
PREDGOVOR

Janez Bosko se je rodil, živel in deloval v 19. stoletju, ki je v Italiji, tako kot v 
Evropi, potekalo v napetem soočenju z »načeli leta 1789«: liberté, égalité, fraternité. 
Bila je enakost, zelo nepopolna, a nekateri so jo prikazovali kot popolno. Bratstvo 
si je stežka utiralo pot, a se često pojavlja v redovniški ali profani jezikovni rabi, 
pa tudi v dejanjih. Bolj očitna bo uveljavitev – teoretična, če ne vedno praktična –  
svobode v različnih izrazih in interpretacijah: političnih, verskih, družbenih, go-
spodarskih in kulturnih.

Formacija Janeza Boska, njegovo kulturno ozadje in njegov način mišljenja so 
zakoreninjeni v ancien régime in čuti se zavezanega drugačnim načelom od tistih 
iz leta 1789. In vendar živahnost uma, bolj praktična kot teoretična, občutljivost 
za probleme, ki so izvirali iz položaja ljudi, trdno prilagajanje dejanski in delujoči 
stvarnosti so ga ohranjali v stalni odprtosti za »potrebe časa«. Zato se je izkazal 
kot človek, dobro zasidran v izročilu ter hkrati sodoben in presenetljivo svoboden 
inovator.

Pojavil se je kot protisloven lik, ne zlahka zreduciran na kako enoto. Razglasil 
se je za duhovnika, brezpogojno zvestega papežu, in hkrati za državljana – kot je 
pisal – »privrženca vlade«; za človeka reda v očitno laiški državi in z odprto laiškimi 
ljudmi neredko protiklerikalnimi. Bil je svoboden v svoji poklicni izbiri »duhovni-
ka mladih«, z ustanovami, ki so bile kot ugledne in avtonomne umeščene znotraj 
škofijskega in župnijskega področja. Kot svoboden v delovanju je bil prepričan, da 
mora pred kanonskimi predpisi imeti prednost, ne samo teoretično, »suprema lex« –  
»salus animarum« [najvišji zakon – rešitev duš]. Svojo redovno družbo je hotel 
prosto obveznosti, ki ne bi bile v skladu z razumnim spoštovanjem zakonite oblasti 
in tudi ne z brezpogojno predanostjo vrhovnemu poglavarju Cerkve. Zahteval je, 
da so njegove vzgojne ustanove svobodne v organizaciji in delovanju, imune na zu-
nanje posege vsakršne vrste, vključno s tistimi morebitnih finančnih podpornikov. 
Vdan svoji zemlji – državi, pokrajini, domovini – je pokazal uresničeno to, kar je 
bil v duhu, državljan sveta, posebno tistega vesoljnega »mesta dečkov«, o katerem je 
sanjal, razširjenem čez vse meje, po celem planetu zemlje. 
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In vseeno se je takrat zdel konformist. Veliko vrednost je pripisoval pokoršči-
ni, ki je nujna za skupno početje in delovanje; priznaval je vse verske resnice in 
katoliške prakse; pospeševal je močno strukturirane ustanove za mlade in odrasle. 
Alergičen je bil na vsako vrsto nasprotovanja zastavljeni ureditvi. Zavzemal se je za 
revne in obiskoval bogate, ni razpravljal o lastnini in bogastvu, skušal ga je samo 
usmerjati k dobremu. Ni podžigal političnih ali družbenih revolucij, ni jih maral, 
nasprotno, odkrito jih je zavračal. Vseeno pa je naredil vse, da bi oplemenitil usodo 
ponižnih, preprečil posledice in obsojal nasilje. Zavzemal se je za izobraževanje in 
kulturo, a funkcionalno in produktivno. Samo površinsko je poznal kritični miselni 
svet, razen v kakšni nagli presoji virov, ki jih je uporabljal pri pisanju nekaterih 
svojih pripovednih knjižic. Rad je imel mlade in je bil solidaren z njimi, vendar 
jih ni postavljal v nasprotje z odraslimi, kvečjemu jih je vodil, da so se z njihovi-
mi vrednotami, znanjem in z njihovo modrostjo poistili. V vsem ga je navdihoval 
»razum, vera in ljubeznivost«, in istočasno to, kar so bile njegovih mladih globoke 
želje in pričakovanje. A prav zaradi te zveze je bil prepričan, da se morajo razvijati 
in zoreti v pametni uporabi zdravega razuma, v verski drži, ki jih usmerja in vodi 
na pravi poti ter k zrelejši in odgovornejši sposobnosti ljubiti; vse to naj bi mlade 
potem v civilni in cerkveni družbi, ki jo sprejemajo in ji služijo, pripeljalo do aktiv-
nosti in sooblikovanja le-te.

To je bila pogojna svoboda aktivnega človeka, ki ni razpolagal s širokim in 
celovitim pogledom na resničnost, da bi se lahko približala sistematični filozofiji 
in reflektirani teologiji. Don Bosko je delal za srečo mladih. To je bil cilj, ki jim ga 
je določil, ponudil pa se je, kot bomo videli, da jih osvobodi predsodka, da obstaja 
neskladnost med vero in veseljem do življenja, v vseh starostnih obdobjih, od otro-
štva do starosti. Hkrati je bil močno vezan na svoj teološko-moralni nazor, ki je 
privilegiral zapovedi, zakon, pravila, red in dolžnosti, s katerimi mora računati svo-
boda, tudi če s tem tvega, da omejuje prostor sreče; navsezadnje, je prej privrženec 
voluntaristične svobode indiference kot pa svobode kot kvalitete, zelo ligvorijski, 
malo tomist.

O tem človeku, v stoletju avtentičnih ali lažnih svoboščin, svobodnem in zves-
tem, tradicionalnem in naprednjaškem, komunikativnem in zadržanem, drznem 
in preudarnem, o realistu in sanjaču, bomo skušali začrtati zgodbo z največjo 
skrbnostjo in najbolj uravnoteženo nepristranskostjo. Dogodki njegovega življe-
njepisa si ne bodo sledili po minutah. Skušali bomo skozi tek zgodovine določiti 
poteze njegove osebnosti, v stalni interakciji s številnimi dogodki, ki se zdijo zgodo-
vinsko pomenljivi; da bi razumeli njega, njegovo življenje in delovanje, mladinske 
ustanove, ki so postopoma nastajale, iskanje in formacijo tesnih sodelavcev, vple-
tanje večjega števila sotrudnikov, način vključevanja v družbeni in cerkveni svet, 
ideje, izdelane za skladno vodenje vzgojne dejavnosti, preventivni sistem, ki zajema 
vse oblike delovanja in odnosov.

Pri tem mogoče preveč ambicioznem načrtu so uporabljene študije o don Bo-
sku, ki so jih že napravili ugledni strokovnjaki. Najprej je treba omeniti predvsem 
pionirske raziskave Pietra Stelle, Don Bosco nella storia della religiosità cattolica. Tri 
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knjige, čeprav napisane v določeni perspektivi, podajajo bistveni in globalni profil 
življenja, miselnosti in duhovnosti don Boska in so bile upoštevane tudi pri mne-
njih, ki so jih post mortem oblikovali strokovnjaki.

In drugič, upoštevali smo tudi razširjeno biografijo Francisa Desramauta, 
Don Bosco en son temps (1815-1885), izčrpno »retractatio«, v kateri so avtorji de-
vetnajstih knjig Memorie biografiche: Giovanni Battista Lemoyne, Angelo Amadei, 
Eugenio Ceria orisali zelo široko sliko o don Bosku. Brezštevilne natančne določi-
tve in posebne ugotovitve Desramauta so bile sicer upoštevane, vendar niso vedno 
sprejete v pričujočem delu, ki teži bolj k obujanju bistveno biografskih, miselnih in 
operativnih potez, opuščajoč anekdote in naključja: bolj biografija kot študija Pietra 
Stella, manj kronika kot pripoved Francisa Desramauta.

Rim, 31. januar 2005

Predgovor
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KRATICE IN OKRAJŠAVE

 AAS  Acta Apostolicae Sedis. Commentarium officiale. Romae,

  Typis Polyglottis Vaticanis 1909 sl.

 AGFMA  Archivio Generale delle Figlie di Maria Ausiliatrice 
(Rim)

 ASC  Archivio Salesiano Centrale (Rim)

 ASS  Acta Sanctae Sedis … Typis Poliglottis Officinae S. C. de 
Propaganda Fide, 1865-1909

 BS  Bollettino Salesiano (od januarja 1878); Bibliofilo cattoli-
co o Bollettino salesiano mensuale (od avgusta do decem-
bra 1877)

 Capitoli Superiori  [G. Barberis], Capitoli Superiori ossia verbali delle radu-
nanze che tenne il capitolo superiore della Congregaz. di S. 
Francesco di Sales cominciando dal 10 Dicembre 1875

 Capitolo Superiore  [G. B. Lemoyne], Verbali delle riunioni del Capitolo su-
periore [a partire dal 14 dicembre 1883]

 Cost. SDB (Motto)  G. Bosco, Costituzioni della Società di S. Francesco di Sa-
les [1858] - 1875. Kritične tekste uredil Francesco Motto. 
Rim, LAS 1982

 Cronistoria I in II  Cronistoria [dell‘Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatri-
ce], uredila Giselda Capetti. Rim, Inštitut HMP, 1. in 2. 
zv., 1974 in 1976

 DBI  Dizionario biografico degli italiani. Rim, Istituto dell‘En-
ciclopedia italiana 1960 (popravljena izdaja)

 Documenti  [G. B. Lemoyne], Documenti per scrivere la storia di D. 
Giovanni Bosco, dell‘Oratorio di S. Francesco di Sales e 
della Congregazione Salesiana, 40 zv. + 5 zv. Dodatkov 
[tiskarski osnutki z ročno napisanimi opombami in do-
datki]

 Don Bosco nella Chiesa  P. Braido (ur.), Don Bosco nella Chiesa a servizio 
dell‘umanità. Studi e testimonianze. Rim, LAS 1987
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 Don Bosco nella storia  M. Midali (ur.), Don Bosco nella storia. Zapisniki 1. med-
narodnega študijskega kongresa o don Bosku (Universi-
tà Pontificia Salesiana - Rim, 16.-20. januar 1989). Rim, 
LAS 1990

 E  Epistolario di san Giovanni Bosco, uredil Eugenio Ceria, 
4 zv., Torino, SEI 1955, 1956, 1958, 1959

 Em  G. Bosco, Epistolario. Uvod, kritični teksti in opombe, 
uredil Francesco Motto, 4 zv. (1835-1875). Rim, LAS 
1991, 1996, 1999, 2003

 FdB  ASC, Fondo don Bosco. Mikrokartice in opis. Rim 1980

 FdR  ASC, Fondo don Rua. Mikrokartice-opis. Rim, 1996

 Istituto FMA  Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice [Inštitut HMP]

 LC  Letture Cattoliche. Torino, marec 1853 sl.

 MB  Memorie Biografiche di Don (del Beato… di San) Gio-
vanni Bosco, 19 zv. (od 1. do 9.: G. B. Lemoyne; 10.: A. 
Amadei; od 11. do 19.: E. Ceria) + 1 knjiga Kazal (E. Fog-
lio). San Benigno Canavese-Torino 1898-1939 (Indici, 
1948)

 Memorie dal 1841  F. Motto, Memorie dal 1841al 1884-5-6 pel sac. Gio Bos-
co dal 1841 a‘ suoi figliuoli salesiani [Duhovna oporoka], 
RSS 4 (1985) 73-130

 MO  G. Bosco, Memorie dell‘Oratorio di san Francesco di Sa-
les. Dal 1815 al 1855, uredil Eugenio Ceria. Torino, SEI 
1946

 MO (1991)  G. Bosco, Memorie dell‘Oratorio di S. Francesco di Sales 
(1991) dal 1815 al 1855. Uvod, opombe in kritični tekst, 
uredil Antonio da Silva Ferreira. Rim, LAS 1991

 ms/mss  rokopis/i

 OE  G. Bosco, Opere edite, prva izdaja: Libri e opuscoli 
(anastatičen ponovni tisk), 37 zv.; druga izdaja: Contri-
buti su giornali e periodici, 1 zv., Rim, LAS 1977-1978, 
1988

 orig.  original/i

 RSS  Ricerche Storiche Salesiane. Šestmesečna revija verske in 
družbene zgodovine. Rim, LAS (Istituto Storico Salesia-
no - Roma) (1982sl.).

Kratice in okrajšave
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UVOD

Don Boskovo življenje razkriva, da je bil v osnovi mož dejanj. Dovolj verodo-
stojna biografija mora, da bi bila verodostojna, povezati v celoto vse karakteristič-
ne elemente, ki so zanj značilni: osebni življenjski dogodki, dejavnosti v njegovih 
vzgojnih in verskih ustanovah, sporočila, ki so neločljivo povezana, kar je zanj tako 
tipično, ter jih je odkrival in razločeval v temeljnih etapah življenja, in spisi.

Skušali bomo natančneje objasniti cilje, ki si jih zastavljamo, kako je ta razi-
skava nastajala in po katerih kriterijih, ter kritična raba virov.

 1.  Cilji in nameni

V biografski rekonstrukciji bomo predvsem metodološko verodostojno podali 
obstoj in potek don Boskove zgodovine. Izhodišče ni vrh ali dovršitev: ustanovitelj, 
svetnik, izredno delaven človek. Nameravamo se izogniti nevarnosti pripovedova-
nja in interpretacije življenja, tudi na začetku, v luči poznejših let in konca. Skušali 
pa bomo priklicati živeto, v njegovi sedanjosti v nastajanju, ko je bila prihodnost 
popolnoma nepoznana ali samo v koščkih, sanjana, želena, naznanjena, pripravlje-
na. Razumevanje vsakokratnih dogodkov ni odvisno od tega, kako so ti dogodki v 
poznejših izkušnjah razlagani.

Za don Boska je to bistveno, ker se je on sam ali njegovi – večinoma salezi-
janci – videl ali so ga videli kot »ustanovitelja« in so se nagibali k temu, da bi ga za 
didaktične ali spodbudne ali pomirjajoče cilje videli takega od začetka, sicer tudi 
glede na težnje, domače nekaterim tipom hagiografije. »Vnaprej določen« naj bi 
vse od začetka živel bolj ali manj očitna znamenja, ki bi pozneje določala to, k če-
mur se je resnično zaobljubil. V resnici je don Bosko gradil svoje življenje korak za 
korakom, težil je k izjemno potrebnim takojšnjim ciljem, ki so šele pozneje lahko 
bili interpretirani skoraj kot etape globalnega dogajanja, začrtanega že od začetka. 
Kot se bo videlo v uvodu v tretji del, je don Bosko v Kronikah iz let 1859-1862 rad s 
takšnega vidika obujal spomine na nekatere trenutke svojega otroštva in odraščanja 
in še več: to je naredil za orodje animacije in formacije mladih salezijancev. Spomini 
prevzamejo to perspektivo zelo akcentuirano.
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V resnici se z ozko zgodovinskega vidika skuša odgovoriti na dve temeljni 
vprašanji.

Kdo je bil don Bosko v svoji rasti? Kakšen profil izhaja iz mnogih informacij o 
osebnih dogodkih in dogodkih v ustanovah, iz številnih poročil in pomembnejših 
projektov ter konkretnih uresničitev: poteze osebnosti, temperament, značaj, svetle 
in temne strani, odpor in razpoložljivost? Osebna zgodba namreč ni ločljiva od 
zavedanja lastnega poslanstva oznanjevalca, navduševalca, dobrotnika in vzgojite-
lja mladih rodov. Vzporedno se je izoblikovalo sporočilo, ki na eni strani razodeva 
poteze duhovnosti duhovnika, vzgojitelja mladih in na drugi učitelja pedagogike in 
življenja za sodelavce. Notranje življenje, delovanje, besede, spisi, nauki, navodila in 
animacija so neločljiva celota, ki sestavlja njegovo zgodovinsko osebnost.

Kdo je bil don Bosko v svojem času? Torej, koliko je od njega dobil in koliko 
je njemu dal v dveh različnih in sonavzočih svetovih, v katerih je deloval, v civilni 
družbi in Cerkvi? V svoji rasti, kdo in kaj je vplivalo nanj in obenem do česa je ostal 
odporen, zaradi značaja, kulture, miselnosti? V tej smeri se skuša pokazati to, kar 
je on predstavljal v svojem času in za svoj čas kot državljan, vernik in duhovnik; kaj 
je dal v izpolnjevanju svojega poslanstva na različnih ravneh asistenčne dejavnosti, 
vzgojne ljubezni, vneme za socialo? In to v odnosu do sprememb, ki so se zgodi-
le na vseh področjih 19. stoletja, kot prava revolucija, ki se je začela v desetletjih 
restavracije in je dosegla leta socializma in eksplozije socialnega vprašanja? In še, 
na raznih ravneh mladinske pastorale, spodbujanja moralnih in verskih vrednot, v 
ustanavljanju novih vzgojnih verskih ustanov, v najrazličnejših oblikah preventive?

 2.  Razvoj v delovni don Boskovi biografiji

Don Boskovo življenje zaznamujeta dve točno določeni obdobji, vsako žive-
to v svoji posebnosti. Ugotovitev preobrata, do katerega je prišlo v don Boskovem 
življenju v obdobju od škofijskega duhovnika do »redovnega« ustanovitelja, se zdi 
temeljna ne samo za definicijo njegove osebnosti in njegovega delovanja, ampak 
tudi za objektivno opazovanje in pravilno uporabo dokumentov, ki se navezujejo 
na dve različni kronološki fazi in da se izognemo nevarnosti krivične nerazsodne 
institucionalne »salezijanizacije«.

Mejo med dvema obdobjema lahko približno določimo v petletju 1858-1862; 
nakazani so že v štiriletju 1854-1857 in zvenijo v podaljšku ob pravnih negotovostih 
od 1862 do 1869. Definicija takega ločilnega trenutka se zdi pomembna ne samo za 
oris don Boskove osebnosti in pomena njegove dejavnosti, ampak tudi v odnosu do 
vrednosti dokumentov, ki se nanašajo na ti dve različni obdobji.

Prvo obdobje je čas don Boska dečka, študenta in duhovnika, popolnoma 
ukoreninjenega v svoji zemlji in svoji škofiji, z miselnostjo, upi, ideali, dejavnostmi, 
privolitvami, sodelovanjem ter tudi javnimi in zasebnimi priznanji (časopisi, revije, 
pisma, ocene civilnih in cerkvenih oblasti), vezanimi na točno določen svet: Mori-

Uvod
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aldo, Castelnuovo, Chieri, Turin, Piemont. V tem času so se pojavile čisto obdobne 
in skratka neuresničljive želje po vstopu v kakšen red ali versko družbo ali izbiri 
misijonskega poklica. To je bil don Bosko, ki se je spopadal s težko resničnostjo 
vsakdanjega življenja, saj je moral zaradi resnih finančnih težav pozneje začeti šo-
lanje, ki mu je omogočilo uresničevanje njegovega otroškega klica v duhovništvo. 
Don Bosko, ki se je spoprijateljil s humanistično-retorično kulturo, nepojmljivo za 
kmeta njegovega družbenega in finančnega sloja, ki je prizadevno sprejel filozof-
sko-teološko kulturo in duhovno formacijo, ki jo je zahtevalo semenišče, jo inte-
griral z osebnim branjem zgodovinsko-apologetskih zvrsti in pozneje v Cerkvenem 
konviktu dopolnil svojo pastoralno formacijo z moralno akulturacijo, ki se je nav-
dihovala ob probabilizmu Ligvorija, ki mu ga je posredoval Cafasso.

