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V Galeriji Družina je do konca avgusta razstava priznanega
ilustratorja Damijana Stepančiča z naslovom Baraga, Črna
suknja med Indijanci, ki je nastala ob izidu istoimenskega
avtorjevega stripa oziroma risoromana o delovanju Friderika
Ireneja Barage [1797-1868] med Indijanci ob Velikih jezerih v
Severni Ameriki. Stepančič je pri ustvarjanju biografskega stripa

sledil dnevniškim zapiskom in pismom slovenskega misijonarja.

Severni Ameriki je Friderik Baraga
deloval v petih misijonih, dva-
krat potoval v Evropo, postal škof

in spreobrnil številne Indijance.

Strip želi prikazati njegovo predanost,

modrost ter neomajno vero v Boga in

Indijance. Hkrati bralcem približa da-

nes nekoliko pozabljenega, a znameni-

tega duhovnika, raziskovalca in vodi-

telja med severnoameriškimi Indijanci.

Njegova pričevanja in biografije pripove-

dujejo neprecenljive zgodbe o Ameriki,
kakršna je bila, preden so jo evropski

priseljenci popolnoma poselili, o indi-

janskem načinu življenja in njihovi kul-

turi. Baraga je bil med drugim tudi prvi
avtor indijanskega slovarja. Bralec iz stri-

pa posredno izve tudi, kakšen je bil kul-

turni dialog med Evropejci in Indijanci,

seznani se z Baragovimi potovanji in
številnimi nevarnostmi tedanjega ča-

sa, v delu pa je predstavljen tudi njegov

edinstveni prispevek k vzpostavitvi du-

hovnega ter kulturnega dialoga med slo-

venskim in ameriškim prostorom. V roj-

stni Mali vasi pri Dobrniču je kot škof in

kandidat za svetnika v ameriški državi

Michigan še vedno prisoten (spominska

soba, Baragova pohodna pot), zlasti pa v

mestu Marguette, kjer se je njegov grob

ohranil do danes.

Friderik Irenej Baraga se je leta 1797 ro-
dil v manjši podeželski graščini v Mali va-
si pri Dobrniču. Med letoma 1821 in 1824 je

bil na ljubljanskem bogoslovju, po službo-

vanjih v Šmartinu pri Kranju in Metliki pa

se je zaradi potreb v misijonskih pokraji-

nah odločil za pot v Ameriko, kamor je pri-

spel leta 1830. Med drugim je deloval na se-
verovzhodni obali Michiganskega jezera pri

Indijancih rodu Otava. Naučil se je njihove-

ga jezika, sestavil slovar in slovnico. Od tam

je svoje poslanstvo nadaljeval ob reki Grand

River, kjer je ustanovil novo misijonsko po-

stojanko. Leta 1835 je odšel na južno obalo
otoka La Pointe, kjer so bivali Indijanci rodu

Očipve in kjer je napisal več knjig, med temi

je tudi delo Zgodovina, značaj, šege in na-
vade severnoameriških Indijancev. Z etno-

grafsko zbirko, ki jo je podaril Deželnemu

muzeju v Ljubljani, in monografijo o sever-
noameriških Indijancih, je tudi začetnik

slovenske etnografije drugih ljudstev. Leta

1843 se je preselil v novo misijonsko posto-
janko v L’Ans, kjer je postavil vas za prega-

njane Indijance. Papež Pij IX. ga je leta 1853
imenoval za apostolskega vikarja in škofa

v Cincinnatiju. V Marquettu v ZDA je umrl

9. januarja 1868. Tam so ga tudi pokopali.

Leta 2012 je kardinalska komisija potrdi-

la junaško stopnjo kreposti škofa Barage.

Papež Benedikt XVI. je tega leta zanj odobril

naziv častitljivi božji služabnik, za njegovoO
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beatifikacijo pa Cerkev potrebuje še prizna-

nje čudeža na njegovo priprošnjo.

Kot je v spremnem tekstu k pričujoči raz-
stavi zapisal dr. Marko Frelih iz Slovenskega

etnografskega muzeja (SEM), je na srečo

ohranjenega ogromno arhivskega gradiva,

tudi različne objave o Baragovem življenju.

Baraga je bil po njegovih besedah kot prav-

nik in duhovnik zelo izobražen, vešč pisanja

in izjemno nadarjen za učenje tujih jezikov.

V njegovih zapisih najdemo veliko podat-

kov o misijonskih razmerah in o indijanskih

ljudstvih Otava in Očipve. Bil je sicer zelo po-

duhovljen, a hkrati tudi zelo prizemljen, pra-

gmatičen in vajen garaškega dela. Svojemu

misijonskemu poslanstvu je bil zelo predan,

nikoli pa ni pozabil domovine. Svoje rojake

je redno obveščal s pošiljanjem pisem, ki so
jih objavljali in povzemali različni časopisi.

