
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAJSKI BIKI (1967, 87 min., 35 mm) 13+  

JOŽE POGAČNIK (Slovenija, 1932–2016) 

 

Povzetek vsebine 

Dogajanje je umeščeno v podeželski vzgojni zavod za mladostnike, tako tiste, ki jih je družba zavrgla, kakor 

one, ki so družbene norme že prekršili. Protagonist Peter, ki je pobegnil, ker je želel obiskati babico, pade 

v nemilost sogojencev, saj je zaradi njegovega pobega kazen doletela vse. Petru zagotovi zaščito okoreli 

kriminalec Danny, kar pa ga ne odvrne od ponovnega pobega, ko izve, da je njegov oče, za katerega je 

mislil, da je mrtev, v resnici živ. Obisk zapitega očeta pa mu prinese le novo razočaranje, ki ga skuša 

premagati z udeležbo pri pripravi gledališke predstave, kjer se zaljubi v upravnikovo nečakinjo Marijo. A 

idila ne traja dolgo, saj ga Danny prisili v sodelovanje pri ropu kmetijske zadruge, kjer je nato Danny 

ustreljen, Petrova tragična usoda pa dokončno zapečatena.  

 

Beseda o režiserju 

Jože Pogačnik je pri nas morda bolj kot režiser igranih filmov znan po svoji dokumentarni ustvarjalnosti. 

Čeprav je posnel tri igrane celovečerce, med katerimi najvidnejše mesto pripada Grajskim bikom, mu je 

dokumentarni in kratkometražni opus prinesel sloves enega najpomembnejših »prezrtih« ustvarjalcev. K 

temu je zagotovo pripomogla tudi odločna družbena kritika njegovega celovečernega prvenca Grajski biki, 

zaradi katere je dolgo časa ostal v politični nemilosti. Na srečo pa mu režim ni preprečil ukvarjanja s 

kratkimi formati; tako je posnel vrsto izjemnih del, med katerimi omenímo vsaj filme Strogo zaupno (1963), 

Na stranskem tiru (1964), Jutrišnje delo (1967), Cukrarna (1972), Kvišku (1973), Sarabanda (1976) in 

Ljubljana (1981). Vsekakor lahko rečemo, da je Jože Pogačnik vseskozi ohranjal disidentsko držo, ki mu je 

bila vsiljena, vendar pa kljub težkim razmeram, v katerih je ustvarjal, ni pristajal na sklepanje nenačelnih 

kompromisov.  

 

Izhodišča za obravnavo  

Sredi 60. let minulega stoletja se je v nekdanji Jugoslaviji začela razprava o novem jugoslovanskem filmu 

kot enem pomembnih »valov« modernega filma. Novi film, ki je v prvi vrsti začenjal kazati drugačno 

podobo stvarnosti, kot so jo upodabljali filmi državno podpiranega stila socialističnega realizma, je postal 

trn v peti pravoverni kritiki in oblastem. Zato se ga je kmalu prijela slabšalna oznaka »črni val«, ki je 

nakazovala, da naj bi se novi, večinoma mladi avtorji lotevali predvsem temačnih, črnih plati življenja. Ker 

v domala vseh pregledih ključnih del »črnega vala« naletimo tudi na Grajske bike, ne preseneča, da še 

dandanes veljajo za edini »pravi slovenski črnovalovski film«.  



Med najpomembnejšimi tematikami, s katerimi so režiserji novega vala posegali na temno stran 

vizije srečnega življenja, je bilo vprašanje mladih oziroma njihove življenjske brezperspektivnosti. Vidiki 

mladostne samosvojosti, neprilagojenosti, malodušja in končno tudi uporništva ter prestopništva so 

postali pomembni motivi raziskovanja življenja onstran zaželenih ideoloških portretov perspektivne, 

ambiciozne in zadovoljne »socialistične mladine«.  