Medtem je, vznemirjen ob položaju nekaterih skupin mladih mesta Turina, 
ubiral vedno bolj drzne in naporne poti, zelo konkretne, v prid mladih. Posvetil se 
je katekizmu, ustanovil oratorij, ga obogatil s kulturnimi in socialnimi pobudami, 
pisal je ljudske knjige cerkvene zgodovine in o pobožnosti, bil je protiprotestantski 
apologet, organiziral je dobrodelne loterije, zgradil cerkev. Stopil je v stik z javnimi 
uslužbenci, zasebnimi dobrodelnimi ustanovami, cerkvenimi in laiškimi, s kralje-
vim dvorom in političnim svetom ter takoj pokazal poteze svoje osebnosti: sposob-
nost captatio benevolentiae [iskanja naklonjenosti], dramatizacije problemov, pre-
dlogov za pomoč pri delu za ozaveščanje »ogrožene in nevarne« mladine in skrbi za 
družbeni red. Majhna mojstrovina drznosti in spretnosti je bilo že pismo markizu 
Michelu di Cavourju, 13. maja 1846, ki je veliko več kot predstavitev vzgojnega pro-
grama. O don Bosku so pisale revije in časopisi, medtem ko mu je uspelo zelo hitro 
privabiti v svoj krog delovanja prostovoljce in sodelavce.

V tem obdobju življenja je bil don Bosko že predan veri v vsakdanjo in izredno 
Božjo previdnost v človeškem delovanju (zgodovina je vedno, čeprav v različnih 
merah, sveta zgodovina), že prepričan o posebnem Božjem posegu v prid odrešenja 
mladine. Za to je jasen kazalnik programski manifest, sestavljen iz Uvoda v Načrt 
za pravilnik Oratorija iz leta 1854. Vendar pri tem še ni razmišljal v povezavi z usta-
novitvijo prave redovne družbe.

Dodati je treba, da je v tistem prvem obdobju prišlo do obrata, ki je imel svoj 
vrh v prvih dneh avgusta 1846. V tistem odločilnem trenutku je don Bosko, ko je 
bil še škofijski duhovnik, izpopolnil embrionalno izbiro mladih in ljudskega apos-
tolata. Zavrnil je morebitno nalogo v tradicionalnih župnijskih strukturah in se je v 
soglasju s svojim nadškofom posvetil oratoriju, ne samo prazničnemu, ampak tudi 
zavetišču, združenju, šoli itn. Pozneje je še posebno ustanova prazničnih oratorijev 
bila, 31. marca 1852, na neki način pravno priznana od škofijskega ordinarija kot 
notranja cerkvena struktura.

Vzporedno z razvojem oratorija ter zavesti vzgojitelja-pastirja in animatorja 
je don Bosko postavil ob bok tisto izkušnjo preventive, ki jo je pozneje uredil, ki pa 
je že dobro obstajala pred rojstvom projekta o salezijanski družbi: torej, še vedno 
izkušnja don Boska, neredovniškega duhovnika, v polnosti vključenega v družbeno 
in versko tkivo mesta in škofije Turin. To je škofijska zgodba, ki ima svoje doku-

Uvod
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mente: sklice, okrožnice, pisma, »zgodovinska pojasnila«, ki so predhodna in imajo 
drugačen značaj od tistih, pripravljenih s posebnimi različnimi nameni v drugem 
obdobju življenja.

Potem se je začel čas don Boska, kandidata za ustanovitelja redovnih ustanov, 
učinkovitega ustanovitelja, ki je bil sam redovnik, vzgojitelj posvečenih moških in 
pozneje posvečenih žensk, ki je kot tak deloval, pisal zakone, govoril in pisal. Pro-
blem mladih se mu je namreč zdel preveč zapleten in zahteven, da bi bil rešen samo 
z občasnim in prostovoljnim vključevanjem nestalnih sodelavcev. Kronološko kraj-
še se obdobje predstavlja veliko bolj intenzivno in kakovostno pomembnejše na 
osebni in dejavni ravni, z občutno spremembo mišljenja, odnosov in načina življe-
nja. Namreč zavest, biti od Boga poklican na veliko širše področje dela, je privedla 
don Boska, da je zase in za morebitne sodelavce na nov način interpretiral prejšnji 
čas: ovil ga je celo s tehnično verskimi in salezijanskimi pomeni in jih opisuje v 
kategorijah, ki jasno kažejo na poseg previdnosti ali na čudež, situacije in dogodke, 
ki se dejansko v taki perspektivi niso zgodili. Ta pojav se je vedno bolj širil vse do 
konca življenja in omogočil zgodbo od konca proti začetku, od vrha do temeljev, in 
ne kot realistično razvojno zgodbo, pristno rastočo, od začetkov do konca.

 3.  Pojasnila glede uporabe virov

Periodizacija v dveh različnih časovnih obdobjih dopušča ponovno branje in 
premišljeno uporabo dokumentov, ki so v večjem delu nastali v salezijanski dobi 
in jih je don Bosko sam namenil svojim redovnikom. Od teh se ima lahko za vzo-
rec Spomini na Oratorij sv. Frančiška Saleškega – Spomini, namenjeni temu, »da bi 
[salezijanci] spoznali, kako je Bog sam vodil vsako stvar v vsakem trenutku«.1 Ob 
manj pozornem branju – o katerem se bo še kaj reklo – so bile sanje pri 9/10 letih 
z nadaljnjimi ponovitvami interpretirane kot slutnja oratorijskega dela; srečanje z 
Jernejem Garellijem, 8. decembra 1841, pa velja za uradni datum začetka tako ora-
torija kot salezijanske družbe.2

Pozneje bomo prikazali, kako so kronike začetka 60-ih let odsevale nauk usta-
novitelja in vzgojitelja, ki je nameraval prvim mladim salezijancem vtepsti v glavo 
idejo, da se je njihova poklicanost rodila iz načrta Božje previdnosti s koreninami 
v preteklosti; iz tega sledi postanek pri prvih letih, ob prvem šolanju, pri prvem 
oratoriju, tudi z elementi izrednih slutenj, razsvetljenj od zgoraj, ne da bi izključili 
nasprotujoče posege s strani nasprotnikov ali morebitnih preganjalcev.3

 1 MO (1991) 30.
 2 O drugem od obeh dogodkov so v dodatku prve knjige bralcu, ki ga to zanima, na voljo nekateri 

dokumenti.
 3 Prim. Uvod k 3. delu, § 2.2.
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Zanimivo je, da spisi Cenno storico in Cenni storici iz leta 1854 oziroma 1862, 
ki se po slogovnem izrazju razlikujejo od Cenni storici v predgovoru k členom Kon-
stitucij ali kot priloge k dokumentom za škofijsko in papeško odobritev Družbe, 
ostajajo močno podcenjeni. Vseeno so vsaj delno dostopni bralcem Memorie Bio-
grafiche in v celotni izdaji že več let vsakemu, ki preučuje salezijanske stvari. Vsebu-
jejo informacije, ki so najbližje dejstvom iz Spominov, ki jih imajo nekateri vedno 
in v vseh podrobnostih za nedvomno avtobiografske in verodostojne. Zdi se, da ne 
moremo podcenjevati drugod omenjenih pripomb glede zgodovinskih omejitev te 
knjige, čeprav je zelo pomembna z vidika idej in sporočil.4

Zdi se torej nepogrešljiva podrobna in točna kritika virov, ki naj se ne nanaša 
samo na avtentičnost, temveč se sooči s problemi njihovega izvora, cilja in zgodo-
vinske verodostojnosti. Za tako preverjanje se zdi predvsem dolžnost, da se upošte-
va osebnost avtorjev posameznih dokumentov, časa in okoliščin njihove redakcije, 
predvidenih naslovnikov in hotenih namenov. To velja najprej za tiste, ki jih gre pri-
pisati don Bosku, ki je problematična priča samemu sebi. Od mnogih »cenni stori-
ci«, ki jih je on uredil, se zdi, da moramo dati prednost tistim, ki so bližja dogajanju. 
Drugi so tista, namenska s posebnimi sporočili, dosegati odobritve in pooblastila 
ali pridobiti dovoljenja in naklonjenost; take dokumente je treba drugače ovredno-
titi. Tema bo obširneje obdelana na začetku zgodovine o don Bosku ustanovitelju.5

Jasno je poleg tega, da viri in interpretacije po salezijanski matrici, ki so abso-
lutno najštevilnejši, ne bi smeli imeti izključne ali pretirane uporabnosti, kot da bi 
se morali avtomatsko šteti kot bolj objektivni in verodostojni od drugih, ne manj 
vrednih pozornosti in uravnoteženega preverjanja.

Bogat Epistolario ne predstavlja ovir. Je dragocena vzporedna biografija don 
Boska, zelo konkretna in realna, lahko razširi in dopolni informacije iz drugih do-
kumentov. Upoštevani bodo še posebno kronike in pričevanja, ki so se v večini 
porodila v malem svetu Valdocca in so jih zbrali posebno vdani, navdušeni, ob-
čutljivi uredniki, bolj dovzetni za to, da bi videli v don Bosku nadnaravno, kot pa 
da bi zapisovali težek in naporen vsakdan, dvome, probleme, napore, omejitve. Za 
nekatere od njih so namreč sanje zlahka postale videnje, napoved se je spremenila v 
prerokbo, intuicija duha mladih se je prelevila v branje vesti.

Treba je tudi upoštevati dokumente, ki izhajajo od nesalezijanskih prič, 
vključno z nasprotniki ali podobnimi, tako iz civilnega kot cerkvenega sveta, ki 
so bili manj naklonjeni don Boskovim pobudam ali niso vselej ugodili njegovim 
prošnjam. Biografija se zanima zanje ne samo zato, ker osvetljujejo nekatere temne 
točke in lahko vedenje in držo »junaka« objasnijo ali opravičijo; še bolj pomembni 
so predvsem zato, ker so nosilci svoje podobe in svoje interpretacije don Boska: bolj 
kot njihovo negativno ocenjevanje, ki ne zmanjšuje njegove osebnosti, se njihove 
izjave lahko koristno uporabijo za integrirano in natančno razumevanje don Boska.

 4 Prim. P. Braido, »Memorie« del futuro, RSS 11 (1992) 97-127; glej pogl. 24, § 1.2.
 5 Prim. še Uvod k 3. delu, §2.1.
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Da bi mogli opisati don Boskovo zgodovinsko podobo, je nujna kritična, urav-
notežena ocena pričevanj na škofijskih in vatikanskih procesih za beatifikacijo in 
kanonizacijo. Prav tolikšna skrb je potrebna ob branju nasprotnih pričevanj; pre-
tehtati je bilo treba trditve zagovornikov, za katere pa ni bilo nujno, da če lahko 
uspešno premostijo ovire ob razglasitvi za svetnika, rešijo zmedenost in nesoglasna 
zgodovinska stališča, glede na značajske poteze in delovne uspehe osebe.

Razpoložljiva bibliografija je pomembna. Nedvomno ima posebno korist 
problemska, a predvsem, kadar je podprta z neposrednimi stiki z viri zanesljive 
vrednosti. Ta je mogla biti ugodna pri določanju vidikov don Boskove osebe in 
dejanj, pomembnih za oris njegove osebnosti v odnosu do resničnosti in do tema-
tik njegovega časa. Ne malo teh angažiranih sodobnikov v katoliškem in civilnem 
svetu je bilo postavljenih pred ista vprašanja: mladinska problematika, preventivne 
rešitve, sobivanje v družbi, izobraževanje, numinoznost in njena uporaba, denar in 
pravosodje, razhajanje in konfliktnost v samem svetu Cerkve, teološke in duhovne 
smernice. Sugestije z različnih vidikov vsebuje zvezek La canonizzazione v delu Pie-
tra Stelle, Don Bosco nella storia della religiosità cattolica6 ter prispevki sodobnejših 
esejistov, poleg kritikov ali obrekovalcev preteklosti.

Še posebno dragocen vir predstavlja, iz arhivskega materiala ga je uredil, J. M. 
Prellezo, Valdocco nell‘Ottocento tra reale e ideale (1866-1889). Documenti e testimoni-
anze.7 Don Boska kaže vključenega in vpletenega v preprost vsakdan in je upodobljen 
skupaj s svojimi najbližjimi sodelavci v hiši svojega stalnega bivališča, v valdoškem 
Oratoriju. To je najljubši kraj njegove biografske dogodivščine, običajen naslov za 
njegove dopisovalce. Dnevno delo in vodenje velike skupnosti je bila šola, v kateri je 
dozorel, in je dalo značaj njegovemu načinu življenja: njegovo vedno zajetnejše de-
lovanje, celo nadnarodno, vztrajno neprekinjeno, konkretno, je bilo izkušnja in izvir 
njegovega mišljenja v majhnih ali velikih upih. Bolj resničen in pravi don Bosko se 
je namreč izkazal prej in predvsem v mnogovrstnem delovanju bolj kot v obdelavi 
univerzalnih in sistematičnih idej ali v dolgoveznosti. Dejanja in ustanove so njego-
vo življenje in njegovo sporočilo. Zgodba njegovega življenja je sestavljena iz pisa-
nega prepleta dolžnosti, izpolnjenih v najbolj različnem zaporedju časov, krajev in 
oseb. V navidezni neurejenosti intenzivnega in množičnega delovanja se izraža – in 
je združevalno središče vsega – modra vera, delujoča v ljubezni do bližnjega za večjo 
Božjo slavo in za rešitev duš. Zato v biografski pripovedi nočemo, da bi bilo čutiti kot 
odvečno, nadležno in težko preobilico citatov in ponavljanje navedb. Kajti to je don 
Boskova summa vitae, vsa prežeta s situacijami in dogodki, drug vrh drugega, ki bi 
bili neprimerno predstavljeni s splošnimi izjavami, ki ne bi razodeli konkretnih in 
točnih podatkov, vedno obstoječih v njegovem polnem obstoju: naslovi vlade in ura-
dov, odločitve o lokalnih problemih, osebni in pisemski stiki, posegi v vzgojo fantov 
in posvečenih oseb, ki so se jim posvečali, cerkveno in politično vpletanje, odzivi ob 
uspehih in neuspehih, vživljanje v trenutkih veselja in bolečine fantov in odraslih.

 6 Rim, LAS 1988.
 7 Rim, LAS 1992.

Uvod
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Sedmo poglavje

DON BOSKO ‒ VZGOJITELJ (1846-1850)

1845 don Bosko in Hervé de la Croix iz reda šolskih bratov
1846  13. marec: pismo markizu Micheleju di Cavourju
 april: Oratorij se je ustalil v predmestju Turin-Valdocco
 don Bosko je stopil v stik s kaznilnico La Generala
 začetek novembra: don Bosko se je z materjo naselil v Valdoccu
1847  april: v Oratoriju je bila ustanovljena Družba sv. Alojzija
 maj: začetek delovanja zavetišča oz. »prizidka«
 8. december: v Porti Nuovi je začel delovati Oratorij sv. Alojzija
1848  21. oktober: izšla je prva številka Amico della gioventù [Prijatelj mladine]
1849  pomlad-poletje: javno mnenje o don Boskovi ustanovi
 jesen: don Bosko prevzame oratorij Angela varuha v četrti Vanchiglia
1850  oratoriji v očeh cerkvene in civilne javnosti

Po prvih izkušnjah katekizma in oratorija je don Bosko v življenju in zgodovi-
ni postajal ne samo duhovnik v pastoralni dejavnosti, pridigar in spovednik, temveč 
hkrati vzgojitelj in socialni delavec, v prid mladine in ljudstva. Iz tega je izhajal ne-
utrudni asistencialni aktivizem, udejanjen po prenovljenem preventivnem sistemu.

Pozneje se je izoblikovala v njem dodatna dimenzija redovnega ustanovitelja. 
Kar pa se tiče bistvenih temeljnih osebnih in socialnih značilnosti, se je don Bosko 
vzgojitelj oblikoval in se ves izrazil v dveh desetletjih med 1840 in 1860.

 1.  Povezanost s škofijo in mestom 

V zgodovini prvih oratorijev, še posebej Oratorija svetega Frančiška Saleškega, 
se ime don Bosko v uradnih dokumentih pogosto pojavlja skupaj z drugimi imeni 
duhovnikov zavetišča. Tak je bil teol. Borel, včasih kot predstavnik skupine duhov-
nikov, ki jih je zastopal pred nadškofom in mestnimi oblastmi, veliko let je bil sou-
deležen pri najemniških in kupoprodajnih pogodbah, ki so se nanašale na valdoški 
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Oratorij.1 Ni naključje, da je dnevnik računov v letih 1844-1849 vodil Borel, s citira-
nim Memorial Oratorija.2 Razlog je preprost: teolog Giovanni Battista Borel, do leta 
1841 »kraljevi kaplan«, od 1828 do 1843 tudi duhovni voditelj v šolah sv. Frančiška 
Pavelskega, je bil človek popolnega zaupanja markize Barolo ter duhovnik velikega 
ugleda in veljave pri cerkvenih in civilnih torinskih oblasteh.3

Borel je bil zagotovo odločilen pri nastanku in utrditvi jasne oratorijske inicia-
tive. A ni dvoma, da je izbira bivališča v Valdoccu, razveljavitev delovne pogodbe v 
Mali bolnišnici in nastanitev z materjo v Pinardijevi hiši potrjevalo neposredno in 
izključno osebno odgovornost don Boska za Oratorij svetega Frančiška Saleškega. 
To mu še leta pozneje ni preprečevalo, da bi priznal, da je »veliko duhovnikov, med 
njimi teol. Vola, teol. Carpano, diakon Trivero, sodelovalo pri stvareh oratorija«.4 V 
nekem dopisu, katerega sestavni del je podpis na koncu pisma patru F. Puecherju, 
rosminiancu, 5. oktobra 1845, stoji: »D. Bosko Jan., voditelj ustanove Zavetišča v 
Turinu«,5 kjer »ustanova« pomeni poleg kaplanske službe tudi Oratorij, ki je bil 
takrat še del Zavetišča.

Pisma, poslana teol. Borelu med 11. oktobrom 1845 in 30. septembrom 1850, 
kažejo v don Bosku protagonista, ki so mu pomagali razni duhovniki: poleg Borela 
in don Sebastiana Pacchiottija (1806-1884), sodelavca v Zavetišču, še don Antonio 
Bosio (1820-1895), »oseba z odličnim značajem in voljo«;6 potem zelo aktivni zunaj 
prvotnega jedra: don Giuseppe Trivero (1816-1894), teologi Giovanni Battista Vola 
(1806-1872), Giacinto Gioachino Carpano (1821-1894), Roberto Murialdo (1815-
1882), bratranec sv. Leonarda (1828-1900), don Pietro Ponte (1821-1892), kaplan 
v Zavodu sv. Ane markize Barolo. O katerem izmed njih si je dovolil tudi kakšno 
opombo. Tako si je želel od don Trivera bolj ljubeznivega vedenja: »Dobro je, da se 
d. Trivero razdaja za Oratorij, a bodite previdni, saj ravna z otroki zelo energično 
in vem, da so se nekateri čutili odrinjene. Poskrbite, da bo vsaka hrana v našem 
oratoriju začinjena tudi z oljem [t. p. ne samo s kisom].«7 Krajše pridige je zahteval 
od drugega zvestega sodelavca: »Samo recite teol. Voli, naj bo krajši v pridiganju.«8 

Naslednjega leta v nekem pismu administratorjem Mendicità Istruita [Usta-
nova za izobraževanje revežev] je v skupini tistih, ki so delovali v raznih oratorijih, 
govori ne samo o duhovnikih, temveč so izrecno omenjeni laiki: »do sedaj je vsaka 

 1 Prim. P. Stella, Don Bosco nella storia economica e sociale …, str. 75-77, 84-85, 157, 590.
 2 Prim. P. Stella, Don Bosco nella storia economica e sociale …, str. 545-559.
 3 Prim. N. Cerrato, Il teologo Giovanni Battista Borel inedito, RSS 17 (1998) 151-177, še posebej, 

str. 162-163.
 4 [G. Bosco], Cenno storico …, v: Don Bosco nella Chiesa, str. 52. Glede bratov Vola se je zagotovo 

nanašal na Giovannija Battista, citiranega tudi na spisku iz 1862 ([G. Bosco], Cenni storici …, v: 
Don Bosco nella Chiesa, str. 81), bolj kot na starejšega brata, teol. Ignazija (1797-1858), od 1847 
kaplan v samostanu Dobrega pastirja.

