nedolžnem 
filmu, kot je Ravnikova zbirka romantičnih podob slovenske dežele in njenih ljudi, 
nakazuje latentno fašistoidno jedro domoljubja. 

V povezavi z močnimi nacionalističnimi poudarki je v filmu V kraljestvu Zla-
toroga pomembna tudi konstrukcija telesa. Težko je namreč spregledati, da je ideja 
ponosnega in samozavestnega slovenstva, ki zaznamuje film od začetka do konca, 
v pomembni meri artikulirana zlasti s podobami mladega in krepkega moškega 
telesa (konkretno treh junaških gornikov, ki so v središču dogajanja). Povezave 
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nacionalizma in idej o pomenu čvrstega narodovega telesa, ki se uresničuje v 
različnih športnih dosežkih narodnozavednih posameznikov, seveda niso bile v 
tistem času nič posebej slovenskega. Širile so se že v 19. stoletju (Jackson Lears 
na primer piše o pomenu veslanja pri konstrukciji samozavestne mlade ameriške 
nacije − glej: Nochlin 2011, 374), pri čemer je za Slovenijo značilno zgolj to, da se 
je nanje prilepila z nekaj časovnega zaostanka in da so se tu razvile zlasti na po-
dročjih gorništva in telovadnih društev (Sokoli in Orli). Tudi tu pa smo zelo blizu 
idejam fašizma: navsezadnje je ideja čaščenja zdravega moškega telesa doživela 
svojo logično izpolnitev prav v nacističnih spektaklih množice mladih in čvrstih 
teles, ki so svojo moč ponujala na razpolago svojemu narodu, državi in führerju.

Žanrsko je V kraljestvu Zlatoroga gorniški film. Ta vrsta filmov je bila (kot Ber-
gfilme) v desetletjih med obema vojnama še posebej priljubljena v Nemčiji, kjer 
jih je med drugim snemala tudi Leni Riefenstahl. Toda med klasičnimi gorniškimi 
filmi in V kraljestvu zlatoroga obstaja vsaj ena pomembna razlika: medtem ko je 
za gorniške filme nasploh značilno, da se plezalci iz svojega spoprijema z gorami 
v dolino vrnejo z nekim novim spoznanjem, film V kraljestvu Zlatoroga film ne le 
da nima zgodbe, pač pa na tej pomenski ravni tudi nima vsebine. Junaki gredo na 
Triglav in se potem z njega vrnejo, to pa je tudi vse. 

Film je bil med občinstvom sprejet z navdušenjem. V desetih dneh prikazova-
nja si ga je v Ljubljani ogledalo nič manj kot dobrih 15.000 gledalcev, kasneje pa 
so ga prikazali še v drugih slovenskih in jugoslovanskih mestih (tudi v Zagrebu in 
Beogradu) ter tudi v Združenih državah, kjer je navdušil zlasti slovenske izseljen-
ce v Clevelandu (Vrdlovec 2009, 99–100). Nekoliko bolj zadržana je bila kritika, 
ki je filmu v prvi vrsti očitala njegovo statičnost. Zanimiv je tudi očitek, ki ga je 
Boris Orel namenil filmu v reviji Ilustracija. Po njegovem mnenju naj bi bil film V 
kraljestvu Zlatoroga baročen, kar naj bi pomenilo, da »hoče biti hkrati vse: lirična 
fotografija naših gora, turistično-plezalski, tujsko prometni, slovensko kulturno 
propagandni, človečanski, socijalen, gospodarski, naravoslovni, športni.« (Orel 
v Vrdlovec 2009, 100) Omenjeni kritik je seveda imel prav, kljub temu pa pou-
darimo še enkrat, da je Ravnikov V kraljestvu Zlatoroga ob upoštevanju vseh že 
omenjenih zadržkov povsem solidna slikanica, ki lahko še danes v kinodvorane 
pritegne na stotine zainteresiranih obiskovalcev (kakor se je zgodilo ob prazno-
vanju 80-letnice premiere filma v veliki dvorani hotela Union 29. avgusta 2011).

V kraljestvu Zlatoroga je ohranjen zgolj v nekoliko okrnjeni različici v dol-
žini 76 minut: izvorno je bil dolg 109 minut (internetni vir 64). 85.000 dinarjev, 
kolikor so bili stroški snemanja, so Skalaši zbrali na različnih koncih. Nekaj je 
prispevala vlada v Beogradu, nekaj zagrebška agencija Putnik, veliko pa so fantje 
primaknili tudi sami, še največ že omenjeni Milan Kham (internetni vir 64). O 
stanju slovenske kinematografije v tistem času veliko pove podatek, da Turistovski 
klub Skala izkupička od prikazovanj ni investiral v snemanje novega filma, pač 
pa ga je namenil za izgradnjo planinskega doma na Rjavi skali na Voglu (Skalaški 
dom na Voglu). Kot zanimivost lahko tu omenimo, da je načrt za stavbo naredil 
Herbert Drofenik, ki je v filmu igral študenta,29 in da so Skalaši gradbeni material 
iz doline znosili kar sami (internetni vir 63).30

29 Drofenik je bil pomemben slovenski arhitekt. Med drugim velja za prvega slovenskega arhitekta z 
doktoratom po Maxu Fabianiju (internetni vir 65). Projektiral je tudi mariborski kino Udarnik. 

30 Dom so leta 1943 požgali partizani, saj so ga v tistem času uporabljali skoraj izključno nemški 
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Nekaj več kot leto dni kasneje, decembra 1932, je premiero doživel še en 
slovenski celovečerni film, katerega zgodba se vrti okoli vzpona na Triglav, Tri-
glavske strmine. V skladu s tem se poraja vtis, da so bili začetki slovenske kine-
matografije slogovno zelo konsistentni, toda v resnici V kraljestvu Zlatoroga in 
Triglavske strmine prav zaradi množice sorodnosti drug ob drugem stojita vsaj 
nekoliko nelagodno: Milka Badjura je kasneje trdila, da so Skalaši idejo za svoj 
film ukradli njenemu možu Metodu Badjuri (Štefančič 2005, 17), snemalcu Trigla-
vskih strmin in lastniku Sava filma, pri katerem je bil film narejen. Glede na to, da 
je bil Badjura v tistem času že uveljavljen filmar, je sicer nekoliko nenavadno, da je 
režijo Triglavskih strmin zaupal nekomu, ki s filmom izkušenj niti ni imel. Tu je šlo 
za Ferda Delaka, pri čemer je nenavadno tudi to, da je Delak kljub temu, da je bil 
znan slovenski gledališki avantgardist, film posnel na način, ki je v vseh pogledih 
skrajno konvencionalen.

