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Gotenica, skrivnostni kraj
zamolčane zgodovine
scenarij in režija Slavko Hren
produkcija TVS
premiera, TVS 1, 22. 5. 2007
52 min.

dokumentarni film

D oslej zanemarjena
Kočevska postaja največje
živinorejsko središče v

državi in bo v naslednjih petletkah
postala vzoren primer in dokaz
uspeha socialističnega dela,« pravi
glas pripovedovalca v filmskem
obzorniku Živinoreja na
Kočevskem, narejenem v prvih
letih po drugi svetovni vojni. Ne le,
da Kočevska to ni nikoli postala,
tudi ta in podobni povojni
propagandi filmi, odlomke katerih
režiser Slavko Hren niza v svojem
dokumentarcu, so pravzaprav
edini »dokumenti« o prostoru,
katerega velik južni in osrednji del
(Kočevska Reka) je po letu 1950
postal zaprto območje. Tako
zaprto, da se je v ljudski domišljiji
razraslo v predel s podzemnim
letališčem, podzemnimi predori do
morja, banketno okrašenimi
podzemnimi sobanami itn. Glavna
junakinja in hkrati najbolj
varovana skrivnost tega, v nekem
obodbju kar 200 kvadratnih
kilometrov velikega predela, je
Gotenica. Kraj, ki je imel leta 1948
še 138 prebivalcev, leta 1950 pa nič,
saj jih je povojna oblast enostavno
izselila. Gotenica se še dandanes
ne pojavlja v rubriki stalnega
prebivališča nobenega državljana
Slovenije. Je pa v njej
vadbeno-oskrbovalno središče
Slovenske vojske. Za vstop vanjo
tako še vedno potrebujete posebno
dovoljenje, saj gre za področje
omejenega gibanja.

O Gotenici (pa seveda o
celotnem zaprtem območju) do
osamosvojitve ni obstajal en
samcat pravni akt. Če rečemo, da
je šlo za nekakšno gubernijo Ivana
Matije Mačka, smo najbrž zelo
blizu resnice. Maček je bil avtor
zamisli, nadzornik, arhitekt in
izvajalec projekta strogo
konspirativnega in varovanega
podzemnega sveta, nastalega po
sporu z Informbirojem in
namenjenega umiku slovenskega
političnega vodstva v primeru
nevarnosti. »Če takrat ne bi bil
upokojen, Bavčar nikoli ne bi prišel
v Gotenico,« pravi v Hrenovem

dokumentarcu Henrik Dralka,
upokojeni strojnik in nekdanji
oficir, in namigne, da brez
Mačkovega osebnega dovoljenje v
Gotenico ni smel spustiti nikogar.
A tisto, kar ni obstajalo za javnost,
seveda tudi ni dokumentirano.

Edini dokumenti štiridesetih
povojnih let v življenju Gotenice,
nekakšne države v državi, so tako
izjave tistih, ki so v njej živeli, ker so
v njej delali; ne da bi o tem kaj dosti
vedeli celo njihovi najbližji. Režiser
jih kar nekaj postavi pred kamero,
a kaj bistvenega ali novega ne
povedo. Ali pa seveda nočejo
povedati. »Vse smo pokazali, a
vsaka država mora imeti neko
skrivnost. Zakaj pa ne,«
prostodušno razlaga upokojeni
delavec v Gotenici Vinko Fugina.
Kot bi se čas v Gotenici najprej
ustavil leta 1950, ko so območje
zaprli, in potem še enkrat leta
1990, ko so ga odprli in ga prvič in
zadnjič pokazali novinarjem.
Gotenice se tako tudi leta 2007 še
vedno drži pečat skrivnostnosti in
konspirativnosti. – Na to dejstvo v
dokumentarcu sicer opozarjata
Rosvita Pesek, avtorica
dokumentarca o Kočevski Reki,
posnetega 1992, in zgodovinar
Mitja Ferenc, avtor obsežne
znanstvene monografije Kočevska
– pusta in prazna. A ga
dokumentarec ne tematizira. Ker
ga nima s čim in nikomer?