 5 Em I 59.
 6 Teol. Borelu, 17. oktober 1845, Em I 62.
 7 Pismo, 31. avgust 1846, Em I 71.
 8 Teol. Borelu, 25. september 1849, Em I 89.

2. del: Don Bosko – duhovnik mladih cerkve Turina
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stvar napredovala s pomočjo nekaterih cerkvenih in laiških dobrotnikov«; poimen-
sko pa don Bosko omenja samo duhovnike, ki so »temu na poseben način predani«: 
»teol. Borrelli, teol. Carpano, teol. Vola, don Ponte, don Grassino, teol. Murialdo, 
don Giacomelli, teol. prof. Marengo«.9

Obsežnejše sezname cerkvenih sodelavcev pri upravljanju treh turinskih ora-
torijev najdemo v Cenni storici iz leta 1862; don Bosko ga je pripravil, tako v zahvalo 
kot za spodbudo k obnovitvi solidarnosti. V njih je posebej omenil »zaslužnega« 
teol. Borela, ki je bil »duša« oratorijev, »opora s tamkajšnjim opravljanjem duhov-
niške službe ter z materialno in moralno pomočjo«, in teol. Baricca.10 To sta bila 
škofijska duhovnika, zaskrbljena zaradi položaja mnogih mladih, prepričana, da 
morata delovati z don Boskom v zadevi, ki sta jo imela za prav tako sorodno svoji 
duhovniški občutljivosti in skupni pripadnosti krajevni Cerkvi. Kot bomo pozneje 
videli, je predvsem v oratoriju sv. Alojzija iz te solidarne vpetosti prišlo do kakšnega 
problema.

Da bi »ohranili edinost duha, reda in upravljanja« [vodenja], kot je napisal 
v Spominih, je don Bosko potrdil, da je zelo zgodaj sestavil Pravilnik, v katerem je 
»preprosto predstavil, kar se je delalo v Oratoriju, in enotni način, po katerem so 
morale biti stvari opravljene«. Pozneje je dodal precej razširjene informacije: »Ta 
[Pravilnik], glede na to, da je natisnjen [1877], ga lahko vsak bere po želji […]. Ve-
liko škofov in župnikov je zaprosilo zanj in so ga preštudirali ter so si prizadevali, 
da bi oratorije uvedli v krajih in mestih svojih škofij.«11 A za prejšnja desetletja se 
je mogel zanašati le na ročne zapise, ki jih je predal v roke odgovornih za oratorije: 
dejansko, od teh je ohranjenih nekaj primerkov.

Poleg tega, da so bili sodelavci, so bili nekateri tudi podporniki z denarnimi 
sredstvi. V Memoriale Borela beremo imena teologov: Carpano (večkrat), Borel, 
Vola in Francesco Paolo Rossi, don Trivero, don Pacchiotti. Dodana je velika vrsta 
dobrotnikov: poleg don Cafassa kanoniki Fissore, Fantolini, Melano, Zappata in 
Bravo, teologi Aimeri in Berteu, lazarist Marc‘Antonio Durando; poleg njih razni 
plemiči, moški in ženske: grof Luigi Provana di Collegno, grof Bonaudi (večkrat), 
markiz Gustavo di Cavour, sama markiza Barolo (večkrat), grofica Valperga di Ma-
sino, baronica Borsarelli. Pojavlja se tudi kanonik Giacinto Duprè (1797-1876), 
sin bankirja Luigija Duprèja (1767-1852). Zapisani so poslovneži, trgovci, obrtni-
ki: Giuseppe Gagliardi, Giuseppe Engelfred, Benedetto Mussa, podjetnik Federico 
Bocca, odvetniki Molina, Claretta in Blengini, dva »lastnika pralnic«.12

 9 Pismo, 20. februar 1850, Em I 96. Don Giovanni Grassino (umrl leta 1902 pri 82. letih) je ostal 
vedno zvest don Boskov prijatelj; teol. prof. Francesco Marengo (1811-1882) je bil profesor do-
gmatike v semenišču v Turinu in tudi v Valdoccu za salezijanske klerike in iz drugih škofij: prim. 
BS 6 (1882) št. 5, maj, str. 92.

 10 [G. Bosco], Cenni storici … v: Don Bosco nella Chiesa, str. 69 (prim. tudi str. 65). Teol. Pietro Ba-
ricco (1819-1887) je bil občinski svetovalec, poverjenik za šolstvo in namestnik župana.

 11 MO (1991) 177. V predgovoru prve izdaje salezijanskih Konstitucij je poročal o dogodkih iz prvih 
50-ih let (Cost. SDB [Motto] 66).

 12 Prim. P. Stella, Don Bosco nella storia economica e sociale …, str. 545-559.
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V oratorijih so seveda bile na prvem mestu verske dejavnosti, povezane s sa-
mim izrazom oratorija, v njegovem prvotnem pomenu: kapela kot kraj, kjer se ma-
šuje, podeljujejo zakramenti pokore in evharistije, moli, pridiga in uči katekizem, 
časti najsvetejši zakrament, Devico Marijo in svetnike; z nekaj besedami, vedno bolj 
se vžiga »pobožnost v fantih, ki so prihajali v velikem številu«.13

Obstajale so tudi izobraževalne dejavnosti, začenši s prazničnimi šolami, ki so 
po izboru Oratorija sv. Frančiška Saleškega služile temu, da »so v teh dneh držale 
stran od brezdelja in razvad mladino«, ki je želela »kakšno uro praznikov porabiti 
za učenje branja in pisanja«.14 Nič manj niso izstopale razvedrilne dejavnosti in po-
udarjeno praznično ozračje. O tem dobro pričuje Borelov Memorial Oratorija. Po-
gosti so zapisi o izdatkih za nakup nabožnih predmetov, a nič redkejši o stroških za 
praznike – na prvem mestu svetega Alojzija – in igre. Pogosto se pojavlja »plačano« 
za pripomočke in razne predmete za razvedrilo ali nagrade: »predmeti za darila na 
praznik sv. Frančiška«; »drugi darovi fantom«; »za igre v Vallinu«; »za različne igre 
v Tomellu«; »za razne igre«; »za zaboj za igre s ključavnico itn.«; »za račun glede 
zaboja za igre«; »za obutev, igre, knjige itn.«; »za igre«; »za 5 rubbov [rubbo je stara 
težna mera, ki se je uporabljala v Italiji pred uvedbo decimalnega merskega siste-
ma, s približno vrednostjo med 8 in 9 kilogrami] praženega kruha«; »pri mizarju 
za 2 deski za izdelavo pušk«; »za 19 kosov pušk znesek 15 soldov [sold = 5 centov] 
vsaka«; »19 kosov pušk, vsota 10 lir«; igra Grazia«; »krogi za igre«; »kostanji in 
sežnji [volumska mera (1 seženj je 3,6 m³)] jabolk«; od teol. Carpana za praznik sv. 
Alojzija; »zajtrk«; »malica«; »za zajtrk sv. Janeza, prejeto od Vole«; »prejel od fantov 
in drugih oseb za Supergo«; »plačano za salamo, sir in kruh«; »harmonika«; »izlet v 
Stupinigi«; »v Vigni za igro balinanja«15.

Posebnega pomena v vseh pogledih je že citirano pismo, s katerim je 13. mar-
ca 1846 don Bosko predstavil Oratorij uglednemu in avtoritarnemu markizu Mi-
cheleju Bensu di Cavour (1781-1850), vikarju mesta [imenovan nadžupan], torej 
njemu, ki mu je bila podrejena kompleksna mestna uprava, oskrba mesta z živili in 
policijski organi.16 V don Boskovem pismu je moč razbrati značilne osebne poteze, 
ki so ga spremljale vse življenje: njegova predanost poslanstvu med mladimi zunaj 
cerkvenih struktur, pojmovanje oratorija kot ustanove z verskimi in občečloveškimi 
cilji, poudarek vrednosti moralne in družbene (»politične«) promocije ustanove, 
sposobnost vpletanja in pridobivanja soglasja tistih, ki imajo oblast. V ta namen se 
je okoristil z retoriko captatio benevolentiae (prizadevanje za naklonjenost), ned-
vomno učinkovito ob soočenjih z varuhom javnega reda v absolutističnem režimu. 
A ni edina stvar vredna poudarka. Pismo je bilo hkrati jasen manifest kako dobro-
delno delovati, se zavzeti za mlade, kako oratorijske pobude in metode uresničevati. 

 13 Pismo nadškofu »duhovnikov, vključenih v poučevanje mladih v Oratoriju svetega Frančiška Sa-
leškega, pred kratkim odprtem v Valdoccu, zunaj zidov tega glavnega mesta«, november 1846, Em 
I 74.

 14 »Prizivno« pismo teol. Borela in don Boska turinskim županom, april 1847, Em I 75.
 15 Memoriale dell‘Oratorio …, v: P. Stella, Don Bosco nella storia economica e sociale …, str. 546-557.
 16 Prim. G. Casalis, Dizionario geografico …, XXI. zv., str. 424.
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Tu je don Bosko anticipiral, kar je v svoji zavzetosti vedno ohranjal in kot redovni 
ustanovitelj potem izpopolnjeval do konca svojega življenja. 

Obračal se je na »ekscelenco«, za katerega je vedel, da je popolnoma vnet »za 
vse tisto, kar se tiče dobrega javnega, družbenega in moralnega reda«. Napisal je, da 
mu je to »dajalo upanje, da Vam ne postane neljubo poročilo o našem katekizmu, 
ki ima za cilj dobro mladine in za katero Vam gre.« Še posebej je poudaril vzgojni 
program Oratorija, ki je zbiral »ob prazničnih dneh tiste fante, ki prepuščeni sami 
sebi, ne gredo v nobeno cerkev k pouku in se jih zato nagovarja ter jih s prijazni-
mi besedami, obljubami, darili in podobnim pridobi«. Bil je polariziran okoli šti-
rih »načel«, ki so vzbujala zaupanje: »1. Ljubezen do dela. – 2. Pogosto prejemanje 
svetih zakramentov. – 3. Spoštovanje do vseh nadrejenih. – 4. Beg pred slabimi 
tovariši.« Ta načela so bila že do sedaj uporabljena in so »imela čudovite učinke«. 
In nadaljuje: »To je zelo upoštevanja vredno, glede na vrsto fantov, ki so običajno v 
starosti od deset do šestnajst let, brez kančka vere in vzgoje, večina žrtev razvad in 
na tem da so razlog za pritožbe javnosti ali da so poslani v kaznilnice.«17

Podobno sta bila, v že citirani prošnji Viktorju Emanuelu II., novembra 1849, 
navedena program in poudarek vzgojnih in socialnih ciljev treh oratorijev, v kateri 
je omenil tudi »zavetišče s petindvajsetimi posteljami, da bi poskrbeli za najnujnej-
še potrebe takih fantov«.18

Med oratorijci ob prazničnih dneh kot med gojenci zavetišča so bili tudi brez-
poselni fantje. Tem je posvečal skrb tako, da bi jih kot hlapce ali vajence namestil 
pri obrtnikih, trgovcih ali rokodelcih, in nadaljeval z asistenco med tednom v korist 
mojstrov, delavcev in vajencev.19 Te predpise so vsebovali Pravilniki, tako za orato-
rijce kot za gojence. Da bi zagotovil pravične urnike in plače zaposlenim, se je don 
Bosko prilagodil praksi v starih dobrodelnih turinskih ustanovah, kot Albergo di 
Virtù in Mendicità Istruita. Od te zadnje, h kateri se je don Bosko večkrat zatekel 
po pomoč, je lahko poznal Pravilnik, potrjen 11. julija 1831, ki je vseboval zelo 
zanimive člene. Ustanova »ima nalogo, da novim gojencem priskrbi sposobnega 
mojstra z dobrim imenom, ki bo primeren izbiri tiste obrti ali poklica, za katerega 
se je vsak gojenec odločil, da bi se rad zanj izučil; in ko ga najde, sklene [Ustanova] 
primerno učno pogodbo za obdobje ne več kot štiri leta, v tej pogodbi pa poskrbi za 
vse prednosti gojenca«; poleg tega »morajo biti v času njihovega vajeništva na vso 
njihovo [vajencem] razpolago in svobodo vsi praznični dnevi leta«. Pogosti obiski 
odgovornih v Ustanovi so zagotavljali spoštovanje pogodbe in nadzor vedenja in 
uspešnosti gojenca.20

 17 Em I 66-67.
 18 Em I 90.
 19 Prim. [G. Bosco], Cenno storico … in [G. Bosco], Cenni storici …, v: Don Bosco nella Chiesa, str. 

39, 40, 79.
 20 Prim. G. Chiosso, La gioventù »povera e abbandonata« a Torino nell‘Ottocento. Il caso degli allie-

vi-artigiani della Mendicità Istruita (1818-1861), v: zv. L‘impegno dell‘educatore, uredil J. M. Prelle-
zo. Roma: LAS 1991, str. 398.
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 2. Odprtje svetu vzgoje in pridobitev pedagoške kompetence

Kot duhovnik in vzgojitelj je don Bosko v Turinu našel vedno več priložnosti 
za izpopolnitev sposobnosti in drž ter za pridobitev znanja in spretnosti, koristnih 
pri izvajanju določenega poslanstva. Nedvomno so k bogatenju razširitve njego-
ve formacije prispevala srečanja s šolskimi brati, njegova angažiranost v kaznilnici 
Generala kakor tudi kakšno ukvarjanje z nekaterimi primeri takratne turinske pe-
dagogike.

 2.1  Srečanje z ustanovo poklicnih vzgojiteljev

Svojo prvo pomembno knjigo, Storia ecclesiastica, je don Bosko posvetil »pre-
čast. gospodu F. Hervé de la Croixu, provincialu šolskih bratov«, od 1844 do 1854 
provincialnemu vizitatorju lasallijanskih redovnikov Piemonta.21 Bratje so prišli v 
Turin oktobra 1829, poklicani, da poskrbijo za osnovne šole, ki jih je upravljala 
Mendicità Istruita. Na začetku februarja 1830 so odprli prve tri razrede. Ker so bili 
priljubljeni pri prvem od dveh županov, grofu Giuseppeju Provani di Collegno, so 
jim zaupali tudi nižje občinske šole dveh predmestij Po in Dora leta 1831-1832 in 
tudi drugih območij – Carmine, Palazzo di Città, S. Carlo in S. Filippo – od 1832 
do1833.22 Sedež šolskih bratov in prvih šol Mendicità je bil pri cerkvi sv. Pelagije; 
tiste občinske so bile v dveh četrtih: Moschino in Madonna degli Angeli pri sv. 
Filipu in pri Macelli v predmestju Dora blizu Porte Palatine, kjer so zgradili šole 
sv. Barbare, sedež šolskih bratov.23 Don Bosko je v predstavitvi knjige napisal: »Spo-
štovanje, ki ga izkazujem Vaši prečastitosti, me obvezuje, da Vam posvetim to delo, 
edini izraz spoštovanja, ki Vam ga lahko dam […]. Blagovolite ga torej sprejeti pod 
Vašo močno zaščito, naj ne bo več moje, ampak Vaše, in tako storite, da bo šlo v 
roke tistemu, ki ga bo hotel uporabljati.«24

 21 Prim. Fr. Clementino, Fratel Hervé de la Croix secondo Visitatore della Provincia Piemontese, »Ri-
vista Lasalliana« 3 (1936) 229-262.

 22 Prim. C. Verri, I Fratelli delle Scuole Cristiane e la storia della scuola in Piemonte (1829-1859). 
Contributo alla Storia della Pedagogia del Risorgimento. Erba (Como): Casa Editrice »Sussidi« 
[1958]; Fr. U. Cremonesi, I Fratelli entrano nelle Scuole Comunali inferiori di Torino, »Rivista 
Lasalliana« 45 (1978) 19-51; Id., I Fratelli nelle Scuole Comunali di Torino per una scuola popolare 
gratuita, »Rivista Lasalliana« 45 (1978) 98-136.

 23 Prim. Primo Centenario dei Fratelli delle scuole cristiane in Torino 1829-1929. Torino: R. Rattero 
1929, str. 57-70; Fr. Clementino, Fratel Hervé de la Croix …, »Rivista Lasalliana« 3 (1936), 229-
262.

  V šolah sv. Barbare je mladi Michele Rua med letoma 1848 in 1850 obiskoval zaključno dveletje 
osnovne šole. V 1850-1851 je bil sprejet v drugi razred višje šole, imenovane S. Primitivo, dodatni 
tečaj tehnične smeri (prim. A. Amadei, Il servo di Dio Michele Rua, I. zv. Torino: SEI 1931, str. 16 
in 19-20).

 24 G. Bosco, Storia ecclesiastica …, [str. 5-6], OE I 163-164.
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Mogoče je bila neka oblika ponovljene captatio benevolentiae, ki jo je don 
Bosko mojstrsko obvladal, pa tudi da bi dosegel zagotovilo svojemu spisu za more-
bitno širitev v šolah bratov in sester svetega Jožefa, ali na splošno na področju ljud-
skega šolstva. Je pa tudi kazalnik nekega globljega osebnega poznanja naslovnika in 
mogoče neke domačnosti z njim.

Namreč leta 1845 don Bosko ni bil nepoznan šolskim bratom, ne oni njemu.25 
Giovanni Battista Lemoyne je na osnovi pričevanja Giovannija Cagliera don Bosku 
pripisal celo vrsto apostolske dejavnosti, kot spovednik in pridigar, ki segajo v leta 
Konvikta. To so bili poleg cerkve sv. Frančiška Asiškega zapori, Albergo di Virtù, 
šole šolskih bratov, kolegij sv. Frančiška Pavelskega, Ustanova zvestih družic, sestre 
in gojenke, Dom hčera rožnega venca, Ustanova dobrega Pastirja, odprta 1843. Ta 
raznovrstni apostolat se je nadaljeval »vse do leta 1860«.26 Sam don Bosko se je v 
Spominih na Oratorij sv. Frančiška Saleškega spominjal »številnih obveznosti« »v za-
porih, v Cottolengovi ustanovi, v Zavetišču, v Oratoriju in šolah« [kjer so obvezno 
poučevali šolski bratje], poslabšanja svojega zdravja, počitka v Sassiju pri Turinu, 
prihajanja fantov k njemu. Niso bili samo oratorijci, »ampak tudi gojenci šolskih 
bratov«.27 Informacija se zdi na neki način potrjena z dejanskimi navedbami iz na-
vedenega pisma markize Barolo teol. Borelu z dne 18. maja 1846 glede poslabšanja 
don Boskovega zdravja: »On pa je naprej delal in pljuval kri«; »Ali vi, gospod teolog, 
menite, da ni napor spovedovati in spodbujati stotine in stotine dečkov?«.28

Zdijo se samo delno prepričljive maksimalistične trditve Alberta Caviglie: don 
Bosko »je preštudiral« »lasallijanske metode«, »šolske brate je imel za svoje forma-
torje v pedagogiki«,29 ali stik z njimi »je dal don Bosku možnost za preučevanje 
njihovih pedagoških metod, vodenje šol in da bi preštudiral tiste, ki jih sinovi La 
Salleja imenujejo dvanajst kreposti dobrega učitelja«.30 Je pa čisto gotovo, da je delo 
med šolskimi brati bilo zanj rodovitno na ravni vzgojnih izkušenj in pedagoških 
razmišljanj in je prebral eno ali drug njihov spis kot Dvanajst kreposti dobrega uči-
telja, br. Agathona, ki je izšel v italijanskem prevodu v Turinu pri založbi Marietti 

 25 Prim. S. Scaglione, Don Bosco e i Fratelli delle Scuole Cristiane. Nel primo centenario della morte 
di San Giovanni Bosco, »Rivista Lasalliana« 55 (1988) št. 1, 3-39.