Ferdo Delak (1905–1968) se je rodil v Gorici. Študiral je na Filozofski fa-
kulteti v Ljubljani in se kasneje izpopolnjeval še na Dunaju, Berlinu, Pragi, 

Parizu in Salzburgu, kjer je leta 1935 na umetniški akademiji Mozarteum tudi 
diplomiral. Pri svojem delu se je uveljavil kot eden prvih slovenskih avantgar-
distov in gledaliških revolucionarjev: na Dunaju je vodil Gledališče mednaro-
dne delavske pomoči, kasneje, leta 1925 in 1927, pa je v Ljubljani ustanovil še 
Novi oder in mednarodno avantgardistično revijo Tank. V tem času je deloval 
tudi v Drami in Operi ter z Bratkom Kreftom vodil Delavski oder. Leta 1936 
je Slovenijo zapustil in v naslednjih dvajsetih letih kot gledališki režiser obšel 
mnoga jugoslovanska gledališča; med drugim je bil dve leti urednik Hrvatskog 
narodnog kazališta (Hrvaškega narodnega gledališča). Režiral je dva filma: Tri-
glavske strmine (1932) v produkciji Badjurovega Sava filma in dokumentarni 
film Slovanski plesi (1934) (povzeto po: Moravec 1987, 188; Peterlić 1990, 276).

Kmetje kosijo travo. Koširjev France (Uroš Zupančič) se vrti okoli Minke (Pavla Ma-
rinko), ampak njej je bolj všeč Miha (Miha Potočnik), s katerim se rada vidita. Kasne-
je, ko ostaneta sama, Miha Minki obljubi, da bo naslednji dan na plesu javno oznanil 
njuno skorajšnjo poroko. Načrte mu prekrižata plezalska tovariša, ki ga povabita na 
plezarijo na Široko peč oziroma v Triglavsko severno steno. Kljub temu da zaradi tega 
ne bo mogel na ples, se Miha odloči za odhod v hribe. Na plesu se vsi zabavajo, le 
Minka ostane sama. Nekoliko starejši letoviščar, ki je v vasi, Danilo (Anton Cerar 
– Danilo), ji predlaga, da gredo za Mihom in mu pokažejo, kaj se to pravi, puščati 
takšno lepotico doma. Minka se strinja, tako da se drugo jutro proti hribom odpravijo 
še Minka, Danilo, France in Mihova sestra Jerca (Milka Badjura). Za slednja se kmalu 
izkaže, da sta tudi par (France je Minko ob košnji samo malo hecal), Danilo pa si kljub 
veliki začetni zagnanosti že ob vznožju, ko vidi Triglav v vsej njegovi veličini, glede 
vzpona premisli. Minka nadaljuje pot s Francetom in Jerco. Miha in njegova tovariša 
medtem plezajo. Ker jih pri tem ujame noč, si naredijo bivak kar v steni. Ko se končno 
povzpnejo na vrh Triglava, tam srečajo Minko in njena prijatelja. Snidenje je veselo, 
kljub temu pa druščina od Minke zahteva, da podpiše, da ne bo Mihu nikoli branila 
hoditi v gore in da ob njegovih izletih v hribe tudi »ne bo kazala kislega obraza«. 

Alpenjägerji, ki so prežali na partizanske kurirske poti v bližini. Leta 1964 je bil na njegovem 
mestu zgrajen hotel (Šimenc 1996, 43).
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Triglavske strmine so v številnih pogledih filmsko veliko bolj resna stvaritev 
od filma V kraljestvu Zlatoroga. Za začetek njen narativni okvir presega preprosto 
organizacijsko načelo, po katerem je niz belles images slovenske pokrajine sešitih 
v slikovito turistično brošuro, kot je to bilo pri V kraljestvu Zlatoroga. Tokrat je 
film posnet po zaokroženem scenariju z jasnima zapletom in razpletom, kjer pro-
stora za pretirano občudujoče posnetke slovenskih naravnih ali kakršnih drugih 
znamenitosti niti ni na voljo. Nekaj podobnega velja tudi za položaje in gibanje 
kamere, ki se več ne omejujejo na pregledne male plane, hkrati pa je pomembno, 
da se v tem filmu pojavlja tudi že prvi pravi igralec, Anton Cerar, s privzetim 
umetniškim imenom Danilo, za katerega pravijo, da je bil v tistem času tako zelo 
znamenita gledališka zvezda, ki so se mu dame klanjale in gospodje odkrivali, ko 
se je sprehajal po ljubljanski promenadi (internetni vir 1). Ker je bil specializiran 
za »bonvivantske in šaržirane vloge« (Štefančič 2005, 17), mu je vloga starejšega 
šarmerja v Triglavskih strminah seveda ustrezala. 

Kljub temu tudi ta film na mnogih mestih zelo zaostaja za takratno aktual-
no evropsko produkcijo. Kljub omenjenim dinamičnim elementom je filmsko še 
vedno okoren in v številnih pogledih prav tako kot V kraljestvu Zlatoroga prej 
spominja na zbirko fotografij kot na čisto pravi celovečerni film. Poleg tega je bila 

Joža Čop, eden najpomembnejših plezalcev v zgodovini slovenskega alpinizma, v Triglav-
skih strminah. V filmu se pojavlja kot eden od prijateljev, ki Miho zvlečeta v gore.
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tudi pri tem filmu večina igralcev amaterjev (med drugimi sta v Triglavskih str-
minah nastopila tudi Miha Potočnik, ki je V kraljestvu Zlatoroga igral Klemna, in 
Milka Badjura, ki je film montirala), kar se seveda pozna, pomembno pa je tudi, 
da je zgodba sama razmeroma šibka in to kljub temu, da se na samem začetku 
zaplete po vseh pravilih (in še čez). Najprej vidimo, kako se France spogleduje 
z Minko, pri čemer so njeni odzivi na njegovo prigovarjanje vse prej kot hladni, 
potem jo Minkin fant Miha namesto na ples ubere v hribe, na koncu pa se pojavi 
še šarmantni letoviščar, ki začne Minko diskretno hujskati proti njenemu ne ravno 
zavzetemu ljubimcu. V vseh teh pogledih scenarij Triglavskih strmin, ki ga je pri-
pravil Janez Jalen,31 ponuja toliko gradiva za dramatične zaplete v nadaljevanju, da 
bil lahko iz njega posneli celo nanizanko, toda v resnici se zadeve še hitreje, kot so 
se zapletle, tudi razpletejo. Najprej se izkaže, da je bil Francetov flirt z Minko zgolj 
prijateljska šala, letoviščar Danilo že po dveh ovinkih po dolini Vrat od vzpona 
na Triglav odstopi, Miha pa jo na koncu tudi odnese kar dobro, saj ne le, da mu 
Minka ob vnovičnem snidenju ne očita njegovega pobega v hribe, pač pa druščina 
dekle celo prisili, da podpiše, da Mihu nikoli ne bo prepovedovala hoditi v gore. 
Takšen konec je seveda skrajno seksističen – če kdo, potem bi moral podpisovati 
dokumente o spoštovanju partnerja Miha, ki je s svojim odhodom v gore prelomil 
obljubo, ki jo je dal Minki. Predvsem pa je konec vsebinsko neutemeljen: če junaki 
živijo v razmerah tako vsestranskega patriarhata, potem Minka verjetno ne bi niti 
pomislila na to, da bi s prijatelji šla gnjavit Miha na sam vrh Triglava. 

