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Irena Marković:  Irenej Friderik Baraga – misionar in škof med Otavci in Očipvejci 

 

Da je bil Irenej Friderik Baraga poleg Ignacija Knobleharja, legendarnega raziskovalca porečja 

Nila, najbolj znamenit slovenski misijonar, je razmeroma dobro znano. Marsikdo tudi ve, da je za 

pripadnike indijanskih plemen Otava in Očipva, med katerimi je širil krščanstvo, napisal vrsto 

dvojezičnih priročnikov za lažje razumevanju božje besede. Najpomembnejši med spisi, ki so bili v 

pomoč tudi drugim misijonarjem, so bili slovnica in slovar očipvejščine ter molitvenik v otavščini. 

Baragovo delovanje med nezaupljivimi Indijanci v divjini v okolici Velikih jezer je bilo torej vse kaj 

drugega kot pustolovščina, kakršne slikajo knjižni in filmski predniki v našem času razraščajoče se t. i. 

alternativne resnice. 

Zgodovinarka Irena Marković je kot vztrajna raziskovalka pregledala vse dosegljive vire, tako 

bogato objavljeno literaturo kot obilico posrednih pričevanj o misijonarskem in prosvetnem delovanju 

Ireneja Barage v srednji tretjini 19. st. med Indijanci Otava in Očipva. Posebno dragocena so bila 

Baragova misijonska pisma, v katerih je, kot opozarja avtorica, pisal o svojih potovanjih, pogosto na 

krpljah skozi zasnežene gozdove in prek zamrznjenih jezer, do indijanskih naselbin. V pričujoči 

monografiji je vse to raznovrstno gradivo, navedeno v zadnjem delu knjige, temeljito preučila, povzela 

in dopolnila z ilustracijami ter preoblikovala v novo argumentirano celoto. Ta prva doslej na 

znanstveni ravni obravnava vse razsežnosti snovne in predvsem duhovne zapuščine za svetnika 

predlaganega slovenskega škofa pa tudi prispevke prvih nadaljevalcev njegovih prizadevanj. 

Irena Marković kot osrednji namen svoje raziskave navaja preučevanje zgodovinskih, 

socioloških, kulturnih, verskih, etnoloških, literarnih in političnih vidikov Baragovega misijonskega 

delovanja v luči ekonomskega in političnega razvoja ZDA, kjer so leta 1830 uzakonile nasilno 

preselitev Indijancev vzhodno od Misisipija čez reko na zahod. Odločilne zasluge, da ta usoda ni 

doletela tudi večine Otavcev in Očipvejcev, ki so živeli na območju Velikih jezer, avtorica pripisuje 

prav Baragovi misijonarski in prosvetiteljski vnemi. Obema plemenoma je prinesel krščanstvo in 

pismenost ter s tem toliko vplival na kulturni razvoj njunih pripadnikov, da vlada v njih ni več videla 

ovire za svoje gospodarske načrte. Zato jih tudi ni, tako kot večino drugih, nasilno preselila na redko 

naseljena prostranstva na zahodu. 

Tega dogajanja ni mogoče razumeti brez orisa razmer v šele nastajajočih Združenih državah 

na začetku 19. stoletja. Avtorica je za to poskrbela že v uvodnem poglavju. Temelj etničnega čiščenja 

Indijancev vzhodno od Misisipija vidi v tako imenovanem civilizacijskem načrtu predsednika 

Thomasa Jeffersona, ki je v indijanskih ozemljih videl predvsem »vir zemljišč« za pridelavo bombaža 

belih priseljencev. Njegovo politiko je še bolj brezobzirno nadaljeval Andrew Jackson, sledili pa so ji 

tudi še nekateri drugi predsedniški nasledniki. Indijanci so bili, brez zadržkov ugotavlja Irena 

Marković, žrtve namernega iztrebljanja in nemočni tudi pred izkoriščanjem evropskih trgovcev s 

krznom. O njihovem trpljenju med drugim priča ohranjeno izročilo o 1800 km dolgi Poti solza iz 

rodovitne Georgije v suho Oklahomo, na kateri je umrlo več tisoč Cherokeejev.  

V jedru knjige avtorica zelo podrobno opisuje življenjsko pot Ireneja Friderika Barage od 

rojstva pred 220 leti in otroštva v današnji Knežji vasi pri Dobrniču ter šolanja v Ljubljani in na 

Dunaju do odhoda v ZDA in smrti leta 1868 v Marquettu v Michiganu. Sedemintrideset let med tema 

mejnikom, zaznamovanih z neutrudnim delom in s posvetitvijo v škofa leta 1853, je bilo 

najpomembnejše obdobje v življenju z vseh strani spoštovanega in priljubljenega misijonarja Barage. 

Irena Marković v nadaljevanju posveti posebno pozornost njegovim odločilnim zaslugam za razvoj in 

usodo Očipvejcev in Otavcev, v četrtem poglavju pa strne še odmeve delovanja »indijanskega škofa« 

škofa, kot so ga imenovali, in njegovih sodelavcev na Slovenskem.  


