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KRATKA VSEBINA
Zgodba enega najpomembejših slovenskih celovečercev vseh časov se dogaja na Primorskem, natančneje v Baški grapi,
tridesetkilometrski dolini reke Bače pri Tolminu. Nahajamo se v izteku druge svetovne vojne, v letih med 1943 in 1945.
Italijanski okupator je kapituliral, na njihovo mesto pa stopijo nemški nacisti, ki še naprej nasilno zatirajo narodno
zavest goriških Slovencev. Teh v filmu spoznamo mnogo: tu je družina Obrekar, z očetom Orlom in ženo Ano na čelu,
njuna hčer Nančika in vnuk Boris ter Dragarica in Drejc – čigar mati je ena redkih vaščank, ki drži z domobranci –, pa
seveda zvesti partizan Sova in neumorni komandant Stane, za katerega so svojci mislili, da je že davno mrtev. V gorovjih
ob dolini že leta poteka narodnoosvobodilni boj, pri katerem se slovenske partizanske enote spopadajo z bolje
oboroženimi in številčnejšimi Nemci. Kljub premoči pa se partizani ne predajo: okupatorjeve enote se z zasedenih
ozemelj počasi umikajo, pred vrati pa je osvoboditev Primorske in Trsta, ki ga film zmagoslavno prikaže v zadnjem
kadru.
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TEME V FILMU
Partizanstvo in narodnoosvobodilni boj med drugo svetovno vojno: Slovenci in Slovenija pod fašističnim
okupatorjem; odnosi in neenaka razmerja moči med italijanskimi (in kasneje nemškimi) okupatorji ter partizani, med
partizani in lokalnimi kolaboranti, domobranci, utelešeni v liku Dragarice; na drugi strani pa solidarnost ter kolektivnost
znotraj osvobodilnih čet, tudi preko narodnostnih meja (glej, na primer, srečanje z bosanskim vojakom v zaključku
filma); pomemben je tudi odnos filma do dezerterjev (tistih, ki »roke držijo v žepih«).
Pomembnost transportacijskih in komunikacijskih tehnologij v vojnem obdobju, od papirnatih pisem, vlakov in
telefonov pa do radijskih oddajnikov, telegramov in mladih kurirjev: takih in drugačnih sporočevalnih sredstev v filmu
ne manjka, zdi pa se, da vsaka posamezna tehnologija opravlja specifično funkcijo (nekatere je nujno čimprej razstreliti
in prerezati, druge vzdrževati ter na vsak način braniti).

POGOVOR O FILMU
Prvi slovenski celovečerni zvočni film
Pred letom 1948 sta na Slovenskem nastala le dva celovečerna filma, V kraljestvu Zlatoroga (Janko Ravnik, 1931) in
Triglavske strmine (Ferdo Delak, 1932), ki oba na svoj način privzemata formo poldokumentarnega filma: mešanice
dokumentarnih in fikcijskih prizorov, seveda brez spremljave dialoga. Zato film Na svoji zemlji – kljub dejstvu, da so
prvi zvočni dolgometražci v Hollywoodu nastali že dve desetletji prej – štejemo za prvi slovenski zvočni celovečerni
film, pa tudi za prvi pravi slovenski igrani film sploh. Po napornem, skoraj poldrugo leto trajajočem snemanju – tekom
katerega so se člani ustvarjalne ekipe nenehno menjavali, povrh pa so ustvarjalce pestili še pogosti tehnični zapleti,
slabe vremenske razmere in celo smrt svetlobnega tehnika med snemanjem – je film 21. novembra 1948 vendarle
doživel premiero v ljubljanskem Kinu Union, kjer je bil med publiko sprejet z navdušenjem, leto kasneje pa se je uvrstil
celo v elitni tekmovalni program filmskega festivala v Cannesu.
Partizanski film
Film Na svoji zemlji je v povojnih letih – pod taktirko partijskega komiteja za umetnost – odigral pomembno vlogo pri
tvorjenju slovenske ljudske zavesti ter narodne enotnosti, kar je v Štigličevi uporabi filmskega jezika nemudoma
opazno. Poleg neštetih opominov, da v narodnoosvobodilnem boju šteje prav vsak posameznik, ne glede na to, kako
majhno vlogo opravlja – od brigadirjev, komandirjev in junaških minerjev pa do manj opaznih zdravnic in otroških
kurirjev –, v filmu ne primanjkuje širokih kadrov slovenskega gorovja ter partizanskih koračniških himen, ki v težkih
trenutkih vojakom vlivajo upanje. »Mrzla je zemlja, pa si jo s pesmijo pogrejmo,« vzkliče Sova med enim izmed
napornejših zimskih pohodov, četa pa se na njegov klic odzove s pesmijo »Hej brigade«, najbrž najslavnejše
narodnoosvobodilne budnice.
