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DVD NOSILCI 
 
 
VSEBINSKI SKLOP: 
 
ZGODOVINA SLOVENK IN SLOVENCEV V FILMSKIH FRESKAH 
 
DVD-ZS 1: PLAMENICA ŽIVLJENJA • 1.2 - 39’42” 
Razvoj življenja na Zemlji, od prve iskre življenja, do nastanka rastlin, živali, človeka. Prikaz 
najstarejših najdenih sledov bivanja človeka na območju današnje Slovenije pred 150.000 leti. 
Prikaz najstarejše najdene šivanke na svetu - najdena na ozemlju današnje Slovenije. Osebna 
slikarska sporočila oziroma spoznanja Homo Sapiensa na stenah votlin. Na območju današnje 
Slovenije je bila najdena tudi koščena piščal, eno najstarejših doslej odkritih glasbil na svetu.  
 
DVD-ZS 2: VELIKA TEKMA • 1.2 - 43’17” 
Po štirih velikih ledenih dobah se je podnebje ustalilo, začele so se prve stalne naselitve; človek je 
začel postajati gospodar rastlinskega in živalskega sveta. Začenja se velika tekma možganov za 
ozemlje, moč, oblast, plen, naravna bogastva, premoženje. Ostanki iz časa prvih stalnih naselitev 
na Slovenskem ozemlju dokazujejo visoko duhovno moč in izjemno stopnjo ustvarjalnosti prvih 
naseljencev. 
 
DVD-ZS 3: ČEMU ŽIVETI • 1.2 - 44’00” 
Najbolj ustvarjalni ljudje v Evropi (Grki, Etruščani, Iliri), Indiji in na Kitajskem se že sprašujejo 
Čemu sploh živi človek? Kdo ali kaj sem jaz, ki imam dušo in telo? Pred 4000 leti so na 
Ljubljanskem barju živeli mostiščarji, ki po ustvarjalnosti sodijo v vrh tedanje Evrope. Znali so že 
vlivati in oblikovati baker. Italci so polagoma nadvladali Etruščane in prevzeli razvojno pobudo na 
Apeninskem polotoku. So Slovani Etruščani? 
 
DVD-ZS 4: LOGIKA GIBANJA • 1.1 - 42’05 
Prebivalci današnje Slovenije so v petih stoletjih železarske proizvodnje, ob sijajni grški soseščini, 
ustvarili samosvoj način življenja in pomembne kulturne dosežke. Pred približno 2300 leti so Kelti 
začeli prodirati v bogat in z obzidanimi gradišči utrjen Ilirski svet. Pred približno 2000 leti je 
slovensko ozemlje postalo del Rimske vladavine. Krepijo se močne naselbine: Celje, Ljubljana, 
Ptuj. V 4. stoletju je postalo krščanstvo državna vera Rimskega imperija. 
 
DVD-ZS 5: ŽIVA VODA • 1.1 - 43’14” 
Razpad Rimskega imperija, obdobje selitve narodov. Konec 6. stoletja so današnje območje 
avstrijske Koroške naseljevali Slovani v svoji državi Karantaniji. V 8. stoletju si Franki podredijo 
Karantanijo, Karantanci pa morajo hkrati s frankovsko nadoblastjo sprejeti tudi krščanskega boga. 
Sledilo je pretežno nasilno pokristjanjevanje Slovenk in Slovencev – bratomorna vojna, ki jo ne bi 
smeli pozabiti, dokler ne bomo do dna razumeli grozljive izkušnje. Stari poganski običaji so 
polagoma dobivali krščanska imena. Nekateri pa so se le uspeli ohraniti. Med njimi je ostalo živo 
tudi prastaro izročilo o živi vodi, zdravilu proti vsem boleznim. 
 
DVD-ZS 6: KNEŽJI KAMEN • 1.1 - 43’26” 
600 let so Karantanci na Gosposvetskem polju ohranjali narodnostno samostojnost z obredom 
ustoličevanja nemških knezov, ki so tedaj vladali slovenski deželi. Ob vsakokratnem ustoličenju so 
morali nemški vojvode Kosezom, predstavnikom ljudstva, v slovenskem jeziku priseči, da bodo 
pravični sodniki in da bodo branili deželo. Krščanska miselnost postaja vse bolj vplivna in 
prevzema odločilno vlogo pri razvoju slovenske kulture in umetnosti. V to obdobje sodi tudi čas 
nastajanja in vzpona islama in 200 let križarskih vojn med krščanstvom in islamom. 
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DVD-ZS 7: MRTVAŠKI PLES • 1.1 - 43’39” 
Obdobje turških vpadov in kmečkih uporov na slovenskih tleh. Čas preganjanja ustvarjalnosti, 
obsojanja čaranja in čarovnic, sežiganja na grmadah, inkvizicijskega nasilja. Martin Luther začne z 
reformacijo. Leta 1550 Trubar napiše prvi slovenski knjigi, Abecednik in Katekizem. Verski boji 
pretresajo vso Evropo. Turki pustošijo in morijo tudi na Slovenskem. Sredi 15. stoletja Celjski 
grofje zasedejo evropski oblastniški vrh, a niso kos spletkam tedanje visoke fevdalne politike. 
Sedež najvišje oblasti v Evropi se spet premakne v tujino, k Habsburžanom. 
 