Edina zgodba, ki je širša javnost
najbrž še ni poznala, je zgodba o
tem, kako je Gotenica postala
začasni arhiv slovenskega filma,
medtem ko v njenih podzemnih
rovih še danes domuje del
Kinotekinega arhiva. Nobene
druge zgodbe (kot da) ni: ni zgodbe
o tem, kaj se je štirideset let (razen
seveda gradnje skrivnih rovov)
dogajalo na tem območju, zakaj je
Gotenica še danes območje
omejenega gibanja in kakšni so
načrti s tem desetletja
zanemarjenim in pod zemljo ne
prav daleč stran tudi krvavim
predelom Slovenije. – Predvsem pa
ni zgodbe o tem, kakšen vpliv (še
zdaleč ne majhen in nedolžen!) sta
imela celotno zaprto območje in
Gotenica na prebivalce ter na
Kočevsko samo. In ga imata očitno
še danes.

Skratka, Gotenica tudi po
Hrenovem dokumentarcu ostaja
bolj kot ne »skrivnostni kraj
zamolčane zgodovine«. In zdi se,
da tudi prihodnosti.

Novosti

Soška fronta 1915–1917
Mednarodna razstava Soška
fronta 1915–1917. Avtorji raz-
stave: mag. Damjana Fortunat
Černilogar, Arthur Rehberger
in Josef Fučík. Tolminski muzej,
26. 5.–30. 9. 2007. Odprtje da-
nes ob 11. uri.

Devetdeset let po koncu prve
svetovne vojne obujajo spomi-
ne na tragične dogodke na so-
ški fronti tudi razstave. Tol-
minski muzej je pred dvema le-
toma že pripravil razstavo Tol-
minsko mostišče, v opomin
grozotam, danes pa odpirajo
mednarodno razstavo Soška
fronta/Sočská fronta, nastalo
na pobudo Čeha Arthurja Re-
hbergerja, ki je na soškem boji-
šču izgubil sorodnika. Prvi del
z naslovom S češkimi vojaki na
soški fronti je namenjen prika-
zu dogodkov, ki so med 1. sve-
tovno vojno avstro-ogrske vo-
jake češke narodnosti pahnili v
vojno na Soči. Drugi del razsta-
ve Tri zgodbe avstro-ogrskih
vojakov s soškega bojišča je
pripravil Tolminski muzej in s
pomočjo ohranjenega gradiva,

ki so ga sorodniki podarili muzeju, govori o treh avstro-ogrskih voja-
kih. M. Vo.

Druga godba
23. mednarodni festival Druga godba (21. 5.–28. 5. 2007). Nastopajo:
Astorpia in Vesna Zornik (Slovenija). Mariza (Portugalska). Koncert. Lju-
bljana, Križanke. Danes ob 20.45.

Domači kvintet za novi
tango in etno Astorpia de-
luje od leta 2005, v novi za-
sedbi – sestavljajo jo kita-
rist Dejan Podgorelec, har-
monikar Primož Kranjc, vi-
olinistka Oksana Pečeny,
pianist Jure Vočanec in
kontrabasist Marko Turšič
– pa od septembra lani.
Prav tako so konec lanske-
ga leta objavili prvenec
Mar del Plata pri založbi
Dallas. Na njem se pred-
stavljajo z glasbo Astorja
Piazolle ter s skladbami do-
mačih in tujih avtorjev. Le-
tos so posneli videospot za
priljubljeno Piazzollino pe-
sem Maria de Buenos Aires
z gostujočo pevko Vesno
Zornik (Katalena), ki bo tu-
di njihova tokratna pova-
bljenka. Drugi večerni kon-
cert bo pripadel portugal-
ski pevki Marizi, ki jo v domovini postavljajo kot naslednico umetnice fa-
da Amalie Rodrigues. Prvencu, plošči Fado em Mim, ki je takoj po izidu
leta 2002 doživela uspeh na Portugalskem in tudi po vsej Evropi, sta sle-
dila albuma Fado Curvo (2003) in Transparente (2005). S. G.