Vaški prizori so bili posneti na Srednjem vrhu pri Gozdu Martuljku. Ker gre za 
eno bolj slikovitih gorenjskih vasic, izbor lokacije lepo podpira etnološko-roman-
tičen relief filma, pri čemer je mogoče opaziti tudi nekaj zanimivih podrobnosti. 
Ena od teh so vaški godci, ki igrajo na veselici. Tu namreč vidimo, da niti približno 
niso videti tako, kot so se kasneje oblačili (in kot se še vedno oblačijo) slovenski 
narodnozabavni ansambli s svojimi kvazinarodnimi nošami, kar potrjuje že pri 
razpravi o V kraljestvu Zlatoroga omenjeno tezo o nacionalni kulturi kot vedno 
izumljeni šele za nazaj. Druga je nekaj manjših namigov na to, da je Minka revno 
dekle. Ta poteza morda pojasni Mihov nespoštljiv odnos do nje, tako da je neko-
liko škoda, da ni podrobneje razdelana, kljub temu pa jo lahko jemljemo za prvi 
sklic na razredne antagonizme v slovenskem igranem celovečernem filmu, saj V 
kraljestvu Zlatoroga o kakršni koli napetosti med predstavnih različnih razredov 
ni niti sledu (ravno nasprotno). 

Tudi v Triglavskih strminah se pojavlja nekaj plezalskih prizorov, ki pa niso 
videti tako zelo dramatični kot v V kraljestvu Zlatoroga. Razlog je vsaj do neke 
mere tehnične narave: ker je v Delakovem filmu uporabljenih več bližnjih pla-
nov, gledalci pri plezalnih prizorih izgubljamo občutek za prepade, nad katerimi 
alpinisti plezajo, tako da nas dogajanje ne pretrese preveč. Prizorov v Triglavski 
severni steni sicer ni snemal Badjura sam, temveč alpinist Stanko Tominšek (Vrd-
lovec 2009, 101), saj je bilo treba do prizorišča priplezati. Tominšek je bil odličen 
slovenski alpinist, ki je v tako imenovani »zlati navezi« z Jožo Čopom in Miho 
Potočnikom (igralcema, ki sta nastopila tako v V kraljestvu Zlatoroga kot tudi v 

31 Jalen je pisatelj, ki ga poznamo zlasti po delu Bobri,  povesti o mostiščarjih na Ljubljanskem barju.  
Po študiju bogoslovja je nekaj časa služboval kot duhovnik v Srednji vasi v Bohinju, kjer je vzljubil 
slovensko podeželje. Med literarno kritiko velja, da je Jalen slovensko podeželje v svojem delu 
pogosto idealiziral (Lah 1990, 256), kar je razvidno tudi iz scenarija za Triglavskih strmine.
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Triglavskih strminah) preplezal veliko prvenstvenih smeri, med drugim tudi čez 
tisoč metrov visoko severno steno Špika, kar je bil eden najpomembnejših slo-
venskih plezalskih uspehov med vojnama (internetni vir 8). Zdenko Vrdlovec se 
v tem smislu upravičeno sprašuje, če so trditve Milke Badjure o kraji ideje za V 
kraljestvu Zlatoroga točne, saj bi bilo v tem primeru malo verjetno, da bi v Trigla-
vskih strminah sodelovala skoraj popolnoma identična plezalska ekipa, kot je pri 
V kraljestvu Zlatoroga (Vrdlovec 2009, 101).32

Tudi Triglavske strmine so bile v kinodvoranah sprejete z veliko mero naklo-
njenosti (premierno so bile prikazane 9. decembra v kinu Ljubljanski dvor). Film 
je tokrat pohvalila tudi filmska kritika, čeprav je res, da mnogi časniki tega takrat 
novega slovenskega celovečerca sploh niso komentirali. Morda je po V kraljestvu 
Zlatoroga uplahnilo tisto apriorno zanimanje, ki je prvi slovenski film spremljalo 
zgolj zato, ker je bil pač prvi slovenski film. Karlo Kocjančič je v Jutru podal nasle-
dnjo oceno Triglavskih strmin: »To je slovenska dežela in to so njeni ljudje. Morda 
do neke mere idealizirano, toda užitno … Na srečo je Delak režiser, ki ne izgubi 
celote spred oči in ji zna podrediti podrobnosti, Badjura pa ima strog kriterij in 
občutljivo oko za slikovne elemente. Tako je nastal film, ki je nekoliko manj pester 
nego prvi slovenski veliki film, zato pa ga prekaša po večji enotnosti, smiselnosti, 
globini in tehniki.« (Kocjančič v Vrdlovec 2009, 103). Z njegovimi ocenami se je 
mogoče strinjati, pri čemer je zanimivo, da je Kocjančič opazil tudi potezo ideali-
ziranja slovenske dežele in njenih ljudi. Konec koncev je bilo to obdobje, ko je je 
bil nacionalizem v močnem vzponu, zato je tudi bil tako zelo samoumeven, da ga 
nihče več niti ni reflektiral. Ampak avtor ima prav: kljub temu da Triglavske strmi-
ne niso več – tako kot to velja za V kraljestvu Zlatoroga – zgolj eno samo navdu-
ševanje nad slovenskostjo, v svojem jedru vseeno gradijo na natanko tistem vase 
zagledanem nacionalnem sentimentalizmu, ki je zaznamoval že prvi slovenski 
film. Zdenko Vrdlovec v tem kontekstu utemeljeno poudarja, da tako V kraljestvu 
Zlatoroga kot tudi Triglavske strmine kljub nekaterim nastavkom v resnici nimata 
pravih filmskih likov oziroma junakov, saj se v obeh primerih v glavni vlogi poja-
vlja kar nacionalna mitologija (Vrdlovec 2009, 104–105). 

