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V sozaložbi dveh uglednih koroških 
slovenskih založb, Mohorjeve družbe, 
ki je doslej izdala že več spisov o misi-
jonskem škofu Frideriku Ireneju Baragu, 
in Inštituta Urban Jarnik, je na začetku 
leta 2017 izšlo izvirno delo o uglednem 
ameriškem škofu in svetniškem kandi-
datu. Z ozirom na dela, ki so jih o véli-
kem slovenskem misijonarju in škofu 
Baragu že objavili baragoslovci, mono-
grafija Irene Marković vsebuje dva te-
meljna poudarka, ki prinašata obogati-
tev v slovensko zgodovinopisje. Najprej 
je to sistematična predstavitev položaja 
indijanskih plemen Ottawa in Očipve na 
ozemlju nastajajočih Združenih držav v 
prvi polovici 19. stoletja, nato pa ovre-
dnotenje vloge slovenskega misijonarja 
Baraga pri obrambi temeljnih pravic teh 
plemen in pri pomoči za ohranjanje nji-
hove zemljiške posesti.

Iz doslej objavljenih del o I. F. Baragu 
v slovenskem jeziku je razvidno, da je 
bila velika večina namenjena obravna-
vanju življenjske poti in dela misijonarja 
Baraga kot takšnega. Druga dela so ga 
opisovala v luči postopka, da bi uvrščen 
med blažene člane Cerkve. Le posame-
zna dela – in v manjši meri – so pozor-
nost namenjala njegovemu zavzemanju 
v prid Indijancev in učinkom, ki jih je to 
imelo na življenje indijanskih rodov in 
za ohranjanje njihove identitete. Kot 
obravnavanje te problematike gre razu-
meti prvo poglavje monografije, v kate-
rem so predstavljena izbrana vprašanja 
teritorialnega in ekonomskega razvoja 

Združenih držav od začetka do konca 
19. stoletja, pri tem pa je posebna po-
zornost namenjena razvoju odnosa, ki 
ga je država oziroma posamezne zvezne 
države imele do Indijancev. Ne le vsako-
dnevno življenje posameznih indijan-
skih rodov, tudi njihovo preživetje in na-
vsezadnje usoda vsakega od njih so bili 
odvisni od političnih, gospodarskih in 
predvsem ekspanzionističnih načrtov 
osrednjih državnih oblasti, pa tudi uso-
de belcev, v prvi vrsti misijonarjev. Mi-
sijonarji so, hote ali nehote, postali or-
ganizatorji temeljnih oblik izobraževa-
nja, skrbi za zdravje oziroma prepreče-
vanje širjenja bolezni in slabih navad, a 
tudi poudarjeno zagovorniki pravic In-
dijancev. Tako so prihajali v konflikt z in-
teresi države, trgovskih družb, posame-
znikov … Avtorica izkaže dobro pozna-
vanje ameriške zakonodaje, sprejema-
nja posameznih predpisov, njihove rea-
lizacije, zgodovine selitev in širjenja sku-
pnosti belcev na račun Indijancev. 

Poglavje, namenjeno predstavitvi mi-
sijonarja I. F. Baraga, ponuja temeljit 
pregled doslej opravljenega dela pri raz-
iskovanju Baragovega življenja, izobra-
ževanja, dejavnosti med Slovenci in v 
Združenih državah, idejnih tokov, s ka-
terimi se je srečal, izvirnosti misijonske-
ga pristopa in večplastnega prispevka, 
ki ga je dal za ohranjanje kulture indi-
janskih rodov, predvsem rodov Očipve 
in Ottawa. Pri tem je posebno pomemb-
no ovrednotenje dela, ki so ga Baraga 
in drugi slovenski misijonarji opravili pri 
ohranjanju jezikovne kulture Indijancev, 
to je, priprava prvih knjig in kodifikacija 
njihovih jezikov (slovar, slovnica) ter pri-
ročniki za utrjevanje vere (molitveniki, 
katekizmi, drugi verski priročniki). Z de-
lom, ki so ga opravljali, in s svojimi do-
gnanji so misijonarji bogatili znanje svo-
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jih rojakov in jim pomagali pri pripravi 
prvih zbirk predmetov iz misijonskih 
okolij. To je dragoceno razsežnost, ki 
kaže na povezovanje slovenskega pro-
stora s svetom. Del monografije je na-
menjen obravnavanju vpetosti misijon-
skega dela I. F. Baraga in njegovih sode-
lavcev v slovenski in v širši avstrijski pro-
stor. Besedilo obsega oris odmevov, ki 
so jih delovanje misijonarjev in njihova 
poročila prinašala med Slovence. Za to 
so imeli na voljo predvsem dve obliki: 
pisanje daljših poročil za misijonske 
družbe, ki so podpirale njihovo delova-
nje, in pisem, ki so jih namenjali svojim 
sorodnikom in znancem; od teh pisem 
so bila nekatera objavljena v cerkvenem 
tisku, predvsem v tedniku Zgodnja da-
nica in v letnih poročilih Leopoldinine 
ustanove. 

Med pomembne odlike monografije 
I. Markovićeve je treba uvrstiti: 1. Raz-
prava celovito obravnava razmere med 
ameriškimi indijanskimi rodovi, ki so bili 
v 19. stoletju žrtve široko zasnovane po-
litike osrednje vlade Združenih držav za 
pridobivanje novih ozemelj, kamor bi se 
naseljevali priseljenci od drugod. Le ne-
katerim med njimi je uspelo ohraniti 
svojo prvotno kulturo in ozemlje, na ka-
terem so živeli v prejšnjih stoletjih. Pri 
tem so jim bili v pomoč tudi slovenski 
misijonarji. 2. Vrsta slovenskih misijo-
narjev, med njimi ima posebno mesto I. 

F. Baraga, je s svojim večplastnim delo-
vanjem pripomogla, da so Indijanci 
ohranili svoja ozemlja in identiteto z iz-
virnimi značilnostmi njihove kulture (je-
zik, osebna in krajevna imena, etnograf-
ske značilnosti …) 3. Monografija pred-
stavi in ovrednoti dejstvo, da so I. F. Ba-
raga, njegovi sodelavci in nasledniki 
ohranjali stike s svojim izvirnim okoljem 
in da so pri tem uporabili več oblik ko-
munikacije. To niso bili le redki obiski, 
temveč predvsem raznolika korespon-
denca, s katero so svoje domače okolje 
informirali o dejavnostih in o razmerah 
med Indijanci in nato tudi med belimi 
naseljenci. Njihovi prispevki so bili po-
membni za začetke nastajanja zbirk 
etnografskega gradiva o neevropskih 
ljudstvih na Slovenskem. 

Monografija dr. Irene Marković je 
bilo pripravljena na podlagi zanesljivih 
virov in ob upoštevanju doslej pripra-
vljenih znanstvenih del s tega področja. 
Integralni del besedila so ilustracije, 
pregledni zemljevidi, tabele in grafikoni. 
Delo odlikuje interdisciplinarni pristop 
in pomeni obogatitev za več področij 
poznavanja tako slovenske kakor ame-
riške kulturne in cerkvene zgodovine in 
posameznih literarnih zvrsti, s tem pa je 
dober prispevek za vsa ta znanstvena 
področja. 

Bogdan Kolar