 26 Prim. G. B. Lemoyne, Vita del venerabile servo di Dio Giovanni Bosco …, I. zv. Torino: Libreria 
Editrice Internazionale »Buona Stampa« 1914 [ponoven tisk prve izdaje iz leta 1911], str. 259.

 27 MO (1991) 170-171.
 28 Cit. pismo v: MB II 463-466.
 29 A. Caviglia, Opere e scritti editi e inediti di »Don Bosco«, I. zv., del I, Storia sacra, Nota preliminare. 

Torino: SEI 1929, str. XXV, št. 1.
 30 A. Caviglia, Opere e scritti editi e inediti di »Don Bosco«, I. zv., del II, Storia ecclesiastica, Nota 

preliminare. Torino: SEI 1929, str. 6. Podobne trditve najdemo v: G. Rigault, Histoire générale de 
l‘Institut des Frères des Écoles Chrétiennes, del VI L‘ère du Frère Philippe. L‘Institut parmi les Nations. 
Paris: Librairie Plon 1947, str. 40-41. Conduite je v prvi italijanski izdaji izšla leta 1844: Norma delle 
Scuole Cristiane del Venerabile Della Salle. Torino: tip. Musso 1844.
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leta 1835,31 in pozneje brata Théogerja Kreposti in dolžnosti dobrega učitelja.32 In 
gotovo je z zanimanjem spremljal tako večerne šole za delavce, ki so jih načrtovali 
leta 1845, jih začeli januarja 1846 in so v naslednjih letih doživele odličen razvoj,33 
kakor tudi druge vzgojne in socialne predloge sodobnikov in okolice.34

Didaktične metode in vzgojni stil, ki so ga prakticirali šolski bratje, so šolske 
oblasti in škofje na splošno cenili in priznavali; popolnoma so ustrezale tistemu, kar 
je don Bosko leta 1877 opisal kot »preventivni sistem«.35 Zanimivo je brati enega od 
razlogov, ki jih je v okrožnici duhovnikom in županom 23. avgusta 1833 »o načinu 
ukrepanja za pomoč in asistenco revnim« navedel Antonio Tonduti de l‘Escarène 
iz Nice, od 1831 do 1835 glavni državni tajnik Karla Alberta za notranje zadeve, 
da bi za vodenje dobrodelnih ustanov in predvsem šol, namenjenih gojencem in 
gojenkam »ljudskega in revnega razreda« raje imeli šolske brate in sestre sv. Jože-
fa. V primerjavi z »laiškim osebjem« je to ustaljenost, pravilnost načel in enotnost 
postopka«; k temu »ljubeznivost vzbuja zaupanje, s katerim se imenovani bratje in 
sestre potrpežljivo posvečajo delu, da izšolajo dečke in deklice, tako da ne bi mogli 
pričakovati večje skrbi in večje prizadevnosti od očeta in matere, ki bi sami prevzeli 
šolanje svojih otrok«.36

Don Bosko ni mogel, da ne bi delil spoštovanja vladarja, njegovega ministra in 
mnogih piemontskih škofov do šolskih bratov v upravljanju šol. Omenili smo msgr. 
Gianottija, škofa v Saluzzu, in lahko dodamo msgr. Giovannija Antonia Odoneja iz 
Suse, oba njegova prijatelja.37

 31 Prim. S. Scaglione, Secondo centenario della traduzione italiana delle »Douze vertus« di Fr. 
Agathon. Un classico della pedagogia Lasalliana, »Rivista Lasalliana« 64 (1997) št. 3, str. 152-165; 
Id., Chiavi di lettura delle »Douze vertus d‘un bon maître«. Un classico della tradizione educativa 
lasalliana, »Rivista Lasalliana« 60 (1993), str. 141-149.

 32 To je bolj izrazito obravnavano v knjigi Il sistema preventivo di Don Bosco. Torino: P.A.S. 1955, str. 
106-115, Don Bosco, i Fratelli delle Scuole Cristiane e la pedagogia lasalliana; prim. pred kratkim 
izdano, P. Braido, Prevenire non reprimere …, str. 115-119.

 33 Prim. L‘Opera della Mendicità Istruita. Scuole serali per gli adulti, »Letture di famiglia« 4 (1845) 
393-394 (prva novica se je pojavila v: »Letture di famiglia«, 23. avgust, str. 268); G. F. Baruffi, 
Scuole serali per adulti, »Letture di famiglia« 5 (1846) 65-67; prim. malo naprej § 3.1.

 34 Prim. pogl. 2, § 5.
 35 Prim. E. Pomatto, Un vescovo per la Scuola Cattolica. Mons. Giovanni Antonio Gianotti, »Rivista 

Lasalliana« 60 (1993) št. 1, str. 31-32 (citati iz Conduite in Regole zavoda v italijanski izdaji). Msgr. 
Gianotti je bil škof v Saluzzu od 1837 do 1862 in šolski bratje so tja prispeli leta 1841.

 36 Cit. iz S. Scaglione, Un vescovo per la scuola cattolica, »Rivista Lasalliana« 63 (1996), str. 86-87; 
in že v: E. Pomatto, La fondazione dei Fratelli di San Vincenzo e in Fratelli delle Scuole Cristiane, 
»Rivista Lasalliana« 59 (1992), str. 116-118.

 37 O msgr. Odoneju piše p. Secondino Scaglione v citiranem članku, Un vescovo per la scuola cattoli-
ca.
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 2.2  Stiki s »poboljševalnim domom«

Določene stike je imel don Bosko tudi s poboljševalnim domom, imenova-
nim Generala, ustanovljenim leta 1845. V dom so bili »sprejeti tisti mladi, obsojeni 
na prevzgojno kazen, ker so delovali nerazsodno, storili kaznivo dejanje, vodeni z 
metodo dela v skupnosti, z metodo tišine in nočne ločitve, v posebnih celicah, in 
mladi, pridržani v zaporu zaradi svarila«.38

Dejansko se lahko ima za verodostojno to, kar je Giovanni Bonetti napisal v 
Zgodovini Oratorija sv. Frančiška Saleškega: »Odkar je vlada odprla kaznilnico in 
zaupala vodstvo Družbi sv. Petra V vezeh, je don Bosko dosegel, da je lahko od časa 
do časa šel med tiste uboge fante, vredne največjega sočustvovanja. On jih je z do-
voljenjem direktorja ječe poučeval v katekizmu, jim pridigal, jih spovedoval […]«39  
Pripovedovalec je v tem kontekstu spomnil na izlet iz leta 1855,40 ko je don Bosko 
omogočil 300 mladim gojencem poboljševalnice dan svobode v Stupinigiju in jih 
pred sončnim zahodom vse vrnil v popravni dom.41 Ta pripoved o dogodku v teh 
dimenzijah je legenda; nastala je na ozadju pravilnika, ki je skupaj z drugimi pri-
vilegiji predvideval tudi nagradne sprehode za fante iz najbolj zaslužnega razreda, 
tistega »častnega«.42 Iz nekega pisma kan. Charlesa Fissiauxa (1806-1867; ustanovi-
telj in predstojnik bratov kongregacije sv. Petra V vezeh) državnemu tajniku za not-
ranje zadeve 22. aprila 1846 je razvidno, da so manjšo skupino zaslužnih gojencev 
peljali na izlet na deželo v gozdove Stupinigija. Kanonik je poročal: »Fantje so se 
zelo zabavali in po kosilu v nekem gozdičku smo se vrnili domov, ne da bi jaz sam 
kaj obžaloval.«43

Dobro je dokumentirana posebna povezava don Boska z Generalo. Karel 
Albert je s kraljevim patentom 21. novembra 1846 potrdil ustanovitev »Kraljeve 
družbe za pomoč fantom, osvobojenih iz poboljševalnega doma« in njen statut. Ta 
je med drugim določal: »Družba ima dobrodelni namen varovanja izpuščenih iz 
poboljševalnega doma, ne glede na to, kateri provinci pripadajo, pred nevarnostmi 
ponovnega padca, tako da jim priskrbi sredstva za opravljanje njihovega verske-
ga, civilnega in poklicnega šolanja« (nas. I, čl. 1); »trajanje pokroviteljstva je za-
gotovljeno za dobo treh let od dneva, ko je mladenič odpuščen iz poboljševalnega 
doma« (čl. 4); »družba je sestavljena iz dejavnih in podpornih družabnikov. Obe 

 38 Società Reale pel patrocinio dei giovani liberati dalla Casa d‘educazione correzionale. Torino: Bocca 
1847, str. 2.

 39 BS 6 (1882) št. 11, november, str. 180-181.
 40 Redovniki francoske družbe sv. Petra V vezeh so zapustili Generalo leta 1848.
 41 Pripoved je bila prvič objavljena v knjižici Opere religiose e sociali in Italia. Memoria grofa Carla 

Conestabileja. Prevod iz francoskega besedila. Padova: tip. del Seminario 1878, str. 23-26.
 42 Prim. C. Felloni in R. Audisio, I giovani discoli, v: G. Bracco (ur.), Torino e don Bosco, I. zv., str. 

116-117.
 43 C. Felloni in R. Audisio, I giovani discoli, v: G. Bracco (ur.), Torino e don Bosco, I. zv., str. 118. S 

tega vidika se lahko zlahka umeščajo kratki preudarki, ki jih je Eugenio Ceria razvil v: Prefazione 
k XV. zv., Memorie Biografiche del beato Giovanni Bosco. Torino: SEI 1934, str. 7-8.
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lastnosti lahko prevzame isti družabnik. Delovni družabniki so tisti, ki se zaveže-
jo, da osebno prevzamejo pokroviteljstvo nad odpuščenim« (nas. II, čl. 9). »[…] 
Dolžnost pokroviteljstva je omejena na eno samo pokroviteljstvo« (čl. 11). »Delov-
ni družabniki prevzamejo dolžnost, da sprejmejo izpuščene in njim zaupane fante 
ob njihovem izhodu iz poboljševalnega doma, jih namestijo, nadzirajo in jim po-
magajo s sredstvi, ki jim jih je dodelila Družba, in da Družbi obrazložijo rezultate 
njihovega prizadevanja v skladu z navodili, ki so jim bila posredovana s sprejemom 
službe« (čl. 13). Glavni pobudnik Družbe je bil grof Ilarione Petitti di Roreto (1790-
1850), liberalni privrženec Giobertija, notranje zelo daleč od – in na neki način 
tudi politično – jezuitskega izobraževalnega sistema, Konvikta in markize Barolo. V 
pismu Vincenzu Giobertiju, 10. avgusta 1847, je Petitti pisal o »jezuitskem hlapcu« 
Fissiauxju, ki ga je, tako je pojasnil »v trenutku, ko se je ustanovila družba, prosil, da 
med ustanovitelje vključim nekatere jezuite in slavnega teologa Gualo z nekaterimi 
njegovimi. A sem odkrito odklonil in mu rekel, naj izbere med jezuiti in nami.«44 
A kljub vsemu »ime don Bosko se pojavlja med tistimi prvimi sedeminpetdesetimi 
podpisniki pristopne izjave Družbi«,45 ki je privabljala ljudi različnih kulturnih in 
političnih teženj, s prevlado zmernih liberalcev katoliške vere. Pojavljajo se imena 
Cesare Alfieri di Sostegno, Cesare Balbo, Roberto d‘Azeglio, Gustavo in Camillo 
Cavour, Ludovico Peyretti di Condove, Luigi Provana di Collegno, Federico Sclo-
pis, Carlo Bon Compagni, Carlo Ignazio Giulio, Riccardo Sineo, Luigi Franchi di 
Front, Filippo Asinari di San Marzano, Antonio Piola, G. Vegezzi Ruscalla, G. C. 
Bruna, G. Eandi, Ch. Fissiaux (ta je izdelal načrt statuta).46

Da je don Bosko kot delovni član kraljeve Družbe dejansko sprejel mladega 
krojača, izpuščenega iz Generale, je dokumentirano samo v pismu z dne 14. avgusta 
1855 njegovega sodelavca don Vittoria Alasonattija.47

Kakorkoli, sodelovanje z Generalo je dejstvo, čeprav je težko opredeliti de-
janski obseg; don Bosko je iz lastne izkušnje ugotovil, kaj pomeni obstoj in možnost 
dveh različnih vzgojnih sistemov, represivnega in preventivnega, ki se izmenjuje-
ta ali dopolnjujeta. Hipoteza, mogoče je istočasno uporabljati oba sistema, je bila 
hkrati kazensko in prevzgojno prakticirana v ustanovi. Teoretično so jo potrjevala 
Rapports [Poročila], ki jih je mogoče v živo slišal od Fissiauxa.48 Po mnenju poroče-

 44 Carteggi di Vincenzo Gioberti, II. zv. Lettere di I. Petitti di Roreto a Vincenzo Gioberti (1841-1850), 
uredil Adolfo Colombo. Roma: Vittoriano 1936, str. 69-71.

 45 C. Felloni in R. Audisio, I giovani discoli, v G. Bracco (ur.), Torino e don Bosco, I. zv., str. 119, 
št. 92: »prim. AST, del I, ME, Opere pie per comuni e borgate, m. 223 zad. add., Programma di una 
società caritatevole per il patrocinio dei Ditenuti liberati dalla Casa di Educazione correttiva, 9. julij 
1846«.

 46 Prim. R. Audisio, La »Generala« di Torino. Esposte, discoli, minori corrigendi (1785-1850). Sante-
na: Fondazione C. Cavour 1987, str. 210-211.

 47 MB V 228-231.
 48 Prim. Rapport sur les premiers résultats obtenus dans la Maison d‘éducation correctionnelle pour les 

jeunes détenus du Royaume de Sardaigne présenté à la réunion qui eut lieu le 7 juin 1846 pour la 
distribution des Prix par monsieur l‘abbé Fissiaux. Turin, Imprimerie Royale 1846; Second Rapport 
sur les résultats… qui eut lieu le 26 settembre 1847… par monseigneur l‘abbé Fissiaux, ibid. 1847.
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valca je bila naloga »Glavnega poboljševalnega doma« glede »mladih delinkventov« 
»omogočiti jim boljšo prihodnost, jih rešiti iz okolja brodoloma, jih seveda kazno-
vati, a predvsem popraviti«.49

Sredstva za moralno in versko vzgojo v Generali so bila ista, ki jih je tudi don 
Bosko že delno uporabljal in jih vedno širše uvajal v svojih mladinskih ustanovah. 
Obstajali so tudi razni pripomočki za splošni človeški razvoj, s katerimi se je don 
Bosko seveda strinjal: opismenjevanje, kultura, delo, glasba in petje. Med raznimi 
pobudami za kesanje in poboljšanje je še zlasti našlo velik prostor klasično sredstvo 
tekmovalnosti. Gojenci so bili razdeljeni na tri ali štiri zaslužne razrede s stalno 
spodbudo, da bi prešli na višjo stopnjo ali da ne bi padli z dosežene. Seveda je naj-
bolj zaželen bil »častni« razred. Ta je poleg nagradnih sprehodov prinašal razne 
druge prednosti: dodatek hrane in pijače pri jedi, pogovore s sorodniki, pošiljanje 
in prejemanje pisem, pooblastilo za porabo dela plače za nakup oblačil, knjig in 
»uporabnih predmetov«.50

Stiki z Generalo so lahko imeli velik pomen v formaciji don Boska pedago-
ga. A dokazujejo in razlagajo tudi njegovo edinstveno sposobnost vključevanja v 
laiške pobude, katerih cilj je blagor revne in zapuščene mladine. Spoznavati in dati 
se spoznati je bila umetnost, o kateri je dokazoval, da obvlada njene temelje. Prav 
kmalu je pobral njene sadove.

 2.3 Navzočnost v tisku za vzgojitelje in v dnevnem časopisju

Kmalu je don Bosko prišel tudi v stik z nekaterimi spisi in osebami »pedago-
ške province« in to je vodilo k izmenjavi o njegovih vzgojnih izkušnjah.51

Po mnenju največjega don Boskovega življenjepisca, Lemoyneja je don Bosko 
že septembra-oktobra 1844 imel jasno neposredno formalno pedagoško izkušnjo. 
S kraljevim patentom je bil 4. junija 1844 Ferrante Aporti poklican v Turin, da bi 
imel prvi tečaj za načrtovano Šolo metode ali metodike. Predavanja so trajala od 
26. avgusta in ves september, sledili so jim redni izpiti. Nadškof Fransoni, trmasto 
nasproten pobudi, se je hudo sprl s Karlom Albertom;52 don Bosku je naročil, naj 
se tečaja udeleži, da bi mu poročal o pravovernosti v nauku duhovnika iz Manto-
ve.53 Vendar ni zadostno dokumentirano niti natančneje poznano, ali in koliko je 

 49 C. Fissiaux, Rapport … 1846, str. 6-7. Za dodatne informacije, prim. P. Braido, (ur.), Don Bosco 
educatore. Scritti e testimonianze. Roma: LAS 1997, str. 224-226.

 50 C. Felloni in R. Audusio, I giovani discoli, v: G. Bracco (ur.), Torino e don Bosco, I. zv., str. 116-
118; R. Audisio, La »Generala« di Torino …, str. 161, 173-180, 185-188.

 51 Prim. P. Braido, Stili di educazione popolare cristiana alle soglie del 1848, v knj. Pedagogia fra tra-
dizione e innovazione. Studi in onore di Aldo Agazzi. Milano: Vita e Pensiero 1979, str. 393-404.

 52 Prim. A. Gambaro, Diabolie piemontesi contro un‘opera dell‘Aporti, »Il Saggiatore« 2 (1952) 44-50. 
Monaldo Leopardi je v pamfletu Le illusioni della pubblica carità našel verske in družbene herezije 
celo v malem Catechismo per l‘infanzia (1834), delu apostola otroških vrtcev. 