Se pa v Triglavskih stenah kaže neka pomembna značilnost slovenskega nacio-
nalizma, namreč da je artikuliran zlasti skozi koncept narave (ljubezen do domo-
vine ni toliko ljubezen do njene kulture kot je ljubezen do njene narave − pokrajin, 
gorá, podeželja in ljudi, ki živijo v skladu z naravo). To poudarjamo, ker se v tem 
pogledu slovenska nacionalna mitologija precej razlikuje od večine drugih evrop-
skih nacionalnih mitologij, za katere je značilno, da se na ravni konstrukcije lastne 
izjemnosti običajno osredotočajo na kulturne dosežke. Razlog za to posebnost je 
verjetno slovenska zgodovinska izkušnja, saj so bili Slovenci v preteklosti pretežno 
kmetje oziroma obrtniki, medtem ko sta bila meščanstvo in aristokracija – razre-
dna nosilca klasičnih kulturnih dosežkov – v glavnem tuja oziroma potujčena (glej 
Vodopivec 2006, 15–16; Stavrianos 2008, 232). O tem bomo govorili več pri kon-
kretnih filmih, v katerih je to še posebej opazno, tako da velja na tej točki zgolj opo-
zorilo, da se je ta prvina popolnoma izkristalizirala šele pri Triglavski strminah; V 
kraljestvu Zlatoroga so namreč stvari v tej smeri bolj kompleksne, saj je Ravnik med 
lepote Slovenije vključil tudi nekaj izrazito kulturnih prvin, na primer stara mestna 
jedra Ljubljane in Kranja, hidroelektrarno v Medvodah, železarno na Jesenicah ipd. 

32 Joža Čop se v V kraljestvu Zlatoroga pojavlja v vlogi enega od Mihovih plezalskih tovarišev.
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Triglavske strmine so bile prav tako kot V kraljestvu Zlatoroga še vedno nemi 
film. Glede na to, da je v tistem času v svetu prišlo do hitrega razvoja zvočne 
tehnologije,33 bi stvari lahko bile tudi drugačne, ampak slovenska kinematografija 
je pred drugo svetovno vojno za vsemi večjimi še vedno precej zaostajala. Podob-
no kot pri prvem slovenskem filmu se je do danes tudi ohranila zgolj skrajšana in 
ozvočena različica filma (v dolžini 1370 metrov namesto izvornih 2250). To je leta 
1963 pripravila Milka Badjura, ki je mednapise zamenjala s posnetim zvočnim 
komentarjem in vse skupaj opremila še z glasbeno spremljavo Bojana Adamiča 
(Vrdlovec 2009. 102). Podatka o premiernem številu gledalcev ni.

Po dveh v hitrem zaporedju posnetih slovenskih filmih se je verjetno zdelo, 
da je led prebit in da se bo kontinuirana filmska proizvodnja končno začela tudi v 
Sloveniji. Žal ni bilo tako, saj je bilo treba na prvi naslednji celovečerec čakati več 
kot 15 let. Toda v tem vmesnem obdobju filmska dejavnost v Sloveniji kljub vsemu 
ni povsem zamrla. Med drugim je leta 1938 v proizvodnji Prosvetne zveze nastal 
prvi slovenski zvočni film Mladinski dnevi. Ta prispevek v režiji Maria Foersterja 
prikazuje sprejem kneza Pavla Karadjordjevića na železniški postaji Ljubljani in 
sprevod telovadcev ter narodnih noš po mestnih ulicah, ki so ga mestni veljaki 
pripravili ob tem svečanem dogodku (Šimenc 1996, 37). Prosvetna zveza je bilo 
katoliško združenje kulturno-prosvetnih društev, ki je organiziralo različne prire-
ditve in imelo med drugim v lasti tudi vrsto slovenskih knjižnic. Njen vpliv se je 
po menjavi režima leta 1935 zelo povečal, saj si je konservativna SLS v zameno za 
svoj vstop v vlado, s katerim je vladajoči Jugoslovenski radikalni zajednici omogo-
čila preživetje, izgovorila skoraj popoln nadzor nad javnim življenjem v Sloveniji 
(Dolenc 1995, 384). 

Prosvetna zveza je bila med drugim solastnica Emona filma, še zadnjega od 
treh uradno registriranih slovenskih filmskih podjetij iz časov med obema voj-
nama. Emona film je nastal leta 1939. Vodil ga je Milan Kham, ki je leta 1935 
najel veliko dvorano hotela Union in jo predelal v kinodvorano (Ljubić 2007),34 
podjetje, ki ga je štiri leta kasneje ustanovil skupaj s Prosvetno zvezo, pa se naj bi 
ukvarjalo tudi z proizvodnjo in distribucijo filmov. Ker je kmalu nastopila vojna, 
ne moremo vedeti, kako bi se stvari razvijale v bolj normalnih razmerah. Toda 
dejstvo je, da je bil Emona film od vseh slovenskih studiev edini organiziran na 
način, ki je vsaj od daleč spominjal na profesionalni filmski studio. Med drugim 
sta pri podjetju delala tudi dva velika mojstra zgodnjega domačega filma Mario 
Foerster in Rudi Omota. 

Mario Foerster iz Ljubljane je bil prvi slovenski filmar, ki se je filmske obrti 
naučil v tujini. Konkretno gre za tri leta, ki jih je preživel na filmski šoli znameni-
tega nemškega podjetja UFA v Berlinu. Kasneje je svojo filmsko pot nadaljeval 
na Hrvaškem, kjer je leta 1927 igral policijskega agenta v še enem od nezaklju-
čenih filmov hrvaškega filmskega samouka Franja Ledića, tj. Ciganin hajduk 

33 Prvi slovenski kinematograf s tehnologijo za predvajanje zvočnih filmov je bil ljubljanski kino 
Matica, kjer je bila premiera zvočnega filma The Singing Fool (Pojoči norec) (Lloyd Bacon, 1928) 
že februarja 1930 (Vrdlovec 2010, 116). Ta film so pri Warner Brothes posneli takoj po uradno 
prvem zvočnem filmu The Jazz Singer (Pevec Jazza) (Alan Crosland, 1927), in je bil od njegovega 
danes bolj znanega predhodnika celo uspešnejši. Še v istem in v naslednjem letu kot kino Matica 
so naprave za predvajanje zvočnih filmov dobili vsi večji slovenski kinematografi (Vrdlovec 2010, 
116).