V slogu najuspešnejših partizanskih vojnih filmov pa Štiglic uporablja tudi prijeme pospešene montaže, ki v klimaktičnih
trenutkih boja poskrbi, da tempo izmenjavanja kadrov poskoči – ter z njim tudi gledalčeva zagretost za dogajanje. Za
nameček pa se Štigličev film poslužuje še simbolizma – sicer klišejskega, a zato ne neučinkovitega –, ki v samem
zaključku iz mladega dečka Orliča napravi nekakšen simbol slovenskega upanja – upanja za prihodnost, samostojnost
in narodnoosvobodilno zmago.
Vloga in reprezentacija primorske pokrajine – grape, gorovje in gozdovi
Podobno kot v številnih vojnih filmih igrata pokrajina in razgiban gorski teren tudi tu pomembno vlogo. Idilična
podalpska pokrajina je – kot namigne že naslov – v filmu odeta z ljubeznijo in prikazana kot prostor ponosa,
samobitnosti in narodne pripadnosti, torej kot teren, za katerega se je vredno boriti in umreti. (Ali kot svoje
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spoštovanje do rodne dežele izrazi stara Angelca, tik preden pade pod streli fašistov, »sezula se bom, ker grem
poslednjič po naši zemlji.«)
Vsaj v partizanski uspešnici Na svoji zemlji – ne pozabimo, da si je film leta 1947 v Ljubljani ogledalo okoli 67,000
gledalcev, do konca naslednje sezone pa po vsej Sloveniji še dodatnih 400,000 – je ponos nad podalpsko pokrajino
opazen v pogosti uporabi širokih kadrov pri upodabljanju gorskih panoram. Razgledi z baških višav na velikem platnu
še danes ne izgledajo nič manj kot spektakularno, nedvomno pa so prav ti prizori slovenskih naravnih lepot odigrali
pomembno vlogo pri formaciji državnosti in narodne zavesti, ki jih je bilo po vojnem razdejanju treba ponovno obuditi.

Položaj žensk v filmu in v partizanskem boju (ter splošneje med drugo svetovno vojno)
»To ni ženska. To je partizan!« Odgovor domobranca na Drejčev preplašen vzklik, naj vojaki vendarle ne tepejo žensk,
je za razpravo o odnosu partizanskega filma do žensk poveden. Po eni strani se zdi, da vojne razmere na družbeni
status žensk, četudi po vse prej kot prijetni poti, vplivajo blagodejno, češ da v času izrednih razmer žene in dekleta niso
več priklenjena za štedilnik, marveč lahko – enakovredne in enakopravne moškim – končno tudi poprimejo za puško
(za tovrsten preskok od gospodinje do opolnomočene upornice je v filmu emblematična Nančika). Po drugi strani pa
ostajajo ženske tudi v času vojne, vsaj kolikor je razbrati s filma, ujete v ene in iste karakterne obrazce: mati, hči,
gospodinja (medtem ko se moški borijo, kot se izrazi eden od partizanskih vojščakov, mame doma pripravljajo štruklje).
Ravno s pojavom stereotipizacije in šablonskosti ženskih likov v zgodovini slovenskega filma se ubada tudi nedavni
dokumentarni esej Kaj pa Mojca? (Urša Menart, 2014), v katerem o svojih izkušnjah spregovori tudi Štefka Drolc, ena
redkih še živečih igralk filma Na svoji zemlji (vloga Tildice).
Odnos filma in narodnoosvobodilnega gibanja do religije
Zdi se, da sta vera in verska simbolika v filmu Na svoji zemlji enostavno izbrisani, zamolčani (kljub temu, da je pripoved
umeščena na slovensko podeželje, kjer skorajda ni hriba in vasi brez cerkvenega zvonika). Religija, kot problem
povzame filmski zgodovinar Zdenko Vrdlovec, je v filmu, posnetem pod budnim očesom jugoslovanske socialistične
partije, »namreč najprej zatajena ali prikrita ... predvsem pa je pripisana domačim nasprotnikom partizanov (Dragarici
in domobrancem, ki 'se imajo za Kristusovo vojsko') in dopuščena samo na karikiran način, to je v osebi vaškega
gostilničarja, ki nenehno vzklika 'o, moj Jezus').«
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