Cankarjevo prvo dramo bodo
na osrednjem ljubljanskem gle-
dališkem odru po besedah ravna-
telja SNG Drama Janeza Pipana
ponovno uprizorili, ker je z njo
pisatelj dosegel in trajno izrazil
svoj neposreden in globok stik s
sočasno evropsko umetnostjo
»fin de siecla« ter bil v njej bolj
kozmopolitski in univerzalnejši
kot v nekaterih poznejših besedi-
lih. A tudi zaradi tega, ker je to še
danes ena najboljših meščanskih
iger v slovenski dramatiki (boljša
od del Ferda Kozaka ali Lojza
Kraigherja). V sodobnem gledali-
šču po njegovem ni tako po-
membno, da je besedilo brez na-
pak, ampak je pomembnejše nje-
govo vsebinsko jedro, ki vsebuje
veljavne odgovore na vprašanje,
zakaj ravno ta drama danes in tu-
kaj. Preplet politike, erotike, lju-
bezni, prijateljstva, izdajstva …
Vse to so vsebine, ki kličejo po so-
dobni odrski oživitvi.

Režiser Sebastijan Horvat je
na predstavitvi poudaril, da so po
njegovem prepričanju Roman-
tične duše »odličen tekst na bi-
stveno temo nove človekove eti-
ke«. Besedilo omogoča »politično
predstavo v sečišču gledališča in
javnega življenja«, saj oživlja te-
mo posameznikovega upora, ki

pa ni pojmovan pragmatično.
Predstava naj občinstvu razpira
novo vero v prihodnost, utopijo,
nove svetove ter prikaže hrepe-
nenje v prvi vrsti kot posamezni-
kovo aktivnost oz. dejavno delo-
vanje na samem sebi. Dramaturg
uprizoritve Krištof Dovjak je
ocenil študij mladostno senzibil-
ne ekipe soustvarjalcev kot delo,
ki je bilo ves čas prepojeno s sku-
šnjavami in skrivnostnostjo. Ro-
mantične duše začenjajo veliki
temi posameznikove odpovedi in
izstopa, s tem pa postavljajo v
ospredje tudi temo svobode kot
najvišje odgovornosti. Saša Mi-
helčič (nastopila bo v vlogi Pa-
vle) je pojasnila svoj lik kot mo-
del čistosti in nedolžnosti v Mla-
karjevih očeh, sicer pa meni, da
se za navidezno krhko in bolno
žensko dušo skriva divjost, neu-
kročenost in aktivno hrepenenje
po svobodi. Nataša Matjašec
(Mlakarjeva ljubica Olga) je svoj
lik opisala kot žensko s telesom
in dušo, ki živi bistveno bolj pri
tleh (od Pavle) in je v družbi sti-
gmatizirana kot predmet moške
želje. Boris Kos (Mlakarjev pisar
Vernik) pa je dodal, da so se Can-
karja tokrat lotili z resnostjo in
otroškostjo, da bi skozi njegovo
igro oživili eksplozijo spomina.
Slavko Pezdir

Premiera Cankarjeve drame Romantične duše

Preplet politike, erotike, ljubezni
V ljubljanski SNG Drami bodo nocoj uprizorili eno »najboljših meščanskih iger v slovenski dramatiki«

Romantične duše Ivana Cankarja (1876–1918) so v slovenski zainteresira-
ni javnosti dolgo veljale za začetniško in še nedozorelo besedilo mladega
avtorja, ki je svoj dramski prvenec ustvaril v dobrem mesecu dni pri svo-
jih enaindvajsetih letih. Šele na koncu sedemdesetih let prejšnjega stole-
tja sta igri prisodila večjo vrednost Taras Kermauner in Primož Kozak; pr-
vi je v knjigi Cankarjeva dramatika (1979) zatrdil, da je »v nji marsikaj
eksplicirano, kar je v drugih (njegovih igrah) bolj konotirano«, drugi pa je
v knjigi Temeljni konflikt Cankarjevih dram (1980) dognal, da so Roman-
tične duše »v svoji bazični strukturi eden Cankarjevih najbolj dramatičnih
tekstov.«