34 Po načrtih njegovega brata Lada Khama.
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Brnja Ajvanar (Cigan hajduk Brnja Alvanar) (Kosanović 2008, 31–32), in spet v 
Nemčiji, kjer je že za časa Hitlerja posnel nekaj propagandistično obarvanih do-
kumentarcev (več o tem: Vrdlovec 2009, 139–140). V Sloveniji je pred prihodom 
k Emona filmu posnel dva dokumentarna filma: Pri kamniti mizi (film je nastal ob 
180. obletnici rojstva Valentina Vodnika) in že omenjene Mladinske dneve. Rudi 
Omota je bil na svoji strani tehnični wunderkind slovenskega filma. Že leta 1931 je 
na primer izdelal povsem lastno zvočno projekcijsko aparaturo za Kino Kodeljevo, 
v letih 1933−34 pa je skonstruiral še 35-milimetrsko tonsko snemalno kamero (s 
svetlobnim zapisom zvoka), s katero so na Radiu Ljubljana posneli nastop neke 
znane sopranistke (Nedič in Dolenc 1994, 130). Veliko vrednost ima tudi Omotov 
skrivni zvočni posnetek znamenitega koncerta Akademskega pevskega zbora pod 
vodstvom Franceta Marolta med okupacijo 12. decembra 1941 v dvorani hotela 
Union. Že za naslednji dan je bil namreč razglašen slovenski kulturni molk, tako 
da je zadnja pesem, ki jo je zbor izvedel, Jenkova »Lipa zelenela je«, izzvenela 
kot presunljiv izraz slovenskega domoljubja. Omota je bil sicer po Ljubićevem 
pričevanju pri Khamovem Emona filmu zaposlen kot neke vrste tavžentkinstler 
(intervju Ljubić). V praksi je to pomenilo, da je opravljal najrazličnejše tehnične 
naloge, hkrati pa je skrbel še za ozvočenje filmov in izumljal različne nove apara-
ture. Med drugim naj bi izdelal tudi izvirno napravo za podnaslavljanje. Ker Ita-
lijani v času okupacije svojih filmov niso želeli žrtvovati za prikazovanje v majhni 
in zanje nepomembni Ljubljanski pokrajini, v kinematografih običajno podnasla-
vljanje neposredno na filmski trak namreč ni bilo omogočeno, tako da je Omota 
izdelal napravo, ki je podnapise na platno kar projicirala. Za to je od Italijanov 
dobil prazen filmski trak, pri čemer pa ga je vedno zahteval več, kot ga je v resnici 
potreboval: ostanke je skrbno hranil za začetek slovenske filmske proizvodnje po 
osvoboditvi (Štader 2005). 

V proizvodnji Emona filma je že prvo leto po nastanku, leta 1940, nastalo pet 
krajših zvočnih dokumentarnih filmov. Trije od teh so bili reportaže (Odkritje spo-
menika kralju Petru I. v Ljubljani, Velika železniška nesreča pri Ozlju in Zadnja 
pot dr. Antona Korošca), eden je bil reklamni film (Jugoslovanska knjigarna), eden 
pa je bil tudi že čisto pravi dokumentarec. Šlo je za film O Vrba, ki ga je Foerster 
posnel ob odprtju muzejske Prešernove rojstne hiše. Vrdlovec ob tem pravi, da je 
O Vrba verjetno prvi slovenski umetniški dokumentarec, saj njegov avtor poskušal 
filmsko podobo dvigniti na raven pesniške (več o tem: Vrdlovec 2009, 146). 

Kljub zagonu, ki ga je slovenski film s prispevki Emona filma vnovič doživel tik 
pred okupacijo, pa je treba opozoriti, da razvoj domačega filma ni potekal povsem 
brez zatikanj. V tridesetih letih so se namreč začeli pojavljati tudi vse odločnejši 
glasovi, ki so opozarjali na škodljive učinke filma, čeprav resda zgolj v povezavi 
s komercialno kinematografijo. Zanimivo pri tem je, da se je kritika pojavljala 
zlasti na obeh skrajnih polih slovenskega političnega prostora, na skrajni levici in 
skrajni desnici. Bratko Kreft je na primer v Književnosti, prvi marksistični reviji 
na Slovenskem, že leta 1934 zapisal, da »film danes služi kapitalizmu kot sred-
stvo za uspavanje in omamljanje človeških možganov« (Kreft v Vrdlovec 2009, 
120). Na konservativni strani je Katoliška akcija, cerkvena organizacija laikov, ki je 
bila zadolžena za aktivno uveljavljanje papeževe socialne enciklike Quadragesimo 
anno, leta 1937 izdala brošuro Problemi filma. V osnovi je šlo za prevod papeževe 
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okrožnice o filmu iz leta 1936, Vigilanti cura,35 ki pa so mu bili dodani še komen-
tarji vplivnega domačega teologa dr. Ignacija Lenčka. Knjižica na številnih me-
stih hvali prizadevanja ameriške katoliške organizacije Legion of Decency (Legije 
spodobnosti). Ta je namreč s svojimi grožnjami z bojkotom hollywoodskih filmov 
dosegla, da so se veliki studii s sprejemom dokumenta The Production Code (Pro-
dukcijskega kodeksa) zavezali k vzdrževanju od problematičnih prikazov nasilja 
oziroma odkritih sklicev na spolnost (več o tem: Kochberg 1999, 49–51). Len-
ček pri tem poudarja, da Cerkev nima ničesar proti filmu kot takšnemu, da pa 
je problem, če kinematografi »še naprej predvajajo zablode in zločine« (Lenček v 
Vrdlovec 2009, 129). Po njegovem mnenju je razlog za to dejstvo, da se industrija 
ravna po komercialnih in ne umetniških ali nravnih motivih, zaradi česar filmi, ki 
bi s svojim vplivom lahko »pomagali pri razširjanju blagodejnih načel krščanske 
zavesti«, v praksi ne počnejo drugega, kot da »proslavljajo poželenja in strasti, 
zapeljujejo mladino na slaba pota, življenje kažejo v napačni luči, slabijo ideale in 
razdirajo čisto ljubezen ter tesno zvezo družinskega sožitja« (Lenček v Vrdlovec 
2009, 129). Zanimivo je, da papež v brošuri med še posebej kvarnimi vplivi ome-
nja filmske zvezde, ki zmorejo »z vsem sijajem in okrasjem zapeljevati posebno 
mladino v vabljivo pokvarjenost« (Lenček v Vrdlovec 2009, 129; podrobneje o tej 
temi glej Vrdlovec 2009, 128–137).