Pogačnikov pristop v Grajskih bikih izhaja iz prepričanja, da so krivdo in odgovornost za mladostno 

neprilagojenost in prestopništvo nosili nevzdržni družbeni pogoji in nazadnjaštvo državnih institucij. Zato 

so njegovi liki prej kot storilci prestopkov in kriminalnih dejanj obravnavani kot žrtve nesrečnih okoliščin 

ter brezbrižnosti sistema. Hkrati pa film opozarja na kruto dejstvo, da ko padeš v kolesje »popravnega 

sistema«, ni več vrnitve: pot od zavrženega otroka do prestopnika je tako rekoč samoumevna. Temačni 

ton obravnave Pogačnikovega filma se odraža tudi na njegovi estetski oziroma vizualni ravni. Pri tem ne 

gre zgolj za neposredno »črnino«, značilno za prenekateri prizor oziroma sekvenco, marveč tudi za 

mrakobno vzdušje, ki ga s prefinjeno kombinacijo podob in glasbe mojstrsko gradi režiser, prav tako 

prepričljivo pa upravlja zapleten niz odnosov med ključnimi protagonisti. Osrednja intonacija filma izvira iz 

dejstva, da se je Pogačnik pred celovečernim prvencem posvečal predvsem dokumentarnemu filmu. Zato 

tudi Grajske bike preveva neizprosen dokumentaristični pridih, ki filmu zagotavlja potrebno raven 

verodostojnosti, kakršna v tovrstnih delih pogosto umanjka. Hkrati so dobrodošlo sredstvo modernistični 

prijemi v razdrobljeni, fragmentarni zasnovi pripovedi, ki preprečuje, da bi se gledalec zazibal v udobno, 

pasivno oddaljeno opazovanje. Namesto tega mu nalaga aktivno vlogo dejavnega spremljevalca dogajanja, 

ki mora nekatere ohlapne niti zgodbe sam povezati v sklenjeno pripovedno celoto.  

 

Smernice za pogovor 

Film je priredba istoimenske povesti Petra Kavalarja, zato je lahko zelo zanimiva primerjava značilnosti 

književne in filmske obravnave tematike. 

 

Razčlenimo lahko karakterizacijo ključnih filmskih likov in spregovorimo o tem, ali so zasnovani izvirno ali 

pa so shematizirani. 

 

Poiskati in določiti lahko poskušamo tiste elemente, zaradi katerih naj bi Grajski biki prejeli oznako »črni 

film«. 

 

Ker je v filmu zaznaven dokumentaristični pridih, lahko spregovorimo o razlikah med igranim in 

dokumentarnim pristopom; v filmu skušamo opredeliti ključna mesta, kjer so zaznavni elementi 

dokumentarnosti. 

 

Obravnavamo lahko tudi razmerje med moškimi in ženskimi osebami v filmu. 

 

Odpremo lahko vprašanje, ali je v trenutni družbeno-politični situaciji potrebna družbeno kritična filmska 

ustvarjalnost in kakšna naj bi ta bila po mnenju učencev in dijakov. 

 

Za konec se lahko pogovorimo tudi o trenutni situaciji mladostniškega prestopništva pri nas in o 

poznavanju delovanja institucij, ki skušajo mladim pomagati pri vrnitvi na »prava pota«.  

 

 



 

 

Dodatne dejavnosti 

Če imate možnost, je nadvse dobrodošla primerjava Grajskih bikov s Pogačnikovim kratkim 

dokumentarnim filmom Strogo zaupno iz leta 1963, ki poskuša iskati vzroke kriminala med mladimi in 

prikazuje dejavnosti v popravnih zavodih za mladino. 

 

Tematika mladostniškega prestopništva v slovenski kinematografiji ni tako pogosta, zato je lahko zanimiv 

dodatni vpogled v nekatere tovrstnih filmov ter morda primerjava Grajskih bikov s sodobnejšimi deli s 

sorodno tematiko, kot so na primer Barabe (Miran Zupanič, 2001), Posledice (Darko Štante, 2018) ali pa 

dokumentarec Damjanova soba (Jasna Krajinovič, 2008). 

 

Predlagamo obisk Muzeja slovenskih filmskih igralcev v Divači – podrobnosti so na voljo na spletni strani: 

https://www.muzejdivaca.si/. 

 

Pripravil dr. Andrej Šprah, Slovenska kinoteka 
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