 53 Prim. MB II 209-223; še posebej, str. 213-214.
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bil navzoč. Če je dejansko bil pri vseh predavanjih, se je mogel počutiti v popol-
nem sozvočju z ustanoviteljem otroškega vrtca in bi v Aportu lahko videli njegovega 
prvega pedagoga, njegovega učitelja v povezavi s preventivnim sistemom.54 Preda-
vanja so bila naslednje leto objavljena v raznih zvezkih revije za učitelje, L‘Educa-
tore Primario. Giornale d‘educazione ed istruzione elementare, ki jo je don Bosko 
zagotovo poznal.55

Ljudska revija Lorenza Valeria, Letture di famiglia [Družinsko branje] je junija 
1846 objavila po anonimnem namigu – le kdo bi ga lahko spodbudil? – članek o 
oratoriju don Boska v Valdoccu in na kratko omenila cilje, vsebine in metode. V 
članku je bil Don Bosko predstavljen skupaj z don Giovannijem Cocchi, pobudni-
kom podobne ustanove.56

Nekaj mesecev prej pa se je v neki reviji za učitelje že pojavila dobrohotna re-
cenzija Cerkvene zgodovine. Avtor je bil mladi profesor, duhovnik Giuseppe Ramel-
lo (1820-1861), že med pobudniki Družbe za izobraževanje in vzgojo; bil je inšpek-
tor za osnovne šole v Susi in profesor metodike v Vogheri.57 Recenzent je govoril 
o »učenem in dobrem duhovniku, avtorju knjige, ki je zaradi skromnosti ni hotel 
počastiti s svojim imenom«, in poudaril, da »je besedilo tekoče in lahko, jezik dokaj 
čist, včasih teži h govorništvu; povsod je tako napisano, da vsakogar z lahkoto na-
govori in vabi k dobremu«. Globoka naj bi bila intuicija glede določenega namena 
avtorja in metode: »Prepričan sem, da zagovarja velika pedagoška načela, to je, da 
je treba razsvetliti um, da bi naredili dobro srce, in vse o čemer pripoveduje v knjigi, 
se vrti okoli tega«.58

Don Bosko je bral to posrečeno formulacijo, si jo prilastil in jo vključil v Pred-
govor k naslednji knjigi pripovedne kateheze, Svetopisemske zgodbe. Zapisal je: »Na 

 54 Prim. P. Braido, Prevenire non reprimere …, str. 107-110. Morali bi predložiti v radikalni pre-
gled kar Memorie Biografiche, kar pišejo o Ferranteju Aportiju (MB II 209-223, VI 82), nekritični 
odmev idej katoliških nazadnjakov tistega časa, ki so v Turinu našli svoja voditelja v nadškofu 
Fransoniju in v vojvodi Solaru della Margherita, »ministru in prvem državnem tajniku za zunanje 
zadeve« Karla Alberta, od 7. februarja 1835 do 9. oktobra 1847; prim. Memorandum storico politi-
co. Torino: Speirani e Ferrero 1851, str. 304-312.

 55 Zdaj jih lahko najdemo zbrana v: F. Aporti, Scritti pedagogici editi e inediti, uredil Angiolo Gam-
baro, II. zv. Torino: Edizioni Chiantore 1945, str. 439-485.

 56 »Letture di famiglia« 5 (1846), št. 25, 20. junij, str. 196, Scuole e solazzi domenicali pei poveri. Pismo 
direktorju Letture.

 57 Prim. »Giornale della Società d'Istruzione e d'Educazione« 1 (1849) 119-120 in 2 (1850) 476. V 
drugi polovici 50-ih let je msgr. Fransoni cenzuriral don Ramella zaradi liberalnih idej: v nekem 
pismu iz Lyona kan. Fissoreju, je nadškof med drugim omenil njegove članke, objavljene v Istrut-
tore del popolo, v: Avenir iz Nice in v: Civiltà novella, v časnikih, odprtih sporazumu Cerkve z mo-
dernimi idejami: L. Fransoni, Epistolario. Introduzione, testo critico e note, uredil M. F. Mellano. 
Roma: LAS 1994, str. 167; glede stališča duhovnika so se vračala pisma z datumom 21. marec, str. 
169, 2. in 5. april, str. 172 in str. 173-174, 1. julij 1858, str. 222; za nadaljnja razmišljanja o svojih 
idejah je bil zaupan don Bosku (pismo, 7. maj 1858, str. 177), ki ga je od šolskega leta 1857-1858 
uporabljal pri poučevanju slovnice v enem začetnih razredov internata v Valdoccu.

 58 L'Educatore Primario. Giornale d'educazione ed istruzione elementare« 1 (1845) N° 34, 10. de-
cember, str. 576.
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vsaki strani sem imel vedno pred sabo to načelo: razsvetliti um, da bi naredili dobro 
srce, in (kot se je izrazil izvrsten učitelj) kolikor je mogoče približati ljudem znanost 
Svetega pisma, ki je temelj naše svete vere in k temu še vsebuje dogme in njihove do-
kaze; tako je moč lažje od svete pripovedi preiti na poučevanje morale in vere. To je 
razlog, zaradi katerega ni noben drug nauk bolj uporaben in pomemben od tega.«59

Očitno je, da je imel don Bosko v rokah številko Educatore Primario, ki je 
vsebovala recenzijo njegove Cerkvene zgodovine; prebral je tudi prvi zvezek s pro-
gramskim uvodnikom, v katerem je direktor duhovnik iz Bielle Agostino Fecia 
(1803-1876) poudaril frazo približati ljudem. Don Bosko ga je citiral in ravno tako 
je prevzel izjavo Vincenza Garellija (don Bosko je napisal Varrelli) iz članka z naslo-
vom O poučevanju zgodovine s pomočjo tabel, objavljenim v drugem zvezku:60 »Ker 
pa več modrih učiteljev dopoveduje, da se Svetopisemske zgodbe poučujejo s po-
močjo ilustriranih kart, ki predstavljajo dogodke, na katere se nanašajo, tako je bilo 
za to poskrbljeno z vstavljanjem napisov, ki se tičejo bolj razsvetljenih dejstev.«61 

Tudi v recenziji Svetopisemskih zgodb je don Bosko prejel potrditev svojih po-
bud, ki so mu zagotovo bile blizu. Pojavila se je v obliki »pisma šolskega učitelja«, 
ki je bilo podpisano z »duh. M. G.«.62 Recenzent je priznal, da ni osebno poznal 
avtorja, a da je slišal govoriti o »mnogem dobrem«, ki ga je opravljal, in da je prebral 
»razne njegove cenjene spise«. Zaustavil se je pri opisu izhodišča knjige in obde-
lal osrednjo »temo« – delavnost: to so bile »zares dejavne« Svetopisemske zgodbe. 
Don Bosko ni mogel najti boljše reklame v kaki pedagoški reviji in pri poznavalcu 
vzgojne snovi. Predvsem je videl v sintezi skrčene temeljne ideje svojega vzgojne-
ga delovanja in svoje pedagoške refleksije: usmerjenost na miselnost mladih, ge-
nezo njegovih knjig verske zgodovine v pripovedni katehezi, uporaba ilustracij in 
nujnost intuitivne in aktivne strogo pedagoško usmerjene didaktike, osnovane na 
temeljnem konceptu kot »spodbuda h kreposti in upiranje razvadam« in neločlji-
vo od pobožnosti in kreposti – delo, kot temeljna kategorija njegove duhovnosti. 
Cenjena je bila tudi literarna oblika: »Izražanje je ljudsko, a čisto in italijansko, je v 
obliki dialoga, da fant lahko takoj razume, kar bere.«63

Malo krajši izrazito šolski tekst tako v prvi kot v drugi izdaji je bil recenziran 
v »Il Conciliatore Torinese« leta 1849.64 To je bila knjižica Decimalni merski sistem, 
poenostavljen, s prvimi štirimi aritmetičnimi operacijami za rabo med rokodelci in 

 59 G. Bosco, Storia sacra per uso delle scuole utile ad ogni stato di persone … Torino: tip. Paravia e 
comp. 1847, str. 7, OE III 7.

 60 »L'Educatore Primario« 1 (1845) N° 24, 30. avgust, str. 404-407 (table so bile napovedane v N° 13, 
str. 208).

 61 G. Bosco, Storia sacra …, str. 7-8.
 62 Domnevali so, da gre za Micheleja Garellija (1806-1867), Vincenzovega brata, bodočega študij-

skega nadzornika v Turinu, naklonjenega don Bosku. Michele Garelli iz Mondovìja, posvečen v 
duhovnika leta 1830, je do smrti opravljal delo učitelja na osnovnih in srednjih šolah.

 63 »L'Educatore. Giornale di educazione ed istruzione« 4 (1848) september, str. 542-543.
 64 »Il Conciliatore Torinese« 2 (1849), 9. junij in 29. avgust.
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podeželskim ljudstvom.65 Recenzent je o don Bosku napisal, da je bil »vedno zavzet 
za blagor ljudskega razreda«, »poln prave človekoljubnosti, tiste, ki se imenuje kr-
ščanska ljubezen«. Celo vabili so k »hoji po sledeh g. don Boska« »tiste, ki jim je 
resnično pri srcu moralni in civilni napredek ljudstva, ki ga skušajo poučiti z lučjo 
resnice in ga oblikovati za kreposti, ne s kvarjenjem, jemanjem volje, podžiganjem 
strasti in s krajo edinega dobrega, ki ga ima, ampak s preprostostjo uma in srca ter 
ljubeznijo do vere«. Na koncu je hvalil »dobro urejeno« delo in »lahko, jasno in 
ljudsko« metodo.66

Nedvomno je pomembno, da se je za Oratorij sv. Frančiška Saleškega, praznič-
ni oratorij in zavetišče, zelo kmalu zanimala tudi pedagoška revija visokega nivoja 
»Giornale della Società d‘Istruzione e d‘Educazione« [Časopis Družbe za izobra-
ževanje in vzgojo], organ novorojene »Družbe« ali združenja učiteljev Kraljevine 
Sardinije.67 Do pobude za poročanje o don Boskovi ustanovi je prišlo na sestan-
ku centralnega odbora Družbe 3. maja 1849, ki so ga sestavljali predstavniki vsake 
vrste šol, vključno z univerzo, in je bil željan nameniti pozornost »tistim zasebnim 
ustanovam, ki jih vodijo radodarne osebe, ki brez hrupa in skoraj v senci služijo 
vzgoji velikega števila otrok enega in drugega spola«. Omenjeni so bili teolog Della 
Porta, župnik pri Karmelski Materi Božji, don Giovanni Cocchi, nadomestni kurat 
pri Oznanjenju in »duhovnik d. Bosko, ki v Oratoriju sv. Frančiška Saleškega zbira 
skoraj 300 fantov in jih tam uči katekizma, poučuje, uri v športnih igrah,« je bilo 
zapisano.68 Imenovani so bili tudi teol. Borelli iz kraja Castagnole, dekan iz Busche, 
teol. Vacchetta in teol. Carpano. Naloga za pisanje o don Boskovem Oratoriju je 
bila zaupana Casimiru Danni (1806-1884), ki je bil na univerzi v Turinu predsednik 
katedre Oddelka za leposlovje, ki je eno leto (1847-1848) vodil katedro Višje šole 
metodike (nato preimenovana v pedagogike), ki jo je od 1848 vodil duhovnik profe-
sor Gian Antonio Rayneri (1809-1867), eden od ustanoviteljev Družbe za izobraže-
vanje in vzgojo in njen prvi redni predsednik po predsedovanju, bolj imenskem kot 
resničnem, Vincenza Giobertija (1801-1852). Danna je dva meseca pozneje objavil 
jedrnato poročilo o tem, kar se je počelo pri don Bosku v Valdoccu: ni šlo samo 
za seznam dejstev, ampak za natančno pedagoško analizo namenov in izvajanih 
metod. Ni se težko izogniti vtisu, da so imele temeljne informacije za vir don Boska 
samega, »duhovnika, ki ga ne morem omeniti, ne da bi se čutil vključenega v naj-
bolj pristno in globoko spoštovanje«, je zapisal pisec članka. Formule so namreč 
nedvomno Boskove: »On je ob prazničnih dneh tam v tisti samotni ogradi zbiral od 
400 do 500 fantičev starih nad osem let, da bi jih obvaroval nevarnosti in stranpoti 
ter jih poučil o načelih krščanske morale. In to tako, da jih je zadrževal v prijetnem 

 65 Torino, za Gio. Battista Paravia e comp. tipografi-librai 1849, 80 str. Po nekaj tednih je izšel pri 
istem izdajatelju Edizione seconda migliorata ed accresciuta, ponatisnjen v: OE IV 1-80.

 66 »Il Conciliatore Torinese« 2 (1849), 2. junij. O Conciliatore, prim. § 3.2.
 67 Prim. G. Corallo, La Società d‘Istruzione e d‘Educazione e la sua attività, »Rassegna di Pedago-

gia« 10 (1950) 3-20.
 68 »Giornale dell Società d'Istruzione e d'Educazione« 1 (1849) maj, str. 240. Kasneje so bili imeno-

vani tudi teol. Borelli di Castagnole, dekan iz Busche, teol. Vacchetta in teol. Carpano.
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in poštenem razvedrilu, potem ko so bili pri obredih in verskih pobožnih vajah.« 
Poudaril je: »Vaba, s katero privablja tisto številno množico, poleg nagrad s kakšno 
sveto podobico, ali loterij in včasih s kakšnim skromnim zajtrkom, je veder izraz in 
vedno pozoren na spodbujanje v tistih mladih dušah luč resnice in medsebojne lju-
bezni. Če pomislimo na zlo, ki se mu ogne, na razvade, ki jih prepreči, na kreposti, 
ki jih seje, na dobro, ki obrodi, se zdi nemogoče, da bi njegovo ustanovo kdo oviral 
in ji nasprotoval.« To je bilo v zvezi z nasprotovanji nekaterih župnikov, kar je priz-
nal sam don Bosko,69 ki so se bali za odpad mladih oratorijcev od njihovih župnij, v 
katerih so se v resnici počutili kot tujci. Nesporazum je bil kmalu rešen. Poročevalec 
ni pozabil omeniti podpore Oratoriju Karla Alberta, odprtja oratorija sv. Alojzija v 
Porta Nuovi, zaprtja oratorija Angela varuha don Cocchija. Zavetišču pa je namenil 
svoj najlepši literarni odlomek: »Kadar pa on (don Bosko) pozna ali sreča koga, ki 
je v hudi revščini zaradi bede, ga ne spusti več izpred oči. Pelje ga na svoj dom, ga 
okrepča, ga sleče iz umazanih in obleče v nova oblačila, mu da hrano zjutraj in zve-
čer, dokler mu ne najde gospodarja in dela. Takrat ve, da mu je priskrbel dostojno 
preskrbljenost za prihodnost, in lahko z večjo gotovostjo skrbi za vzgojo uma in 
srca. Nekateri duhovniki prispevajo za mnoge izdatke, ki jih ta velikanska ustanova 
zahteva. Vendar večji del prispeva sam kot pravi služabnik Njega, ki je sam o sebi 
dejal, da je krotak in tolažnik izmučenih duhov.«70

Na lokalni ravni je bil don Bosko že to, kar je v širših horizontih, narodnem in 
mednarodnem, postal šele čez desetletja.

 3.  Razvoj oratorija (1846-1852)

Prva don Boskova ustanova je skromna na začetku rasla počasi, se vedno bolj 
krepila in postajala prepoznavna kot evangeljsko gorčično zrno. To pa je bila zas-
luga delavca s tako notranjo močjo, tako trdno človeško in krščansko vero, s tako 
izrazitim zavedanjem lastnega mu poslanstva in izžarevanja, kar je končno vodilo, 
da se je o njem ustvarila zelo idealizirana predstava. Prav tako je bilo pozneje.

 3.1  Hiter razcvet ustanove na škofijski ravni, ki postane kasneje globalna

Jedrnate informacije o postajah oratorijske poti je zapustil sam don Bosko, ko 
jih razkriva s prvimi »spomini« na oratorij v Cenno storico iz leta 1854 in Cenni sto-
rici iz leta 1862. Nenatančnost raznih datumov ničesar ne odteguje resničnosti pri-
povedi: preprosto razkriva prezaposlenega človeka, ki si je lahko privoščil kakšno 
majhno nepazljivost. 

 69 Prim. [G. Bosco], Cenno storico …, v: Don Bosco nella Chiesa, str. 45; MO (1991) 141-143.
 70 »Giornale della Società d'Istruzione e d'Educazione« 1 (1849) julij, str. 459-460.
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Pripovedoval je: »Meseca novembra [1846] sem preselil svoje bivališče v priz-
idek Oratorija.«71 Ob njegovi je bila sobica za ostarelo mater Marjeto (1788-1856); 
neustrašna kmetica je zapustila drage ji kraje, svojega drugega sina in vnuke, da bi 
z Janezom delila kruh, delo, napore, skrbi in poslanstvo med fanti, v veri in upanju 
na nebesa.

Glede na Cenno storico so sobice v Pinardijevi hiši že nekaj mesecev pred na-
mestitvijo služile za začetke nedeljskih in večernih šol z naslednjim spiskom pou-
čevanih predmetov: branje, pisanje, petje, svetopisemske zgodbe, osnove aritmetike 
in italijanskega jezika; opravljali so javne izpite.72 Jih je pa izredno težko lokalizirati 
v danem prostoru in času, v hiši Morettijevih, pozimi 1845-46.73 Toliko manj se zdi 
smiselno prelagati nekakšno formalno organizacijo na zgodnejši čas na konec leta 
1844 v Rifugio.74 Seveda niso izključene posamične oblike opismenjevanja posame-
znikov ali kakšne izredne skupinice.75 V nekem pismu kraljevi Ustanovi Mendicità 
Istruita, 20. februarja 1850, je don Bosko govoril o »vsakodnevnih večernih pevskih 
šolah« in o »nedeljskih šolah«, z »nekaterimi že danimi javnimi nastopi«;76 v dru-
gem, isti ustanovi, je 18. novembra 1852 pisal o »nedeljskih in večernih šolah, ki že 
delujejo tri leta«.77 Naslovljenci Ustanove Mendicità Istruita so zelo dobro vedeli, da 
so bile prve večerne šole, formalno organizirane v Turinu, ustanovljene po njihovi 
Ustanovi, na predlog p. Hervéja de la Croixa, provincialnega predstojnika šolskih 
bratov, ki so jih upravljali vse od januarja 1846.78 V naslednjih letih so redno delo-
vale od oktobra do marca, od 20. do 22. ure. Njihovo presenečenje bi bilo večje, če 
bi mogli v Spominih na Oratorij brati, da so don Boskove večerne šole navdihnile 
tiste, ki jih je ustanovila turinska občina (17. decembra 1849),79 medtem ko so bile 
tem model tiste, ki so jih vodili šolski bratje, katerim je občina zaupala kar deset 
razredov.80

 71 [G. Bosco], Cenno storico …, v: Don Bosco nella Chiesa, str. 52.
 72 Prim. [G. Bosco], Cenno storico … in Cenni storici …, v: Don Bosco nella Chiesa, str. 51-52 in 72-73.
 73 MO (1991) 141 in 165.
 74 MB XVII 850-858.
 75 To je dal razumeti sam don Bosko: »Začeli smo […] tudi večerno šolo, ko smo prišli v Valdocco«; 

»takrat so bile uvedene večerne šole, ki smo jih začeli že v Zavetišču in so postale bolj redne v hiši 
Moretta, še bolj pa takoj, ko se je lahko dobilo stalno bivališče v Valdoccu«: MO (1991) 164 in 165.

 76 Em I 96.
 77 Em I 173.
 78 Prim. Fr. Aquilino, Le prime scuole serali a Torino, »Rivista Lasalliana« 1 (1934) št. 3, str. 446-452; 

S. Scaglione, Don Bosco e i Fratelli delle Scuole Cristiane, »Rivista Lasalliana« 55 (1988) št. 1, 
str. 18-23; A. Ferraris, 1845-1995 Centocinquantenario dell‘istituzione delle prime scuole serali in 
Torino ad opera dei Fratelli delle Scuole Cristiane, »Rivista Lasalliana« 62 (1995), str. 18-36; Id., La 
diffusione e il successo delle scuole serali dei Fratelli delle Scuole Cristiane negli Stati Sabaudi, ibid., 
str. 159-176.

 79 MO (1991) 169; [G. Bosco], Cenno storico …, v: Don Bosco nella Chiesa, str. 51; prim. G. Chiosso, 
L‘oratorio di Don Bosco e il rinnovamento educativo nel Piemonte carloalbertino, v: Don Bosco nella 
storia, str. 100-102.