Vrdlovec svoj pregled napadov na obstoječo kinematografijo zaključuje z opo-
zorilom, da so si bili pogledi ene in druge od kritičnih strani kljub temu, da so 
prihajali iz diametralno nasprotnih polov političnega spektra, v mnogih pogledih 
presenetljivo podobni (glej: Vrdlovec 2009, 137). To je seveda res, čeprav je tre-
ba opozoriti, da slovenska filmska kritika v tem pogledu ni bila nič posebnega. 
Nekaj zelo podobnega je veljalo tudi za kulturološko teorijo tistega časa nasploh, 
saj so v tedaj popularno kulturo obsojali tako konservativni leavisovci in kot tudi 
marksistično orientirani teoretiki frankfurtske kritične teorije (če omenimo zgolj 
dva v tistem času verjetno najbolj vplivna teoretska okvira). Razlika med enimi 
in drugimi se je kazala zgolj pri vprašanju, zakaj naj bi bila popularna kultura 
problematična: medtem ko so jo leavisovci obsojali, da uničuje družbeni red, so 
jo frankfurtovci kritizirali, da družbeni red ravno nasprotno pomaga ohranjevati. 

35 V prevodu Pozorna skrb. 
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DRUGO SVETOVNO VOJNO

Jugoslovanska vlada je 25. marca 1941 pod močnim nemškim pritiskom pod-
pisala pristop k trojnemu paktu sil osi (Nemčije, Italije in Japonske). To je v 
Beogradu izzvalo množične demonstracije in kmalu zatem še vojaški državni 

udar, ki je odnesel nepriljubljenega predsednika vlade Dragišo Cvetkovića. Ofi-
cirji so sicer hiteli miriti Hitlerja, da državni udar ni uperjen proti Nemčiji, toda 
Hitler je razvoj dogodkov vzel za osebno žalitev in ukazal napad na Jugoslavijo. 
Začel se je 6. aprila in končal enajst dni kasneje, ko je od napadalcev neprimerno 
šibkejša jugoslovanska vojska kapitulirala. Kmalu po razdelitvi države na različna 
okupacijska območja so se marsikje pojavila različna odporniška gibanja. Najpo-
membnejši so bili partizani pod vodstvom Komunistične partije Jugoslavije, pri 
čemer je bil položaj v Sloveniji nekoliko poseben. Upor je namreč vodila Osvobo-
dilna fronta, ki je bila v resnici zavezništvo različnih levih političnih skupin; ko-
munisti so bili sicer teh najpomembnejša in najbolj vplivna politična sila, vendar 
v skupini niso bili edini.

Aktivni odpor se je začel po nemškem napadu na Sovjetsko zvezo. Kljub temu 
da so v tistem času sile osi na različnih svetovnih bojiščih še skoraj izključno zma-
govale, so mlade in neizkušene slovenske partizanske enote pokazale veliko mero 
odločnosti in kmalu tudi zabeležile nekaj pomembnih uspehov. Upor je bil naj-
močnejši v Ljubljanski pokrajini (del Slovenije, ki ga je okupirala Italija), saj je bilo 
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na Gorenjskem, zlasti pa na Štajerskem, Koroškem in v Prekmurju partizanskih 
enot manj, delno tudi zaradi večje nemške vojaške in policijske učinkovitosti. Na 
začetku so partizani uživali široko podporo prebivalstva, toda spomladi in poleti 
leta 1942 so se stvari zanje obrnile na slabše. Italijani so proti osvobojenemu oze-
mlju sprožili obsežno in razmeroma učinkovito (»Roško«) ofenzivo, še posebej 
velik udarec pa so partizanom prizadejale slovenske meščanske stranke in cer-
kvena hierarhija, ki so v strahu pred komunističnim prevzemom oblasti po vojni 
začele odkrito sodelovati z Italijani. To sodelovanje se je najprej kazalo pri pod-
pori ustanavljanju vaških straž, ki naj bi vasi ščitile pred partizanskim nasiljem, 
kasneje, ko je postalo jasno, da vaške straže partizanov ne bodo ustavile, pa še pri 
podpori vključevanja vaških straž v MVAC,36 bolj resno protipartizansko vojaško 
formacijo pod okriljem italijanskih okupacijskih sil (partizani so po vzoru iz ruske 
državljanske vojne MVAC poimenovali »bela garda«, ki je tudi naziv, ki si je ohra-
nil). MVAC je velik del prebivalstva, zlasti tistega v manj razvitih delih Ljubljanske 
pokrajine, od partizanov odvrnila in ga organizirala v njim sovražne vojaške for-
macije, kljub temu pa so se partizani že v drugi polovici leta 1942 znova okrepili. 
V tem času so se partizani in belogardisti neposrednim spopadom ponekod tudi 
še izogibali, vendar to v ozračju strupenega ideološkega antagonizma ni moglo 
trajati zelo dolgo. Boj proti tuji okupaciji je tako kmalu privzel tudi mnoge značil-
nosti bratomornega spopada, napetosti pa so se v naslednjih letih le še stopnjevale. 
Leta 1943 so partizani po obdobju hudih spopadov z vse odločnejšo italijansko 
vojsko37 zabeležili več novih uspehov. Vrhunec je bila kapitulacija Italije, ko so 
zasegli velike količine orožja, mobilizirali na tisoče novih rekrutov, uničili belo in 
»plavo« gardo38 ter se vstajo razširili še na Primorsko, ki se je odzvala z velikim 
navdušenjem. 

Nemci so se po prevzemu oblasti nad celotno Slovenijo nekaj časa omejevali 
zgolj na nadzor nad najpomembnejšimi komunikacijami, saj so imeli svoje sile 
zaposlene drugje. Končno so v zadnjih mesecih leta 1943 proti osvobojenemu oze-
mlju sprožili obsežno ofenzivo, ki je partizane sicer zdesetkala, ni jih pa uspela 
uničiti. Leta 1944 sta obe strani bolj ali manj vztrajali pri svojih pridobitvah, pri 
čemer se je spopad začel razvijati v vse bolj klasično pozicijsko (in ne več parti-
zansko) vojskovanje, o čemer navsezadnje priča tudi reorganizacija partizanskih 
enot v skoraj povsem konvencionalne vojaške formacije in večmesečno partizan-
sko obleganje Novega mesta. Medtem ko se partizanom poskus razširitve vstaje 
na Štajersko z znamenitim pohodom 14. divizije ni najbolje posrečil, so Nemci 

36 Milizia voluntaria anticommunista oziroma v prevodu Prostovoljna protikomunistična milica.
37 K večji odločnosti italijanskih vojaških formacij je prispevala zlasti zamenjava poveljstva. Konec 

leta 1942 je namreč razmeroma mlačnega Maria Rabottija na čelu italijanskih okupacijski sil 
zamenjal sposoben in tudi zelo iniciativen general Gaston Gambara (glej Ambrožič-Novljan 1972, 
113–115 ). 

