
»Obrom je izginil smeh z lic. Slovan je bil nevaren 

borec in se ni kanil predati zgolj zato, ker je bil 

sam...« 

 

Zmage in porazi ● Ognjeno pleme 
Saga Ognjeno pleme se dogaja v negotovih časih šestega stoletja, ko je 
preseljevanje narodov stresalo temelje mogočnega Bizantinskega 
cesarstva. Tedanji kronisti o napadalcih, o Slovanih, ki vpadajo čez meje 
»civiliziranega« = bogatega sveta, pripovedujejo, da so surovi, 
zanemarjeni, umazani in neuki, skratka barbari. O sovražniku vse 
najslabše! Igor Karlovšek pa s sago o dogodivščinah otrok poglavarja 
Ognjena pripoveduje drugačno zgodbo. Glavni liki so seveda izmišljeni, 
toda dogodki in zasnova likov temeljijo na dobro premišljenih 
zgodovinskih podatkih. Tudi nekateri liki, kot so Bajan, poglavar 
Avarov ali Obrov, kot so jim rekli Slovani, cesar Mavricij, general 
cesarske vojske Fokas in zdravnik Štefan (Aleksandrijski) so 
zgodovinske osebnosti, ki jih bodo mladi bralci povezali z osebnostmi 
iz zgodovinskih učbenikov. V imenitnem prepletu fiktivnega in 
zgodovinskega je saga sodobna vzporednica legendarnemu romanu Pod 
svobodnim soncem Frana Saleškega Finžgarja. Z njo deli nekoliko 
starinski jezik, ki zgodbi podari sepia nadih, napeto pripoved, 
poznavanje zgodovinskih dejstev, le da je Karlovškova saga veliko bliže 
sodobnim bralcem. V njej imajo uravnoteženo vlogo tudi ženske, ne le 
moški kot bojevniki. Mila je šepetalka živalim, Ajda izjemno vešča 
zdravilka, obe pa imata poteze šamank. V tretji knjigi se otrokom 
pridružimo, ko na preprosti jadrnici bežijo iz Konstantinopla, toda 
vojaška jadrnica cesarja Mavricija jih že dohiteva. Beg se nadaljuje po 
kopnem od Soluna navzgor po dolini Vardarja. Bežati čez sovražnikovo 
ozemlje, brez vsega, brez hrane, konjev, zaklonišč in naklonjenih ljudi, 
ni lahko, še posebno, ker Mila pričakuje dojenčka… Knjigo dopolnjuje 
odlična spremna beseda Miha Poharja, cenjenega in priljubljenega 
gimnazijskega profesorja, ki literarno dogajanje umešča v zgodovinski 
kontekst. Toplo priporočam! Predstavitev: Maja Črepinšek 
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