 80 Prim. B. Pasin, I primi cinquant‘anni della provincia religiosa di Torino dei F.S.C., »Rivista La-
salliana« 39 (1972) št. 1, str. 79-81; C. Verri, I Fratelli negli Stati Sardi, »Rivista Lasalliana« 47 
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Dokumentirane informacije o nedeljskih šolah v Oratoriju imamo v peticiji 
občinskim oblastem, aprila 1847, da bi dobili dovoljenje za uporabo »klopi, šol-
skih klopi ali miz, ki jih nihče ne rabi«, morebiti odloženih »v skladiščih šol vele-
cenjenega mesta«. Prosilca sta bila »duhovnika teol. Giovanni Borel in don Janez 
Bosko«, odgovorna za »duhovno vodstvo mladih rokodelcev Oratorija sv. Frančiška 
Saleškega, odprtega v Valdoccu v bližini pobožnega doma Rifugio«. Sledilo je po-
jasnilo razloga in ciljev ustanove: »Ker smo razumeli, da je želja mnogih fantov, ki 
se tu zbirajo, da bi kakšno uro med nedeljami in prazniki namenili učenju branja in 
pisanja, in želeč se pridružiti tej njihovi želji, ki čudovito podpira naše težnje, da bi 
bila mladina v teh dneh obvarovana brezdelja in razvad, smo se po nasvetu modrih 
oseb odločili, da se zanje odpre dobrodelna šola.«81 Od 1. marca 1847 dalje je na-
mreč don Bosko mogel razpolagati z najeto celotno Pinardijevo hišo, z možnostjo 
osnovanja jedra zavetišča in po njegovem mnenju povečanjem »nekaterih razredov 
večernih šol«.82

Dokumentirana sta tudi dva javna nastopa nedeljskih šol o temi svetopisem-
skih zgodb, poleti 1848;83 in eden o večernih, na tretjo nedeljo v adventu leta 1849,84 
o katerem je poročal tudi časopis L‘Armonia85. Ko je med 1861 in 1862 obujal spo-
mine na dogodke nedeljskih šol, je don Bosko zapisal, da »so bili javni nastopi ob 
navzočnosti odličnih osebnosti, med katerimi so bili opat Aporti, župan mesta vi-
tez Bellono in g. vitez teol. Baricco«, ki sta jim predsedovala. Vendar je bil odve-
tnik Giorgio Bellono župan Turina v letih od 1850 do 1852. V Spominih je omenil 
med navzočimi »slavnega op. Aportija, Boncompagnija, teol. Pietra Baricca, prof. 
Gius. [= Giovanni Antonio] Raynerija«.86 Večerne šole so v Oratoriju sv. Frančiška 
Saleškega imele desetletja cvetoče življenje; do leta 1878 so prejemali tudi letno 
pomoč 300 lir za stroške razsvetljave. Programe so razširili tudi na francoski jezik, 
petje in glasbo, vključno s šolo klavirja.87

Za leto 1847 je don Bosko zapisal drugi dve pomembni dejstvi: ustanovitev 
Družbe svetega Alojzija, »mati« in prototip drugih družb, in ustanovitev oratorija 

(1980), str. 103-105; B. Magliozzi, I »Fratelli« in Torino: il rinnovo della convenzione con il Comu-
ne (1850), »Rivista Lasalliana« 47 (1980), str. 286-302 (Le scuole serali comunali affidate ai Fratelli 
e l‘incremento delle scuole comunali serali).

 81 Pismo, april 1847, Em I 75.
 82 [G. Bosco], Cenno storico …, v: Don Bosco nella Chiesa, str. 53.
 83 Saggio dei figliuoli dell‘Oratorio di san Francesco di Sales sopra la storia sacra dell‘Antico Testamento /  

15 agosto 1848 ore 4 pomeridiane. Torino: tip. G. B. Paravia e comp. 1848.
 84 Saggio che danno i figliuoli dell‘Oratorio di S. Francesco di Sales sul sistema metrico decimale in for-

ma di dialogo il 16 dicembre 1849 ore 2 pomeridiane. Assiste l'ill.mo professore D. G. Ant. Rayneri. 
Torino: tip. G. B. Paravia e comp. 1849.

 85 »L'Armonia«, 17. december 1849, OE XXXVIII 14.
 86 [G. Bosco], Cenni storici …, v: Don Bosco nella Chiesa, str. 71; MO (1991) 167.
 87 Prim. [G. Bosco], Cenni storici …, v: Don Bosco nella Chiesa, str. 72-73; MO (1991) 176, 192, 202; 

J. Prellezo, Valdocco nell‘Ottocento …, str. 104, 118, 148, 159-160, 162, 193, 210-211. Na začetku 
šolskega leta 1876-1877 so jih premaknili, z boljšimi rezultati, »pred večerjo« (J. M. Prellezo, 
Valdocco nell‘Ottocento …, str. 49).

7. poglavje: Don Bosko ‒ vzgojitelj (1846-1850)

Braido_Don_Bosko_duhovnik_mladih01.indd   209 13. 05. 2019   08:22:53



210

svetega Alojzija v četrti na nasprotnem, južnem obrobju mesta. Zapisal je: »Usta-
novljena je bila Družba sv. Alojzija z odobritvijo cerkvenih oblasti: priskrbeli smo 
kip svetnika, opravili šest nedelj pred praznikom sv. Alojzija z veliko udeležbo. Na 
dan praznika svetnika je prišel nadškof podelit zakrament svete birme velikemu 
številu fantov in uprizorjena je bila kratka komedija s petjem in glasbo.«88

Za Alojzijevo družbo je don Bosko sestavil Pravilnik, ki ga je 12. aprila 1847 
potrdil nadškof. Ta pravilnik je pomenljiv dokument don Boskove duhovne pe-
dagogike za mlade določene duhovne ravni in brez velikih sprememb je služil za 
osnovo pravilnikov družb Brezmadežne (1856), presvetega Zakramenta (1857) in 
sv. Jožefa (1859). Sv. Alojzij Gonzaga je bil predlagan kot model za upoštevanje 
predpisov vsakega člena: »Izogniti se vsemu, kar bi lahko povzročilo pohujšanje, in 
poskrbeti, da se da dober zgled na vsakem kraju, še posebno v cerkvi« (čl. 1); preje-
mati zakrament pokore in obhajila vsakih petnajst dni in ob večjih slovesnostih: ta 
sta namreč »orožje, s katerim se bo dosegla zanesljiva zmaga proti hudiču« (čl. 2); 
»kot kuge se izogibati slabih sošolcev in se dobro paziti pred nespodobnimi pogo-
vori« (čl. 3); »do sošolcev biti zelo ljubezniv in nemudoma odpuščati kakršnokoli 
žalitev« (čl. 4); »močno si prizadevati za dober red v oratoriju, spodbujati druge h 
krepostim in k vpisu v družbo« (čl. 5); zagotoviti duhovno in materialno asistenco 
bolnim članom (čl. 6); »pokazati veliko ljubezen do dela in izpolnjevanja lastnih 
dolžnosti, natančna poslušnost vsem predpostavljenim« (čl. 7).89

Na dan Brezmadežnega spočetja istega leta je don Bosko dodal: »Odprt je bil 
nov oratorij v Porti Nuovi v hiši Vaglienti, sedaj Turvano, z imenom sv. Alojzij Gon-
zaga.« Vodstvo je bilo zaupano teol. Giacintu Carpanu. Leta 1849 ga je prevzel in 
vse do 1852 vodil don Pietro Ponte, kaplan markize Barolo. Don Bosko je dodal, da 
je bil voden po enakih pravilih kot prvi in je v kratkem postal številen.90

Še leta 1847, kot je bilo omenjeno, so nastali zametki nekakšnih nastanitev ali 
zavetišča, kar je bilo mogoče v večjem prostoru, ki je bil na razpolago v Pinardijevi 
hiši. »Dvema mladima revežema, sirotama, brez poklica, nepoučenima o veri, je 
bilo dano zatočišče; in tako je nastalo zavetišče, ki je vedno bolj raslo.«91 Zavetišče 
je bilo več let poimenovano »prizidek«, kajti oratorij je za zunanje ostal primarna 
ustanova. Pozneje je zavetišče kot tudi oratorij tako v Turinu- Valdoccu kot v dru-
gih mestih za don Boska postal mladinski vzgojni kompleks, ki je vključeval tako 
oratorij za zunanje in konvikt za dijake in rokodelce, sirote ali iz revnih družin. Ne-
kaj let pa je bil »prizidek« preprost dom za tiste, ki so šli na delo ali v šolo v mesto. 
Don Bosko mu je dal bolj izrazit pomen v Cenni storici iz leta 1862, s kakšno dopol-

 88 [G. Bosco], Cenno storico …, v: Don Bosco nella Chiesa, str. 53; MO (1991) 177-180.
 89 Besedilo tega in drugih pravilnikov je shranjeno v ASC E 452 Compagnie religiose.
 90 [G. Bosco], Cenno storico …, v: Don Bosco nella Chiesa, str. 54-55. 
 91 [G. Bosco], Cenno storico …, v: Don Bosco nella Chiesa, str. 53. V Memorie dell‘Oratorio je kot prvi 

gost zavetišča opisan »mladenič petnajstih let« iz Valsesije, kateremu »se je nemudoma pridružil 
drugi«: MO (1991) 180-182. Iz seznamov je razvidno, da sta bila prva dva oskrbovanca dva mlada 
Turinčana, prvi dijak, drugi rokodelec (prim. P. Stella, Don Bosco nella storia economica e sociale …,  
str. 175-176).
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nitvijo, ko je dom postal internat: »Med fanti, ki obiskujejo te oratorije, se najdejo 
tudi tako revni in zapuščeni, da je zanje brezplodna skoraj vsaka spodbuda brez 
mesta, kjer bi jih lahko oskrbeli z bivališčem, hrano in obleko. Za te potrebe smo 
določili, da bomo poskrbeli v prizidku, poimenovanem tudi Oratorij sv. Frančiška 
Saleškega. Tam smo na začetku vzeli v najem majhno hišo leta 1847 in začeli smo 
zbirati nekatere najbolj revne. V tistih časih so hodili na delo po mestu in se vračali 
v dom Oratorija za hrano in spanje. A zaradi velikih potreb, ki so bile v različnih 
krajih province, smo se odločili, da povečamo sprejem tudi za tiste, ki niso obisko-
vali turinskih oratorijev.«92

V prvih šestih ali sedmih letih pomanjkanje prostora ni dovolilo preseči šte-
vilo, ki ga je don Bosko v Zgodovinskem pojasnilu za leto 1848 zapisal, a je bilo 
najverjetneje pretirano: »1848. Število oskrbovanih sinov je naraslo na petnajst.«93 
Šele med leti 1856 in 1857 je število sprejetih doseglo sto, ko je bil dom na tem, da 
postane internat za rokodelce in dijake ter model za tiste, ki so pozneje nastali v 
Genovi-Sampierdarena, Nici, Marseillu, Firencah, La Spezi, Rimu – Presveto Srce 
Jezusovo, Buenos Airesu, Barceloni-Sarriá, Lillu.

Že v letih 1848-49 je v duhovniku iz Turina postala jasna poteza osebnosti, 
ki v prihodnosti ni doživela sprememb: zavračanje pridružitve katerikoli politič-
ni stranki. To je jasno prikazal dogodek februarja 1848. Ambivalentnost poročil o 
institucionalnih spremembah Kraljevine Sardinije v tistih letih omogočajo jasno 
prepoznati to držo. Za 27. februar si je z dovoljenjem Karla Alberta »Komisija za 
državljanstvo« prizadevala za organizacijo velikega narodnega praznovanja, ki je 
nameravalo vključiti vse ustanove in družbene sile za podporo kralju v »sponta-
ni« podelitvi statuta. Veliki pobudnik tega je bil katoliški aktivist markiz Roberto 
d‘Azeglio, ki je hotel spodbuditi tudi sodelovanje šol in vzgojnih ustanov.94 Tako je 
sledilo tudi uradno vabilo don Bosku in fantom iz njegovih oratorijev, kot on sam to 
živo opisuje v Spominih. Vsem razlogom, da bi bilo primerno sodelovati, je postavil 
nasproti prepričanje vesti, da »bi privolitev pomenila sprejetje načel, za katere je 
trdil, da imajo pogubne posledice«, prosilcu pa je zatrdil, da ima svoj »trdni sistem«, 
da je bil »tuj vsaki stvari, ki se je [naj bi se] nanašala na politiko. Nikoli za, nikoli 
proti«. Njegova »politika« je vedno in izključno asistencialna in vzgojna. Govoril je: 
»Storiti tisto malo dobrega zapuščenim fantom, kar morem, in si z vsemi močmi 
prizadevati, da bi postali dobri kristjani, kar se tiče vere, in pošteni državljani v 
civilni družbi.«95

 92 [G. Bosco], Cenno storico …, v: Don Bosco nella Chiesa, str. 74-75.
 93 [G. Bosco], Cenno storico …, v: Don Bosco nella Chiesa, str. 54. Delni zapisi v Repertorio domesti-

co, ki ga je uredil don Bosko za leta med 1847 in 1850, zapisujejo zmerna gibanja gostov, pogosto 
začasnih, vključujoč tudi don Carla Palazzola, don Pietra Ponteja, kl. Danussa, kl. Bertagno (za en 
mesec), prim. P. Stella, Don Bosco nella storia economica e sociale …, str. 558-566.

 94 Prim. C. Pischedda in R. Roccia (uredila), 1848. Dallo Statuto Albertino alla nuova legge muni-
cipale. Il primo Consiglio comunale elettivo di Torino. Torino: Archivio Storico della Città 1995.

 95 MO (1991) 199-200.
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To držo je zastopal vse od začetka svojih oratorijev. Športne in telovadne vaje, 
ki bi dajale vojaški vtis, niso bile dovoljene, in to je veljalo še zlasti za prave vojaške 
vaje, kot je bilo pri pogumnem in liberalnem don Giovanniju Cocchiju. Ta je s slo-
gani iz 40-ih let navdušil fante svojega oratorija s svojimi patriotskimi vzgibi, tako 
da je približno dvesto fantov v spremstvu samega Cocchija, »željnih, da bi prešli od 
vaj k dejanjem in se pomerili s sovražnikom«, marca 1849 opravilo dolg pohod in 
se približalo vojni fronti, pa so se vrnili, ko so izvedeli za poraz sardinske vojske v 
Novari po štiridnevni vojni (20.-23. marec).96

Ta dogodek je pripeljal tudi do zamenjave v vodstvu oratorija Angela varuha v 
Vanchigli, kakor poroča Cenno storico: »Zaradi vojne je g. d. Cocchi zaprl Oratorij 
sv. Angela varuha, ki je ostal zaprt eno leto; takrat smo ga mi najeli in upravljanje 
[vodenje] zaupali teol. Voli.«97 Cenni storici iz leta 1862 podajajo malce drugačno 
različico: »D. Cocchi je tam [v predmestju Vanchiglia] že odprl oratorij, ki ga je 
zaradi drugih obveznosti moral zapreti. Na tistem istem kraju in s skoraj z istim 
namenom je bil leta 1849 v tisti regiji za javnost odprt Oratorij svetega Angela va-
ruha blizu Pada. Vodstvo je bilo zaupano g. teol. Murialdu Robertu.«98 Dejansko 
je z oktobrom 1849 prišel pod odgovornost don Boska in njegovih sodelavcev99 v 
prostorih, najetih pri odvetniški pisarni Bronzini, Zapelloni in Daziani, ter ostal 
pod njegovim upravljanjem do leta 1871. Istega leta je bil na pobudo župnika Ilaria 
Maurizia Viga odprt nov v župniji sv. Julije.100

Pogled v Memorial, ki ga je uredil Borel, kaže na burno aktivnost nakupov, 
zamenjav in prodaj zemljišč, ki jih je opravil don Bosko, da bi zagotovil zemljišča 
bodočemu razvoju ustanove, in tudi da bi iz prihodkov lahko financiral delo. Iska-
nje med akti zemljiške knjige, shranjenimi v zgodovinskem arhivu mesta Turin, ob-
jasni te podatke, ki razkrivajo zanimive špekulativne operacije, ki jih je opravil don 
Bosko v dveletju 1848-1850. Devetega marca 1848 je za ceno 11.800 lir kupil hišo 
Moretta, z dvoriščem, vrtom in poljem. V roku enega leta, od marca 1849 do junija 
1850, je vse prodal in prejel 14.810 lir.101 To je omogočalo skromno, a zanesljivo širi-
tev: »1849. Vsa Pinardijeva hiša, prostor pred hišo in za njo je vzet v najem; prostor 
za cerkev je razširjen skoraj za polovico: število sprejetih fantov se je povečalo na 
trideset«, najbrž zaokroženo število.102

 96 Prim. A. Castellani, Il beato Leonardo Murialdo, I. zv., str. 406-407.
 97 [G. Bosco], Cenno storico …, v: Don Bosco nella Chiesa, str. 55-56.
 98 [G. Bosco], Cenni storici …, v: Don Bosco nella Chiesa, str. 66.
 99 Prim. [G. Bosco], Breve ragguaglio della festa fattasi nel distribuire il regalo di Pio IX ai giovani 

degli oratorii di Torino. Torino: tip. Eredi Botta 1850, str. 9, OE IV 101.
100 MO (1991) 196; prim. M. Basso, Nel Moschino il primo oratorio torinese, v: Santa Giulia in Van-

chiglia. Storia di un quartiere. Nel 200° anniversario della nascita della marchesa Giulia Falletti di 
Barolo. Torino: Cooperativa »La Grafica Nuova« 1985, str. 64.

101 Prim. G. Bracco, Don Bosco e le istituzioni, v: G. Bracco (ur.), Torino e don Bosco, I. zv., str. 
145-146. Podobne operacije, a predvsem stalni nakupi za konsistentno širitev ustanove in odnosni 
stroški so zabeleženi za leta 1851, 1853-1854, 1860-1861, 1863, 1864, 1868-1870, itn. (Ibid., str. 
146-150).

102 [G. Bosco], Cenno storico …, v: Don Bosco nella Chiesa, str. 55.
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Pri vodenju poslov se je don Bosko trudil slediti ne samo naukom o morali 
Alfonza Ligvorija, ampak tudi strokovnjakom teologu Guali in don Cafassu, ki sta 
imela izkušnjo o vodenju poslov z dobrinami in z denarjem, saj je bil večji del darov 
njim zaupan. Njegovi dobrotniki so vse od začetkov vedeli, da je bil njihov denar 
zaupan v roke, ki so ga spremenile v dobrodelnost s poštenostjo in izkušenostjo.