38 Plava garda je popularni naziv za Jugoslovansko vojsko v domovini majorja Novaka, projugo-
slovansko meščansko vojaško formacijo, ki se je tudi borila proti tujim okupatorjem in je bila v 
tem pogledu partizanom neprijetna politična konkurenca. Res je sicer, da se plava garda vse do 
njenega uničenja v Grčaricah v večje spopade z okupatorjem ni spuščala. Eden od razlogov za 
njeno neučinkovitost naj bi bila Novakova nesposobnost, saj se je sprl z vsemi zavezniki, med 
drugim tudi z ilegalno Slovensko legijo, ki so jo že leta 1941 ustanovili nekateri člani slovenske SLS 
z namenom tajne rekrutacije prostovoljcev za boj proti okupaciji (več o tem: Greisser-Pečar 2004, 
209–231).
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aktivno spodbujali razvoj »legalne« slovenske vojske, tj. slovenskega domobran-
stva. Domobranski poveljniki so pri tem pustili, da jih je njihov protikomunisti-
čen srd zanesel v odkrito in skrajno problematično kolaboracijo z okupatorji, zato 
so slovenske meščanske stranke pri zahodnih zaveznikih izgubile še tisto malo 
simpatij, ki so jih do tega časa še uživale. Tudi domobranci so se sicer – prav tako 
kot partizani – borili odločno, zaradi česar so se krvavi spopadi brez dokončnega 
zmagovalca zavlekli vse do pomladi 1945, ko so domače kolaboracionistične enote 
skupaj z umikajočo se nemško vojsko prebegnile na (avstrijsko) Koroško. 

V nasprotju s prvo svetovno vojno, ko so vpletene države svoje filmarje poslale 
v strelske jarke kot navadne vojake, so med drugo svetovno vojno že vsi razumeli 
propagandno moč filma, zato so filmske ekipe raje preusmerile v proizvodnjo pro-
pagandnih izdelkov. V Sloveniji so bili produkcijski okviri za izdelavo resnih celo-
večernih filmov te vrste premajhni, kljub temu pa je v tem obdobju nastalo nekaj 
krajših dokumentarnih filmov, ki so bili vsaj v svoji propagandistični legi povsem 
usklajeni s tem, kar se je v tistem času dogajalo v večjih filmskih studiih po svetu.

Edino med vojno še delujoče slovensko filmsko podjetje Emona film se je po 
umiku iz proizvodnje po začetku vojne leta 1944 vrnilo s štirimi krajšimi doku-
mentarnimi prispevki. Ti so bili Prisega slovenskih domobrancev (1944), Veliko 
narodno protikomunistično zborovanje na Kongresnem trgu v Ljubljani 29. 6. 1944 
(zvočni), Jelendolske žrtve (zvočni) in Organizacija TODT (1944) (Šimenc 1996, 
57). Gre za filme, ki slavijo slovensko domobranstvo in hujskajo proti komunizmu. 
Jelendolske žrtve na primer prikazujejo izkop39 približno sto trupel domobranskih 
ujetnikov, ki so jih pobili partizani, kar je domobranska propaganda izrabila za 
dokazovanje partizanske nečlovečnosti, pomenljiv pa je tudi Veliko narodno proti-
komunistično zborovanje na Kongresnem trgu v Ljubljani 29. 6. 1944, kjer podobe 
do zadnjega kotička zasedenega Kongresnega trga poudarjajo domnevno vseslo-
vensko odločnost pri boju proti komunizmu.40 Kljub temu pa stvari niso bile pov-
sem preproste. Direktor Emone, Milan Kham, je bil namreč skrivni sodelavec OF, 
kar je pomenilo, da je prav ta Emona, ki je snemala za domobransko stran, na 
skrivaj pomagala tudi partizanom (med drugim jim je poslala snemalno opremo) 
(intervju Ljubić). Po Ljubićevem pričevanju naj bi Kham tudi imel posebno dovo-
ljenje OF za snemanje zgoraj omenjenih domobranskih dokumentarcev, saj naj bi 
posnetki partizane zanimali kot dokazno gradivo (intervju Ljubić). 

Kham je bil zaslužen tudi za legendarni posnetek snemanja rdeče zastave, 
ki jo je aktivist OF41 v noči na 11. marec 1943 izobesil na stolp frančiškanske 
cerkve v Ljubljani. Ker so se bali, da je zastava minirana, so se namreč Italijani 
pri snemanju trudili z različnimi akrobacijami, kar je meščanom nudilo veliko 
zabave, Kham pa je s pomočjo Rudija Omote vse na skrivaj posnel iz svojega 
stanovanja na Miklošičevi ulici. Zanimivo pri tem je, da sta Kham in Omota 

39 Izkop je potekal 4. oktobra 1944. 
40 Lojze Kovačič v svojem romanu Resničnost pravi, da so oblasti trg napolnile tako, da so na priredi-

tev pripeljale dijake in učence iz bližnjih šol (Kovačič 2004, 99). Ljubljana je bila namreč pretežno 
naklonjena partizanom. Domobranci naj bi jo med seboj celo imenovali »rdeča kurba«.

41 Po pričevanju Milana Ljubića naj bi šlo za spretnega mladeniča po imenu Vilko Kopecki (intervju 
Ljubić; enako pravi tudi France Brenk (glej: Brenk 2012a, 81)). Kosanović dodaja, da je Kopecki 
zastavo verjetno izobesil ob vednosti če že ne pomoči frančiškanskih duhovnikov (Kosanović 
2008, 43).
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svoje resnične motive za snemanje morala drug pred drugim skrivati. Oba sta bila 
namreč sodelavca OF, toda ker je ta zaradi stroge konspiracije delovala tako, da je 
vsak član poznal zgolj nekaj drugih, Kham in Omota drug za drugega sploh nista 
vedela, da sta povezana z »organizacijo« (kakor se je takrat pogosto tudi reklo OF). 
Zato sta se vzajemno pretvarjala, da snemata zgolj iz dokumentarnih razlogov, 
vendar je bilo na koncu vse zaman: ker je v Emona filmu delal nekdo, ki je bil 
naklonjen okupatorjem in je policiji posredoval podatek o razvijanju sumljivega 
posnetka, so Italijani42 izvedli preiskavo. Khamu in Omoti se naj bi v zadnjem 
trenutku posrečilo filmski trak uničiti (intervju Ljubić).