DVD-ZS 8: SPET TRTE SO RODILE • 1.1 - 43’08” 
Obdobje reformacije in protireformacije. Slovenski protestantski podjetniki morajo bežati na tuje, 
kjer - namesto doma - pospešujejo razvoj. V Angliji že sredi 16. stoletja v vrhovih oblasti prevladajo 
posvetne moči, kar opazno pospeši razvoj. Valvasor v Slavi Vojvodini Kranjske napiše, da je 
slovenska dežela rodovitna in bogata z rudami, a da slovensko ljudstvo vseeno kruha strada, ker 
gredo zaslužki od dela v tuje države, za vojsko in domače bogatine. To je čas Kopernika in Galiea, 
Marije Terezije, Jožefa II. ter obdobje francoske revolucije in rojevanja slovenske književnosti. 
 
DVD-ZS 9: ZA HLAPCE ROJENI • 1.1 - 43’12” 
Čas Beethovna, Goetheja, Linharta, Vodnika, Darwina, Prešerna, Napoleona in Ilirskih provinc. 
Obdobje fevdalizma se izteka, tudi za slovenske tlačane. Železna cesta poveže Dunaj, Maribor, 
Celje, Ljubljano in Trst. Poraja in razrašča se nova miselnost – komunizem. Ivan Cankar poskuša 
Slovenkam in Slovencem prebujati zavest: »Gospodar se menja, bič pa ostane. In bo ostal za 
vekomaj, ker je hrbet skrivljen, biča vajen in željan. Za hlapce rojeni... vzgojeni za hlapčevanje...!« 
 
DVD-ZS 10: NABRUSIMO KOSE • 1.1 - 43’00” 
Najbolj prebujene Slovenke in Slovenci se upirajo vse hujšemu pritisku nemške govorice. Spopad 
med nemškim oblastništvom in slovensko izvirnostjo je bil dolgotrajen in nepopustljiv. Čas je 
porušil turški imperij. Slovenski kmetje zaradi vse hujše revščine odhajajo na delo v rudnike po 
vsej Evropi in se izseljujejo v Ameriko. Obdobje prvih delavskih uporov in stavk. Oktobrska 
revolucija uzakoni nasilje kot sredstvo za reševanje življenjskih težav in nesporazumov. Tudi 
slovenske proletarce že navdušuje revolucionarni požar rdečega vzhoda: »Bratje, nabrusimo 
kose.« 
 
DVD-ZS 11: PREČUDEN CVET • 1.1 - 44’00” 
Po prvi svetovni vojni je razpadla avstro-ogrska monarhija. Zmagovalci so slovensko ozemlje 
razkosali v štiri države. Glavnina slovenske dežele je ostala v kraljevini Jugoslaviji oz. kraljevini 
SHS. Na plebiscitu leta 1920 so se volilci z območja sedanje avstrijske Koroške z večino nekaj sto 
glasov odločili za življenje pod Avstrijo. Sledilo je obdobje Mussolinija in Hitlerja kot odziv fašizma 
in nacizma na porajanje in krepitev Lenonovega in Stalinovega komunizma. V kraljevini Jugoslaviji 
leta 1941 komunisti izvedejo demonstracije proti sklenitvi pogodbe z Nemčijo, sledi Hitlerjev napad 
na Jugoslavijo. V Sloveniji ob boju proti fašističnim in nacističnim zavojevalcem poteka tudi 
državljanska vojna med branilci cerkve in demokracije in prinašalci nove vere - in enoumja 
enostrankarske komunistične vladavine. 
 
DVD-ZS 12: SVETOVNO PRVENSTVO • 1.1 - 40’33” 
Po 2. svetovni vojni Slovenija ostane v Jugoslaviji oziroma postane del SFRJ. Na videz vlada 
ljudska oblast, a vsi vzvodi oblasti so dejansko v rokah KPJ. Opis slabosti enopartijskega 
komunističnega sistema v Sloveniji in napoved njegovega neizbežnega konca. Življenje 
brezobzirno razruši tisto, kar zgradijo tisti, ki si prizadevajo predvsem za ohranjanje svojih 
predpravic oziroma enoumja - vladavine miselne omejenosti. Za življenje so pomembni le tisti, ki 
utirajo pot vsemu življenju, pa naj so to Slovenci, Japonci ali Afričani. Zmagovalec svetovnega 
prvenstva je lahko le človečnost - razumevanje in spoštovanje življenja. 
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DVD-ZS 13: SLOVENIJA NOVA DRŽAVA • 1.1 - 41’14” 
Potem, ko so se prebivalci Slovenije 23.12.1990 na plebiscitu odločili za ločitev od komunistično 
vodene SFRJ, je Slovenija 25. junija 1991 razglasila neodvisnost. Jugoslovanska ljudska armada 
je hotela s silo doseči, da bi Slovenija še naprej ostala v Jugoslaviji. Zaradi izjemno odločnega in 
enotnega pogajalskega, policijskega in vojaškega nastopa protikomunistično usmerjenih Slovenk 
in Slovencev, se je morala JLA do zadnjega vojaka in z vso oborožitvijo umakniti iz Slovenije. O 
slovenski osamosvojitveni vojni pripovedujejo Janez Janša, Jelko Kacin, Milan Kučan, dr. France 
Bučar, Igor Bavčar in Lojze Peterle. 
 
DVD-ZS 14: KRIŽEV POT • 1.1 - 17’00” 
Glasbena filmska impresija – dokumentarni filmski posnetki iz novejše slovenske in svetovne 
preteklosti se prepletajo s posnetki postavljanja Kristusa (izdelka kiparja Staneta Jarma) leta 1991 
pred Krimsko jamo, enim od do padca komunizma javnosti prikritih grobišč žrtev druge svetovne 
vojne oziroma nasilja revolucionarnega enoumja v Sloveniji. Glasbena spremljava pianistov dr. 
Igorja in Alenke Dekleva. 
 

 