 3.2  Don Bosko postaja znan širšemu krogu in dobiva priznanja

Don Bosko je kot odgovoren za tri oratorije bil vedno bolj opažen v javnosti, 
tudi v najvišjih verskih in družbenih krogih. Vtis je napravila predstava, ko je na 
stotine fantov, predvsem iz revnih slojev, hitelo k cerkvenim in rekreativnim usta-
novam nekega duhovnika, ki je prišel s podeželja; zagotovo zelo opazna predstava 
v mestu med 130.000 in 140.000 prebivalci. Kralju Viktorju Emanuelu II. je novem-
bra 1849 pisal o »preko petsto fantih«, ki so obiskovali Oratorij svetega Frančiška 
Saleškega;103 upraviteljem Ustanove Mendicità Istruita, 20. februarja 1850, o številu 
»včasih« »od šest do sedemsto fantov od dvanajst do dvajset let, od katerih je velik 
del prihajal iz zaporov ali je bil v nevarnosti, da tja gre«; in o »seštevku fantov vseh 
treh oratorijev, ki pogosto doseže tisoč«.104 Mlademu portugalskemu duhovniku 
don Danieleju Rademacherju je 10. julija 1850 opisal praznik svetega Alojzija v 
Oratoriju svetega Frančiška Saleškega in birmovanje »150-ih naših fantov«, da jih je 
šlo 500 k obhajilu in da je bilo navzočih čez 1600 fantov pri »večernicah«.105 Mesec 
pozneje je pisal celo kard. Antonelliju: »Turinska mladina, ki šteje čez tri tisoč tistih, 
ki obiskujejo oratorije, je eno srce in ena duša iz spoštovanja do najvišjega hierarha 
Cerkve.«106

Seveda je don Bosko delal več kot samo propagando. Da bi svoje mlade, pred-
vsem delavsko mladino, »revne male rokodelce«, sprejel, jih rešil versko in moralno 
in s tem tudi kot človeka naredil trdnega, je znal uporabiti tudi močna sredstva, 
kot so duhovne vaje. Že leta 1847 je napravil prvi poskus za oratorijce. Pridigar je 
bil mladi teolog Federico Albert (1820-1876),107 razglašen za blaženega leta 1984. 
Z večjo gotovostjo in od don Boska samega potrjena je bila ponovitev podobne 
izkušnje leta 1848. Za petdeset udeležencev je bilo zagotovljeno dnevno in nočno 
bivanje v prostorih Oratorija,108 kar je omogočila razpoložljivost celotne Pinardije-
ve hiše, ki so jo 1. decembra 1846 najeli od Soaveja, in je z marcem 1847 izpraznil 
tudi pritličje. Pridigarja sta bila teol. Giuseppe Gliemone (1820-1888) iz Rivolija in 
znani teol. Borel. Drugi tečaj, dokumentiran z ohranjenim seznamom udeležencev, 
je potekal julija 1849. 

103 Em I 90.
104 Em I 96.
105 Em I 104.
106 Em I 107.
107 Prim. MB III 221-223.
108 MO (1991) 189.
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Zelo pogumno je don Bosko ponudil velik tečaj duhovnih vaj vsem fantom 
mesta v zadnjem delu istega leta. Udeležence je lahko povabil v cerkev usmiljenih 
bratov, ki je bila bolj v centru in prostornejša od tesne Pinardijeve kapele, ki je bila 
na skrajnem severozahodnem delu mesta. Da bi se duhovnih vaj lahko udeležilo 
čim večje število fantov, je sestavil letak Avviso Sacro [Sveti poziv], ga dal natisniti in 
širil. Ta poziv je pomemben dokument, kako zahtevna je bila katoliška pobožnost, 
ki jo je on ponudil in predlagal fantom v krščanskem okolju. To mu je tudi omo-
gočalo, da je navdušeno pozval »očete in matere, gospodarje in vodilne v tovarnah 
in trgovinah«, ki jim je bila pri srcu »sedanja in prihodnja dobrobit mladih«, »del 
človeške družbe, na kateri temelji upanje za sedanjost in prihodnost, del vreden naj-
večje pozornosti«. Nadaljeval je namreč: »Če bo ta mladina pravilno vzgojena, bo 
red in moralnost, nasprotno od razvade in nereda« in »samo vera je zmožna začeti 
in dopolniti veliko delo prave vzgoje«, toliko bolj potrebne pred »napori sovražni-
kov, da bi podtaknili protiverska načela v nestalni um mladine«. Temu je sledilo 
prisrčno vabilo k udeležbi vseh neposredno nagovorjenih: »Mladina, mladina moja 
draga, veselje in punčica Božjega očesa, ne obžaluj nobenega neugodja tega obdob-
ja, da bi priskrbela svojim dušam dobro, ki ne bo nikdar zaman.« Končal je z ita-
lijanskim in latinskim besedilom »Žalostink« 3,27, njemu posebej dragim: Bonum 
est viro, cum portaverit jugum ab adolescentia sua [Dobro je za moža, če nosi jarem 
svoje mladosti]. Sledila je napoved dnevnega reda: začetek v soboto 22. decembra 
ob 7h; in ime tistega, ki je vabil, »d. Bosko Janez«.109 Vključeni so bili napredni du-
hovniki: teologi Borsarelli, Borel, Gastaldi in don Ponte.110

Interni tečaj je potekal septembra 1850 v semenišču v Giavenu, približno 40 
kilometrov iz Turina.111 Sprejeti so bili tudi fantje tistega kraja. Glede na seznam, ki 
ga je napravil don Bosko, je moralo biti sto trideset udeležencev.112 Giuseppe Brosio 
(1829-1833), »bersaljer«, don Boskov gojenec in sodelavec, je zapustil slikovit opis 
vrnitve, z obiskom romarske cerkve San Michele.113

V letih politične revolucije med 1848 in 1850 je bilo don Boskovo delovanje 
previdno, a svojega prizadevanja kot duhovnik fantov in verski pisatelj za ljudstvo114 
ni omejeval, ko se je zdelo, da nekateri vidiki te revolucije ogrožajo njihovo vero 
in versko prakso. Po njegovem mnenju je bil to primer zakonov o svobodi tiska 
in emancipacije valdežanov in Judov, s širjenjem časopisov in zvezkov, žaljivih do 
katoliške pravovernosti in dostojanstva duhovščine.115

109 Esercizi spirituali alla gioventù. Avviso sacro. Torino: tip. G. B. Paravia e comp. 1849, ASC A 
1760103.

110 MB III 603-607.
111 Zanesljiv dokument je don Boskovo pismo teologu Borelu, 12. september 1850, Em I 111-112.
112 Seznam je bil na kolkovanem listu, z datumom 21. september 1850, predložen Ustanovi sv. Pavla, 

ki je prevzela stroške tečaja, ASC A 2220403-404.
113 G. Brosio, Relazione, I. zv., 28-29, ASC A 1020806.
114 Prim. pogl. 8.
115 Prim. pogl. 1, § 4.
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Njegova skrb je bila ohraniti hkrati najboljše odnose z verskim in civilnim 
svetom, ki ga je obkrožal. Da bi bila njegova ustanova sprejeta, je zagotavljal tudi 
konkretne usluge. Pripovedoval je: »V tem letu [1848] smo začeli šolo klavirja in 
orgel in sinovi [fantje] so začeli hoditi prepevat k mašam in večernicam z glasbo or-
kestrov Turina, Carignana, Chierija, Rivolija itn.«116 Skrbel je tudi za dobre odnose 
z občinsko upravo in z drugimi, ki so imeli veljavo v Turinu. V zvezi z letom 1849 ali 
verjetneje z letom 1850 je poročilo, ki ga omenja v Cenno storico: »Občina je poslala 
komisijo na ogled oratorijev in po zadovoljivem poročilu je podarila previdnostno 
pomoč 600 frankov. Tudi Ustanova Mendicità je prispevala pomoč za oratorije s pri-
merno podporo.«117 Iz leta 1850 obstaja prva dokumentirana prošnja (že omenjena) 
»za dobrodelno pomoč«, naslovljena na Ustanovo Mendicità Istruita.118 Poklonili so 
jim 1.000 lir. Don Bosko je to omenil v novi prošnji, 18. novembra 1852, »hvaležen 
še danes za pomoč, ki ste jo zaslužni gospodje cerkvene Ustanove Mendicità Istruita 
pred tremi leti […] namenili v korist treh oratorijev, ustanovljenih v tem mestu«.119

Ustanovitelj oratorijev se je odpravil tudi v novinarstvo. Kot protiutež protik-
lerikalnemu Gazzetta del popolo [Ljudski list], ki je izšel 16. junija 1848, in drugim 
časopisom demokratičnih teženj120 sta 4. in 5. julija izšla dva časopisa za katoličane, 
posvečene in laike, z drugačno kulturno usmeritvijo. Prvi bolj zmeren do konser-
vativen, drugi blizu Giobertiju, novogvelfu in Rosminiju: L‘Armonia della Religio-
ne con la civiltà [Skladnost vere z družbo], najprej dvakrat tedensko, nato trikrat 
tedensko, od 1855 dnevnik; in Il Conciliatore torinese. Giornale religioso, politico, 
letterario [Turinski mirovni sodnik. Verski, politični in literarni časnik], najprej 
dvakrat tedensko, nato trikrat tedensko, urednik teol. Lorenzo Renaldi in direktor 
teol. Lorenzo Gastaldi, don Boskov prijatelj in dobrotnik; prenehal izhajati 28. sep-
tembra 1849.121

Tem primerom je na bolj skromni ravni od dne 21. oktobra 1848 z L‘Amico del-
la gioventù. Giornale religioso, morale e politico [Prijatelj mladine. Verski, moralni in 
politični časnik] sledil don Bosko. Na začetku je izhajal trikrat tedensko, a se je kmalu 
znašel v finančnih težavah, kot je razvidno iz okrožnice iz leta 1849, razposlane, da bi 
pridobil družabnike z delnicami za 20, 30 in 100 frankov, s podpisom »za uredništvo 
d. Janez Bosko, poslovodja«.122 Kratka epizoda se je končala na začetku maja 1849 z 
združitvijo z L‘istruttore del popolo [Učitelj ljudstva]. Ta časopis je izšel v Turinu 2. 

116 [G. Bosco], Cenno storico …, v: Don Bosco nella Chiesa, str. 55.
117 [G. Bosco], Cenno storico …, v: Don Bosco nella Chiesa, str. 55.
118 Pismo, 20. februar 1850, Em I 96-97.
119 Em I 172-173.
120 Prim. B. Gariglio, La »Gazzetta del popolo« nel biennio rivoluzionario, v: Giornali e giornalisti a 

Torino. Torino: Centro Studi »Carlo Trabucco« 1984, str. 11-65.
121 Prim. »Il Conciliatore Torinese« (1848-1849). Un caso significativo di stampa conciliarista, v: Gior-

nalismo e cultura cattolica a Torino. Aspetti storici e testimonianze fra 800 e 900. Torino: Centro 
Studi »Carlo Trabucco« 1982, str. 11-36; F. Della Peruta, Il giornalismo dal 1847 all‘Unità, v: A. 
Galante Garrone - F. Della Peruta, La stampa italiana del Risorgimento. Roma-Bari: Laterza 
1979, str. 247-569.

122 Em I 83.
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februarja 1849 pod geslom Bog in domovina, s ciljem utrjevanja suverenosti kralja in 
zmanjševanja vpliva množic na vlado; izhajal je do konca leta 1850.123

Ta združitev napeljuje k razmišljanju, da je Prijatelj mladine, ki je nastal med 
obdobjem premirja Salasco (9. avgust 1848 - 12. marec 1849) in ki je izhajal najprej 
med vlado, ki so jo podpirali zmerni liberalci s Perronejem in Pinellijem, nato de-
mokratična večina, ki ji je predsedoval Gioberti, podprl idejo o italijanski zvezi no-
vogvelfskega tipa, z restavracijo papeške države in nadvojvodstva Toskane ter vojaš-
ko hegemonijo savojskega Piemonta.124 Kakorkoli, do sedaj je bila najdena le prva 
številka Prijatelja mladine z uvodnikom, podpisanim z »Vodstvo« in najverjetneje 
izvira od don Boska. Urednik je opozoril na pozitivno in negativno plat svobode ti-
ska, ki jo je odobril Karel Albert; nadalje je omenil pomanjkanje ljudskega časopisa, 
»katerega glavni cilj bi bil obdržati nedotaknjeno in širiti toliko, kot se more, prvo 
dobro ljudstva, iskreno in nedotakljivo navezanost na našo katoliško vero, združe-
no s pravo in trdno krščansko vzgojo. Govorimo o pravi in trdni krščanski vzgoji, 
kajti (moramo priznati) v sedanjih okoliščinah je ljudstvo, predvsem mladina, iz-
postavljeno mnogim predsodkom in je zlahka zapeljano v nemajhno zmoto.« Na-
tančneje: »potrditi ljudstvo v katoliški veri; pokazati mu neizpodbitno resnico, vso 
nebeško lepoto kakor tudi velike dobrote, ki iz nje izvirajo kot iz neizčrpnega vira v 
korist posameznikov in celotne družbe; in ga hkrati poučiti, vzgojiti za kreposti […];  
tako se v tem časopisu ne bo skoparilo z vsem tistim, kar lahko služi za razsvetlitev 
človeškega uma in izboljšanje srca.«125

Don Boska in oratorij sta z nekaj dni premora laskavo predstavila tako L‘Ar-
monia kot Il Conciliatore. Lahko se predpostavlja, da je tudi sam don Bosko dal 
kakšno pobudo, da bi naredil kako reklamo za ustanovo oratorijev. Pri obeh časo-
pisih je don Bosko mogel računati na oboževalce in prijatelje, prvi med vsemi je bil 
kanonik Lorenzo Gastaldi.

Časopis L‘Armonia je 2. aprila 1849 poročal: »Oratorij že nekaj let obstaja« »v 
najbolj revnem predmestju te metropole, v katerem bivajo skoraj izključno samo de-
lavci, ki se komaj preživljajo s sadovi svojega dnevnega dela.« Je »ena od tistih dobro-
delnih ustanov, katere katoliški duh je neizčrpen vir«, ki temelji na »gorečem duhov-
niku, ki skrbi za dobro duš«, ki »se je popolnoma posvetil delom usmiljenja, da bi 
iztrgal iz pasti razvad, lenobe in nevednosti veliko število otrok, ki zaradi pomanjka-
nja ali zanemarjanja staršev stanujejo v tistih okoliščinah in so rasli žal brez verske in 
civilne kulture«. Nato so bile naštete številne dejavnosti, v katerih so fantje sodelovali, 
in zanimiv pedagoški novum, stalna navzočnost don Boska med fanti, »ki jim je bil 
učitelj, tovariš, vzornik in prijatelj«. Tako se ni bilo treba čuditi, če je ob taki živi »me-
todi« Oratorij »navadno ob prazničnih dneh obiskalo štiristo dečkov«, ki so, namesto 

123 Prim. D. Bertoni Jovine (uredil), I periodici popolari del Risorgimento …, I. zv., str. LXXV-LXX-
VI, 289-299; F. Della Peruta, Il giornalismo dal 1847 all‘Unità …, str. 327, 475-476.

124 Prim. G. Bosco, La storia d‘Italia …, str. 502-503, OE VII 502-503, cit. v 9. pogl., § 4.
125 Iz »L'Amico della gioventù« je don Bosko leta 1858 vzel primer, ki je v Mese di maggio sledil medi-

taciji o Božjem usmiljenju; prim. G. Bosco, Il mese di maggio …, str. 122-123, OE X 416-417.
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da bi rasli »v ravnodušnosti in razvadi, krenili krepostim in delu naproti«. Ob koncu 
je v članku omenjen obisk dveh članov odbora ustanove Petrovega novčiča v domu 
mladih, 25. marca, da bi slovesno sprejela dar 35 [= 33] frankov.126

Nekaj dni pozneje, 7. aprila, ni bil nič skromnejši Il Conciliatore torinese. Glav-
ni urednik, teol. Gastaldi, je objavil navdušujoč profil »Oratorija sv. Frančiška Sa-
leškega v Turinu« in njegovega voditelja: »Ponižen duhovnik, opremljen z nobenim 
drugim bogastvom kot neskončno ljubeznijo«, ki že več let zbira »vsak praznič-
ni dan od petsto do šeststo fantičev, da bi jih poučil o krščanskih krepostih in jih 
vzgojil, da bi postali Božji otroci in odlični državljani.« »S težkim srcem je gledal« 
»na stotine dečkov«, izpostavljenih ves praznični dan »nevarnim zabavam«, ki so 
se vračali »na svoje domove še bolj lahkomiselni, neverni in neubogljivi«. Zato se 
je »novi učenec Filipa Nerija« »odpravil ob prazničnih dneh po okolici Turina, in 
ko je videl gruče fantov, zatopljenih v igre, se jim je približal, jih prosil, ali lahko 
sodeluje v njihovih igrah, nato pa jih je, potem ko se je malo družil z njimi, povabil, 
da so nadaljevali igro na kraju, za katerega je menil, da je bolj primeren za zabavo«. 
»Gospod Bosko (to je ime tega spoštovanega duhovnika)« je napravil čudež: »Nje-
gova beseda ima čudežen vpliv na srca tistih duš«; »njegovo bivališče je zatočišče, 
vedno odprto ob vsaki uri vsakemu fantu«. Potem ko je omenil ustanovitev drugega 
oratorija »zunaj Porte Nuove«, je končal z željo, da bi zgled don Boska spodbudil 
druge duhovnike, da bi se odločili »in stopali po njegovih sledeh«, odprli mladim 
cerkvene prostore, kjer je »pobožnost obdana s poštenimi zabavami; saj se lahko 
samo tako ozdravi ena najglobljih ran civilne družbe in Cerkve, ki je pokvarjenost 
mladih«.127

Na začetku pomladi 1850, ko se je po nekaj tednih msgr. Fransoni vrnil s pro-
stovoljnega izgnanstva v Švico, ki je trajalo od konca marca 1848 do konca februarja 
1850, se je zgodilo nekaj, kar je za don Boskovo vzgojno-socialno ustanovo bilo 
pomembno. On sam poroča: »Senatorska zbornica in ministrstvo pošiljata komisijo 
na obisk oratorijev; ta je o tem pripravila poročilo in razprava [o tem] je potekala 
pozitivno.«128 Člani visoke komisije so bili grof Federico Sclopis, markiz Ignazio 
Pallavicini in vitez Luigi Provana di Collegno. Po poslušanju njihovega poročila, 
je poročala L‘Armonia 26. julija 1850, »je kraljevi senat z enoglasnim sklepom pri 
kraljevi vladi zahteval, da podpre tako ustanovo, zaslužno za vero in družbo«.129 O 
tem je pisal tudi don Bosko neimenovanemu duhovniku, pismu pa je priložil list iz 
Gazzetta Piemontese, ki je poročal »o tem, kar je bilo rečeno v senatu na zadnjem 
zasedanju, febr. 1850 (glej Gazzetta, str. 24, na koncu prvega stolpca) glede naših 
oratorijev in oskrbovanih fantov«.130 Spomnimo, da je 8. aprila senat potrdil zavr-

126 »L'Armonia«, ponedeljek, 2. april 1849, OE XXXVIII 11-13.
127 »Il Conciliatore Torinese« 2 (1849) št. 42, sobota, 7. april.
128 [G. Bosco], Cenno storico …, v: Don Bosco nella Chiesa, str. 56; prim. z netočnimi podatki pisca 

spominov, MO (1991) 197.
129 »L'Armonia«, petek, 26. julij 1850, OE XXXVIII 15-17; objavljeno tudi v: [G. Bosco], Breve rag-

guaglio …, str. 22, OE IV 114.
130 Pismo, 19. februar 1851, Em I 124.
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njen Lex Siccardi:131 senator Luigi Provana di Collegno je govoril in glasoval proti, 
medtem ko je sen. Federico Sclopis zagovarjal in glasoval v korist.132