Snemali so tudi partizani. Še v letu 1942 je nastal filmski zapis partizanskega 
snemalca Dušana Kvedra - Tomaža o Pohorskem bataljonu, ki pa se tudi ni ohranil, 
saj je Dušan Kveder s kamero vred kmalu padel nekje na Gorenjskem (Brenk 2012a, 
84). Partizanska snemalna dejavnost se je še posebej okrepila po kapitulaciji Italije. 
Pomembno vlogo pri tem je imel Čoro Škodlar,43 ki je v Ljubljani tik pred svojim 
odhodom v partizane nabral veliko fotografske in filmske opreme. Najpomembnej-
še so bile filmske kamere: 16-mm kamero, ki jo je naredil sam, naj bi (s Khamovo 
vednostjo) prispeval Rudi Omota, še eno 16-mm kamero je skupaj z nekaj fotoa-
parati prispeval Jože Pogačnik, najboljšo, zeiss-ikon 16-milimetrsko kamero pa je 
Škodlarju dal profesor dr. Venče Kozelj z elektrofakultete (Brenk 2012a, 84).

S to opremo in še nekaj zaplenjenimi 8-milimetrskimi kamerami so Čoro Ško-
dlar, Božidar Jakac in Stane Viršek, člani sekcije partizanskih snemalcev, leta 1943 
naredili nekaj dokumentarnih posnetkov. Žal pa so se tudi ti – skupaj z opremo – 
kmalu izgubili. Med nemško hajko v okolici Cerknega naj bi namreč vse skupaj za-
upali v varstvo nekemu partizanu. Ta je opremo spravil v nek avto, ki ga je potem 
zapeljal v gozd in zakamufliral, žal pa ne dovolj dobro: več prič naj bi potrdilo, da 
so v naslednjih dneh videle, kako se otroci iz bližnjih vasi igrajo z gorečimi koluti 
filma. Kar niso uničili otroci, so med hajko pobrali Nemci (Brenk 2012a, 86). S 
pomočjo na novo pridobljene italijanske opreme pa so partizani snemali še naprej. 
Med drugim sta bila narejena posnetka partizanskega napada na Turjak in zbora 
poslancev slovenskega naroda v Kočevju. Bolj sistematična filmska dejavnost je 
sledila direktivi Vrhovnega štaba iz oktobra 1943, da je treba partizansko dejav-
nost dosledno dokumentirati. Najbolj inovativne filme je po tem napotku snemal 
Čoro Škodlar, ki je med drugim posnel napad na belogardistično postojanko na 
Črnem Vrhu. in to kar iz prve bojne črte. Ti posnetki se naj bi ohranili, vendar pa 
nihče ne ve, kje so. Partizani so jih v razvijanje in varstvo zaupali Sovjetom, od tu 
naprej pa njihova usoda ni več jasna. Nekateri sovjetski snemalci naj bi kasneje 
pričali, da so Bitko za Črni vrh videli in so nekatere prizore celo želeli vključiti 
v svoj U planinama Jugoslavije (V gorah Jugoslavije) (Abram Matvejevič Room, 
1946), to pa je tudi vse. Upanje je, da se posnetek še vedno praši v kakšnem kotu 
Foto-kino arhiva v Kujbiševu. Nekje v Sovjetski zvezi so se izgubili tudi partizanski 
posnetki, ki jih je delal Božidar Jakac (Brenk 2012a, 87). 

42 Brenk pravi, da je bil posnetek uničen za časa nemške okupacije Ljubljane, kar pomeni, da je 
morala biti preiskava nemška (glej: Brenk 2012a: 84).

43 Njegovo pravo ime je bilo France. Ime Čoro si je (sam) nadel, ko je pri šestnajstih letih izstopil iz 
krščanske vere in so ga obenem zaradi levičarske propagande izključili iz vseh ljubljanskih sredn-
jih šol. Kljub temu je našel možnosti, da je na Dunaju in Münchnu fakultativno študiral slikarstvo. 
Zaposlil se je pri časniku Jutro, kjer je delal kot fotoreporter in hkrati pisec likovnih kritik (Brenk 
2012a, 86). 
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Izvršni svet OF je 7. oktobra 1944 ustanovil še posebno Filmsko in fotografsko 
sekcijo. Na njeno čelo je bil postavljen France Brenk, sekcija pa je posnela vrsto 
novih kratkih dokumentarnih zapisov. O njihovi vsebini govorijo že naslovi: Pri-
sega Šlandrove brigade na Menini planini, Prevoz ranjencev z vozovi v Srednji vasi 
pri Črmošnjicah, Partizanska kolona pri Semiču, Gradnja mostu na Kolpi, Prihod 
V. prekomorske brigade v Belo Krajino ipd. (Kirn 2012; Nedič 1989; Šimenc 1996, 
57; Duškovič 1988, 17). Posamezne dele tega gradiva je Jože Gale leta 1950 združil 
v 22-minutni kompilacijski film Partizanski dokumenti, ki je bil opremljen z glas-
beno spremljavo in komentarjem, za katerega Vrdlovec pravi, da s svojo povojno 
agitpropovsko gorečnostjo celo presega ideološke težnje podob samih (več o tem: 
Vrdlovec 2009, 158). 

Milan Kham je ob osvoboditvi Ljubljane organiziral skupino izkušenih sne-
malcev, Metoda Badjuro, Janka Balantiča, Marjana Foeresterja in Rudija Omoto, 
da so posneli 10-minutni dokumentarni prikaz vkorakanja partizanov v sloven-
sko glavno mesto.44 Film je imel naslov Ljubljana pozdravlja osvoboditelje (1945), 
zmontiral ga je Foerester, premierno so ga prikazali 15. julija kot predfilm Eisen-
steinovemu Ivan Groznyy (Ivan Grozni) (1944) (Vrdlovec 2009, 162). 

Medtem ko je bil prvi partizanski kinematograf ustanovljen leta 1944 v dvora-
ni nekdanjega Sokolskega doma v Črnomlju (Golubovič 2009, 33), je v okupiranih 
mestih delovalo več kinematografov. V Ljubljani jih je bilo na primer pet; med 
italijansko okupacijo so v njih poleg italijanskih filmov prikazovali tudi italijan-
ske verzije angleških, čeških, francoskih in drugih podobnih filmov, med nemško 
okupacijo pa so bili na sporedu zgolj nemški filmi in propagandni tedniki (Vrd-
lovec 2009, 161).

44 Da so lahko naredili tudi nekaj voženj ş kamero, si je Kham od mestne elektrarne sposodil avto-
mobil, na katerega so postavili kamero (Štader 2005).