Spomladi 1837, ko je za krajši čas obiskal

domovino, je med postankom v Ljubljani obi-

skal tudi Deželni muzej za Kranjsko. V muze-
ju so ga že čakali predmeti, ki jih je v poseb-

nem zaboju poslal iz Amerike. Pomagal jih je

popisati, da so jih lahko v muzeju z ustrezni-

mi komentarji predstavili javnosti. Baragova

zbirka predmetov ljudstev Otava in Očipve
sodi med najstarejše severnoameriške zbir-

ke v Evropi in je prva neevropska zbirka v
Sloveniji. V Baragovi zbirki, ki je danes shra-

njena v Semu, najdemo predvsem uporabne

predmete, kot so posode, žlice, košarice, tor-

be, obuvala, nekaj primerkov orožja in dve

obredni pipi. Z duhovnim svetom staroselcev

lahko povežemo le »mirno fajfo«, kot Baraga

imenuje pipo miru, znameniti simbol indi-

janske kulture. Tudi misijonar se ni mogel

izogniti kajenju pipe, če se je hotel pogovar-

jati s poglavarjem. Poleg muzejske zbirke v

Semu je nekaj bolj osebnih Baragovih pred-

metov na ogled tudi v Muzeju krščanstva na
Slovenskem v Stični.

Tridimenzionalna stripovska zgodba
Kot je ob razstavi poudaril tudi avtor

Damijan Stepančič, je Baraga na srečo ve-
liko zapisoval tudi v svoj dnevnik. Veliko
pisal o svojih opazovanjih Idijanov, kot je

sam imenoval ameriške staroselce. Toda sa-
ma stripovska zgodba je začela nastajati, še
preden se je avtor poglobil v vse te zapise in

začel raziskovati njegovo življenje. Nekoč je

namreč naključno naletel na njegove foto-
grafije in najprej videl podobo misijonarja
Barage, ko je bil še kaplan v Šmartinu pri
Kranju, nato pa uzrl še njegovo fotografijo,
ko je postal škof v Severni Ameriki. Ti dve
fotografiji sta si bili po njegovih besedah ta-

ko različni, kot da ne bi šlo za istega člove-
ka. To je bil hkrati tudi prvi trenutek, ki mu
je dal misliti, kaj vse se je zgodilo v vsem
tem času od njegovega odhoda iz Slovenije
do posvetitve v škofa.

Potem je šlo to v pozabo in prišlo ponov-
no na piano, ko je za potrebe stripa preu-
čeval obsežno gradivo o Baragovem življe-

nju. Toda kljub vsemu gradivu, ki mu je bi-
lo na voljo, je moral tedaj dejansko zgodbo
nekako sam »izumiti« in v smiselno, stripo-

vsko celoto zrežirati vse dogodke, anekdote

in druge podatke. Kot je še dejal Stepančič,

v vsem tem preučevanju in zbiranju gradiva

prideš do nekega vrha, ko končno začneš ri-

sati, a takrat pol stvari opustiš, saj bi sicer

imela zgodba bistveno več strani in bi mor-
da zavila v neko drugo smer, kjer bi manj po-
membni dogodki zasenčili tiste pomembne
in močne momente. »Želel sem pokazati člo-

veka. Živega človeka. Nisem ga dojemal kot
trdega klerika, temveč kot človeka, ki je pri-

šel tja z občutkom in ki je imel navsezadnje

tudi neke dvome.« Oziroma kot je ob odprtju

razstave poudaril Žiga Valetič, je evropska

kultura prišla tja in zavojevala tudi na grd

način, Baraga pa je bil ob vsem tem neka-

kšen blažilni moment, radikalna prijaznost,
ki je tako redka, ne glede na to, kdo smo.

In tako kot je bilo življenje misijonarja
večdimenzionalno, je večdimenzionalen tu-

di strip. Gre za žanrsko zanimivo umetniško

delo, v katerem se kažejo in izjemno med-

sebojno dopolnjujejo trije tokovi: zgodovin-

ski in biografski strip in tretji, verski del. O

slednjem je na odprtju razstave govoril tudi

ljubljanski nadškof Stanislav Zore in pouda-

ril, da je Baraga spisal veličastno misijonsko

zgodbo, na katero smo Slovenci premalo po-
nosni. »Naj vas knjiga povabi na pot ozna-
njevanja evangelija z besedo, risbo in s sa-
mim seboj«, je med drugim dejal nadškof.B

' ' kot sta denimo palica in molitvenik, ki jih je za ■rifct)f£$Sj
DSHB ' - H razstavo posodil arhiv ljubljanske nadškofije.

Strip o misijonarju Baragi žanrsko zanimivo kaže tri L
tokove, zgodovinskega, biografskega in verskega.

<% A>

jf '

,. y$ Priznani ilustrator Damijan Stepančič se je tokrat

j « «.5.,. frJ ,f lotil ustvarjanja biografskega stripa o Frideriku
i _ 1

,
l ''Ll«i *®»* Ireneju Baragi ter skušal predstaviti njegovo

življenje in misijonarsko delovanje.

* i
Zametki stripa: nekaj strani iz Stepančičeve
skicirke
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