Olga: »Ti sam si se sklonil takó nizko k meni in zdaj nimaš pravice, da
bi me zaničevàl.« – Na prizorišču scenografinje Petre Veber in v kostumih
Belinde Radulović (od leve) Marko Mandić kot dr. Strnen, Uroš Fürst kot
dr. Mlakar, advokat, državni poslanec itd., in Nataša Matjašec kot Olga,
Mlakarjeva ljubica.
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Romantične duše – Iz zgodovine nastanka, objav in uprizarjanja
Kot piše akademik Dušan Mora-
vec v opombah k 3. knjigi Zbranih
del Ivana Cankarja (ZD, DZS 1967),
hrani NUK dva rokopisa Roman-
tičnih duš, oba pisana s Cankarje-
vo roko. Vsako dejanje ima na za-
četku in na koncu datum, ki na-
tančno določa čas nastanka (pr-
vo: 29. julij do 6. avgust, drugo:
13. do 27. avgust, tretje: 30. av-
gust do 2. september 1897).
Ivanov brat Karlo je v pismu Izi-
dorju Cankarju, uredniku Cankar-
jevih Zbranih spisov (ZS, 1936),
razkril, da so bile Romantične du-
še »napisane na Vrhniki, tam v
podstrešju pri Tičkovih. Ko je Ivan
delo končal, je mama že zbolela in
potem umrla. Kljub največji re-
vščini je mama tista dva meseca
preskrbljevala Ivana s cigaretami

in mu nosila na podstrešje črno
kavo«.
11. septembra 1897 je Slovenski
narod napovedal »izvirno dramo
v treh dejanjih Romantične duše,
katero je spisal Ivan Cankar«, in še
teden pozneje (18. septembra) je
napoved te »dramatične slike v
treh dejanjih« ponovil. Toda Fran
Govekar je že v pismu 15. septem-
bra Vidicu sporočil, da je »Cankar-
jevo dramo odbor odklonil, ker je
baje brez dejanja«. Potem, ko se
je zapletlo v gledališču, je Cankar
rokopis svoje prve drame poslal
uredniku Ljubljanskega zvona
Viktorju Bežku. Toda tudi njegov
odgovor, 5. oktobra 1897, je bil za-
vrnilen.
Maja 1898 je Cankar Romantične
duše ponudil Lavoslavu Schwen-

tnerju in jo predstavil kot »knjižno
dramo« ter ob njej napovedal še
novo, »dovršenejšo« dramo Jakob
Ruda. Že septembra istega leta pa
ni več želel, da bi obe igri izšli v
skupni knjigi, ker da »je Ruda neiz-
merno boljši od Rom. duš«. Leta
1906, ob premieri satirične kome-
dije Za narodov blagor, pa je Fra-
nu Kobalu za Slovenski narod o
svoji prvi igri celo izrecno izjavil:
»Tiskati je ne bom pustil nikoli«.
Štiri leta po pisateljevi smrti je
Schwentner dal Romantične duše
v tisk in v pojasnilu zapisal, da je
pisatelj »tisk zabranil, češ da je to
nezrelo delo, ki ga bo predelal. To-
da lotil se predelavanja ni, kakor
ni žalibog nadaljeval in končal tu-
di nekaterih drugih večjih spisov.«
Knjiga je bila dotiskana sredi maja

1922 in 28. maja je Jutro objavilo
prvo poročilo o njej. Po prvem na-
tisu Romantičnih duš se je tudi
Narodno gledališče v Ljubljani
odločilo za krstno uprizoritev v re-
žiji Milana Skrbinška, ki je sam
odigral tudi vlogo dr. Mlakarja.
Obisk na premieri 6. oktobra 1922
je bil nezadovoljiv, krstno posta-
vitev pa so ponovili le še petkrat.
Pozneje so Cankarjevo prvo napi-
sano in zadnje objavljeno dram-
sko besedilo natisnili še v izdajah
Cankarjevih Zbranih spisov (1936)
in Zbranih del (1967), uprizorili pa
v SLG Celje v režiji Dušana Mlakar-
ja (v sezoni 1972/3) in v SSG Trst v
režiji Vinka Möderndorferja (v se-
zoni 1991/2).
Slavko Pezdir
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