Don Boskovi oratoriji so bili na zelo dobrem glasu, ko mu je uspelo vzpostaviti 
stik tudi z vrhom Cerkve, s kard. Antonellijem in Pijem IX. Marca 1849 se je don 
Bosko, kot je razvidno iz poročila v L‘Armonia, brez odlašanja vključil v gibanje za 
Petrov novčič, zasnovanem po novembru 1848, da bi se pomagalo Piju IX., ki je bil 
pregnan v Gaeto, in spodbudil nabirko med fanti obeh oratorijev. Zbrano vsoto v 
višini 33 frankov so javno izročili članom odbora 25. marca na tiho nedeljo z govo-
rom fanta in petjem himne papežu. V maju sta po nunciju v Turinu msgr. Antonu-
ccija prispela zahvala in blagoslov Pija IX., aprila leta 1850 pa se je kard. Antonelli 
opravičil zaradi zamude pri pošiljanju dveh paketov 60 ducatov rožnih vencev, kar 
je bil papežev osebni dar fantom. Ko se je Pij IX. vrnil v Rim, je don Bosko na ne-
deljsko popoldne 21. julija v Valdoccu organiziral veliko zborovanje fantov treh 
oratorijev. Svečana izročitev rožnega venca vsakemu fantu je bila opravljena po nav-
dušenem govoru p. Andrea Barrere (1802-1879), iz reda duhovnikov krščanskega 
nauka (»dottrinari« (D. C.) – družbo je ustanovil César de Bus v 16. stol. Naloga 
duhovnikov družbe je poučevanju verouka. Še danes delujejo v Italiji, Švici, Španiji 
in Braziliji. – Op. prev.), kan. Ortalda s kan. Simoninom in govornika. Sledil je 
nagovor nekega mladega oratorijca, »nekaj vojaških vaj odreda mestne čete« in za-
ključna himna, z »dolgimi in veselimi vzkliki NAJ ŽIVI PIJ IX.!, NAJ ŽIVI NAME-
STNIK JEZUSA KRISTUSA!«.133 Ne brez poguma je duhovnik mladih spremenil 
slovesnost v papežev praznik, prav v letu prvega hudega spora savojske vlade s Sve-
tim sedežem. Devetega aprila 1850 je namreč kralj potrdil Siccardijeve zakone in na 
začetku maja je že bil končan prvi od dveh procesov proti nadškofu Fransoniju, z 
obtožbo na en mesec zapora, ki ga je prestal v Cittadelli, od koder je prišel 2. junija; 
drugi je bil 25. septembra z razsodbo izgona iz kraljevine.134

Don Bosko svojih občutkov v pismu 10. julija 1850 Portugalcu don Danieleju 
Rademacherju, ki je kot mlad duhovnik pomagal don Bosku v dveletju 1846-1848, 
glede politično-verskih dogodkov ni skrival. Med drugim mu je zagotovil, da ga 
ima »vedno za duhovnika Oratorija in Družbice sv. Alojzija«. Nadaljeval je: »Oh, 
koliko stvari bi Vam moral povedati! Ne govorim o politiki, ki jo dobro poznate 
iz časnikov. Povedal Vam bom samo nekaj stvari glede vere. Piemont je bil veliko 
stoletij ljubljenec Svetega sedeža, veliko število njegovih vladarjev je češčenih na 

131 Prim. pogl. 1, § 6.
132 Prim. Legge Siccardi sull‘abolizione del foro e delle immunità ecclesiastiche. Tornate del Parlamento 

subalpino …, str. 443-452, 487-493.
133 [G. Bosco], Breve ragguaglio …, str. 3-27, OE IV 93-119. Don Bosko je jedrnato zapisal spomin 

tudi v Cenno storico: »Papež se je umaknil iz Rima in zbežal v Gaeto v Kraljevino Neapelj, in fantje 
iz oratorijev so pripravili nabirko; zato je bil sveti oče močno ganjen in je napisal pismo zahvale po 
kardinalu Antonelliju in poslal svoj sveti blagoslov sinovom Oratorija. Nato je iz Gaete poslal paket 
60 ducatov rožnih vencev za sinove Oratorija in z velikim praznovanjem so jih slovesno razdelili 
20. julija; glej knjižico, tiskano ob tisti priložnosti« ([G. Bosco], Cenno storico …, v: Don Bosco 
nella Chiesa, str. 55).

134 Prim. pogl. 1, § 6.
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oltarjih. Piemont je častil vero in vera je bila njegova slava. Sedaj ni več tako. Tri 
oblasti so odkrito sovražne veri. Mnogi nebrzdani časopisi nekaznovano bruhajo 
vse, kar si morejo podlega in nesramnega izmisliti proti vsemu temu, kar ima okus 
po veri. Mine malo dni, ne da bi kakšnega duhovnika zmerjali podleži. Smo pa zelo 
potolaženi z blagoslovi, ki jih Gospod širi nad našimi oratoriji.«135 

Podobno je začel v Breve ragguaglio [Kratko poročilo], ko je namigoval na 
»težke čase, ki so prisilili najvišjega hierarha Cerkve, da zapusti Sveti sedež in gre v 
tuje dežele«, nato pa je prešel k opisu pobude za dar za Petrov novčič in odobravanja 
piemontskih katoličanov. Namreč, don Bosko je zelo preudarno napisal: »Piemont, 
ki se je vedno in še posebno v času, ko mu vladajo savojski kralji, odlikoval po 
vdanosti Svetemu sedežu, se je izkazal tudi v teh okoliščinah.«136 A ni bilo dovolj. 
Don Bosko je hotel, da neposredne informacije o njihovem praznovanju pridejo 
višje. Z datumom 28. avgust je poslal skupaj z nekaj izvodi Breve ragguaglio pismo 
kard. Antonelliju, v katerem je izrazil »veliko radost« ob prejemu »dveh velikih in 
bogatih paketov rožnih vencev, da jih razdelim tistim fantom, ki mi jih je na neki 
način hotela zaupati Božja previdnost«. Srce pisma je razodevalo njegovo globoko 
katoliško prepričanje, ki je v nemirnem letu 1850 navdihovalo osebno življenje don 
Boska duhovnika, njegovo dejavnost krščanskega vzgojitelja in potem tudi vedenje 
njegovih fantov, ki je odkrito zaradi – v upanju, da so začasni – napadov na „politič-
ni in verski red“ negotovo. Zagotavljal je, da ima »turinska mladina, v številu preko 
tri tisoč takih, ki obiskujejo oratorij, eno samo srce in eno samo dušo za spoštova-
nje do najvišjega hierarha Cerkve«. »Karkoli se govori in počne, da bi jih oddaljili 
od katoliške edinosti, vsi s častjo zavračajo, pripravljeni sprejeti nase kakršnokoli 
neprijetnost, da bi rekli ali naredili kaj nasprotnega veri, katere voditelj je rimski 
papež«: tako da je bilo na delovnih mestih razširjeno opozorilo: »Tiho, ne govoriti 
slabo o papežu, tam je eden iz Oratorija.« Res je, da niso vsi mislili tako. Zagotavljal 
je, da je »število teh žalostnih postav zelo majhno, in čeprav zelo pogumno posku-
šajo na različne načine zrušiti politični in verski red, se mi vseeno zdi, da se lahko 
goji trdno upanje, da bodo njihovi napori dosegli samo prehodni učinek in da se 
bo Gospod, spodbujen od molitev dobrih, prebudil, da bi pomiril vihar in povrnil 
prvotni mir.«137

 4.  Idealna podpora za mladino in njegove prijatelje

Medtem ko je strukturiral ustanovo, Oratorij sv. Frančiška Saleškega, prototip 
vseh drugih, ki je bila sedaj vsa njegova, je don Bosko predstavil nekatere bistve-

135 Em I 103-104.
136 [G. Bosco], Breve ragguaglio …, str. 3-4, OE IV 95-96.
137 Em I 107. Končal je s prošnjo za podporo, da bi dobil duhovno naklonjenost, za katero je prosil 

papeža (prim. besedila prošenj Piju IX., E I 109-111).
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ne ideje o tako imenovani mladinski duhovnosti in hkrati o duhovnosti vzgojite-
ljev mladih. Na začetku so bile predstavljene v treh knjigah: Storia sacra, Il giovane 
provveduto (1847) in Il cristiano guidato alla virtù e alla civiltà secondo lo spirito di 
san Vincenzo de‘ Paoli (1848).

Leta 1845 je avtor pisal kot »popolnoma zadovoljen« z »Zgodbami« Stare in 
Nove zaveze, ki so šle iz roke v roko »dečkov«.138 A po opravljenem bolj natančnem 
pregledu je leta 1847 pisal, da je »streznjen«. Bile so preobsežne ali prekratke, ne 
preproste ne ljudske, časovno neurejene, »skoraj v vseh« so se našli »izrazi, priprav-
ni, da prebudijo nečiste ideje v občutljivih in mladih mislih dečkov«.139 Podobna 
in še bolj kritična je bila sodba v 70-ih letih: »Pomanjkanje poljudnosti, poročila o 
neprimernih dejstvih, dolge ali času neprimerne stvari so bile skupne napake. Veli-
ko dejstev je bilo izraženih na način, da so spravljala v nevarnost moralnost dečkov. 
Vsa pa so slabo skrbela, da bi poudarila točke, ki morajo služiti kot temelj resnici 
vere. Enako se je govorilo o dejstvih, ki so se nanašala na zunanji kult, na vice, spo-
ved, evharistijo in podobno.«140

Dejansko so Svetopisemske zgodbe bolj kot Cerkvena zgodovina sestavljale mo-
del tiste narativne kateheze, ki jo je don Bosko imel vedno rad v svoji neposredni 
dejavnosti z mladimi. Videli smo, da so recenzenti nekatere njegovih temeljnih 
skrbi pri pisanju verskih zgodb zaznali in se zavzeli in da se je on takoj odzval na 
določene predloge, ki so izvirali iz piemontske pedagogike, predstavljene v Educa-
tore Primario. Videli smo tudi, kako je po njegovem mnenju primarni cilj sveto-
pisemskih zgodb moral biti katehetski in moralni: razsvetljevati um in spodbujati 
k dobremu življenju.141 A so bile izdelane in prikazane predvsem splošne teme in 
katehetske ideje, ki so izvirale iz njegovega napornega dela, dobra osnova določe-
ne zgodovinske mladinske duhovnosti:142 podoba Boga Očeta, ki varuje svoje ne-
dolžne otroke, brani pred lakoto in smrtjo, odpušča tistemu, ki se kesa; je pa tudi 
pravičen sodnik krivcem, ki se upirajo: »Če boste zvesti njemu, vas bo blagoslovil; 
če boste kršili njegove zapovedi, bodo padle na vas hude krivde.«143 »Gospod varuje 
nedolžne in pogosto dopusti greh v škodo samih krivcev.«144 »Tako Gospod varuje 
nedolžne in v sedanjem ali prihodnjem življenju vedno dopusti greh v škodo tiste-
ga, ki ga naredi.«145 Največje znamenje usmiljene bližine človeku je zagotovo »ob-
ljuba Odrešenika«, ki – oznanjena, prenovljena in potrjena – gre skozi celotno Staro 
zavezo; vrh doseže v Izaiji, »preroku, ki je bolj kot vsi govoril o bodočem Mesiji, in 
to s tako jasnostjo, da se zdi, ko se berejo njegovi spisi, da se bere življenje Jezusa 

138 G. Bosco, Storia ecclesiastica …, str. 7-8, OE I 165-166 (Prefazione).
139 G. Bosco, Storia sacra …, str. 5-6, OE III 5-6 (Prefazione).
140 MO (1991) 166-167.
141 Prim. § 2.3.
142 To je analiza, ki jo je vodil N. Cerrato, La catechesi di don Bosco nella sua »Storia sacra«. Roma: 

LAS 1979, še posebej, str. 201-247, 291-328.
143 G. Bosco, Storia sacra …, str. 66, OE III 66.
144 G. Bosco, Storia sacra …, 1853, str. 114.
145 G. Bosco, Storia sacra …, 1876, str. 114, OE XXVII 320.
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Kristusa, zapisano v svetem evangeliju«.146 Zvestoba Bogu se izraža v pokorščini 
Božjim zapovedim in krepostnim življenjem, še posebno v življenju iz vere ali po-
božnosti, v čistosti, delavnosti, ljubezni in služenju bratom.

Tudi v Svetopisemskih zgodbah – kot že v Cerkveni zgodovini – je bila lastnost, 
ki se pojavi naravno tudi v poznejših spisih: izjemno in čudežno. Po don Bosku je ta 
na vrhu razlogov, ki nam kažejo na to, da imamo za navdahnjene »pisce Svetega pis-
ma«: »Čudeži, še zlasti tisti, ki so jih naredili preroki«, in »preroštva glede prihoda J. 
K.; in mnogi drugi dogodki, ki so se resnično zgodili.«147 V Kani je naš Odrešenik »s 
čudežem začel svoje oznanjevanje«.148 Potem ko je obravnaval nauke in prilike, za-
čenši s poglavjem o čudežih, je avtor zatrdil: »Stvari, ki smo jih do zdaj zapisali o na-
šem Odrešeniku, nam ga dajo spoznati še posebno kot človeka. Čudeži pa ga kažejo 
kot Boga; kajti čudež, glede na to, da je učinek, ki presega vsako ustvarjeno moč, ne 
more priti razen od Boga, ki je edini neustvarjen in gospodar vseh stvari.«149

Motiv ostaja še naprej tudi v naslednjih spisih, tako v odnosu do Kristusa kot 
do Cerkve, od katere se ne da ločiti svetost in čudeži. Cerkev »je sveta zaradi svetosti 
njenega voditelja in njenega ustanovitelja, ki je Jezus Kristus […]; mnogi svetni-
ki z očitnimi čudeži so to ponazarjali v vsakem času«.150 Nasprotno pa se »v vseh 
življenjih heretikov, nevernikov in odpadnikov ne more navajati noben svetnik in 
ne čudež«.151 V desetletju 1850-1859 je ta motiv še obogatil, še bolj pa v naslednjih: 
čudežno z rastočo vztrajnostjo preplavi ne samo katehetsko in vzgojno dejavnost 
don Boska, temveč tudi – kot ustanovitelja – pri animaciji kandidatov za redovno 
salezijansko življenje.

Preskrbljeni mladenič (1847) je nazorno predstavil vsebine in metode, s kate-
rimi mladi lahko v polnosti živijo svoj krščanski poklic. Bil je molitvenik, primeren 
mladim, za pomoč pri pobožnostih in prizadevanju za kreposti, z mašami, molit-
vami, meditacijami, duhovnim branjem in drugimi pobožnostmi. Don Bosko je 
namreč knjigo predstavil že v prvih vrsticah predgovora Alla gioventù [Mladini] 
tudi kot »metodo krščanskega življenja«, ki je »vesela in zadovoljna hkrati«, »kratka 
in lahka«, namenjena v skladu z naslovom, da nakaže poti in načine za opravljanje 
svojih dolžnosti, vaj iz krščanske pobožnosti, za molitev malega oficija blažene Device 
in glavnih večernic leta, z dodatkom zbirke cerkvenih pesmi itn.152 

146 G. Bosco, Storia sacra …, str. 114, OE III 114.
147 G. Bosco, Storia sacra …, str. 12, OE III 12. Prav tako je rečeno o Jezusu Kristusu in o apostolih v 

Maniera facile di imparare la storia sacra iz 1855 (str. 47-48, 62).
148 G. Bosco, Storia sacra …, str. 166-167, OE III 166-167.
149 G. Bosco, Storia sacra …, str. 179-180, OE III 179-180: o čudežih Vstalega, prim. str. 200, OE III 

200.
150 [G. BOSC Bosco O], La Chiesa Cattolica-Apostolica-Romana è la sola vera Chiesa di Gesù Cristo. 

Avvisi ai cattolici. Torino: tip. Speirani e Ferrero 1850, str. 11, OE IV 131.
151 [G. Bosco], Avvisi ai cattolici. Torino: tip. dir. da P. De-Agostini 1853, str. 15, OE IV 177.
152 G. Bosco, Il giovane provveduto …, 352 strani, OE II 183-532.
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Knjigo lahko opazujemo s treh vidikov: vsebinskega, oblikovnega in konteks-
tualnega. Glede vsebin se je navezoval na stoletno izročilo krščanske pobožnosti,153 
kot je bila živeta v času, v katerem je don Bosko zrasel in deloval, in je slonela na 
temeljih: Molitev, Zakramenti in Spoštovanje verskih pravil.154

Prvi del vsebuje vrsto razmišljanj o Bogu in njegov odnos do mladine, o dolž-
nostih kristjana, meditacije za vsak dan v tednu o večnih resnicah, šest nedelj v čast 
svetega Alojzija Gonzage. Drugi in tretji del s sklepnim delom, posvečenim cerkve-
nim pesmim, sta odražala, kar je nakazano v naslovu. To je bil duhovni svet, ki ga 
je obvladovala misel na odrešenje in način, kako v drži dolžnosti in strahu lahko 
deluje. Osrednja tema je bila beg, za varovanje kreposti, predvsem čistosti: beg pred 
lenobo, slabimi tovariši, slabimi pogovori in pohujšanjem; to so bili zdravilni previ-
dnostni ukrepi, ki jih je don Bosko prevzel iz katekizma in študija moralne teologije 
Antonia Alasie in svetega Alfonza M. Ligvorija. Meditacije imajo za temo predvsem 
poslednje reči in večne resnice, h katerim so bili fantje prej in pozneje vabljeni, da 
jih posnemajo v nedolžnem in strogem življenju svetega Alojzija Gonzage.

V svoji obliki ali posebnosti je priročnik temeljil na dveh kategoričnih trditvah: 
ena stoji v zrcalni podobi druge, nasproti hudičevim »prevaram«. Bili sta močni iz-
javi vse od uvodnega govora Mladini. Da bi izpodbil prekanjenost hudiča, ki skuša 
fanta prepričati, da vero enači z žalostjo, mladost pa z brezskrbnostjo, je don Bosko 
skušal mladim bralcem dokazati, da namreč obstaja popolna skladnost med vero in 
veseljem in da mladost more in mora biti odgovorno in konstruktivno življenjsko 
obdobje. Kajti smrt lahko nastopi v kateremkoli trenutku in brezskrbna, neodgo-
vorna ter brezdelna mladost bi lahko po razbrzdanem in nezadovoljnem življenju 
nepopravljivo ogrozila večno odrešenje. V vsakem primeru je mladost ključ za ce-
lotno zemeljsko bivanje. Ne more biti vredne odrasle ali starejše življenjske dobe, 
če ni pripravljena in zgrajena z resnimi nalogami, prevzetimi vse od zarje življenja. 

Iz tega so bila izdelana ali pa samo nakazana pomenljiva »obzorja mladin-
ske duhovnosti«: »posebni odnosi mladih do Boga« in njihova težnja k svetosti; 
niz posebnih kreposti, kot strah in ljubezen do Boga, poslušnost, čistost; uporaba 
razpoložljivih sredstev: katehetska vzgoja, pobožne vaje, molitve, delo, igre, petje 
in zgled; izbira stanu in »družinski duh«.155 V njegovi asistencialni in preventivni 
pedagogiki je don Bosko rad formuliral nasvete, opomine in vabila skupaj z »Božjo 
besedo«. Kot »hrana za dušo« je to pogosto svetopisemska pripoved, svetopisemska 
zgodba in cerkvena zgodovina, a še bolj pogosto je Božja beseda uporabljena v treh 
klasičnih oblikah: »pridiga, razlaga evangelija in kateheza« ali druge podobne obli-

153 Prim. P. Stella, Valori spirituali nel »Giovane provveduto« di san Giovanni Bosco. Roma: PAS 
1960, 1. del Letteratura ascetica per la gioventù in Piemonte (str. 21-45), 2. del Le fonti del giovane 
provveduto, str. 46-79.

154 To je naslov XII. pogl. drugega zvezka P. Stella, Don Bosco nella storia della religiosità cattolica, II. 
zv. Mentalità religiosa e spiritualità. Torino: LAS 1981 (1. izdaja 1969), str. 275-357.

155 Prim. P. Stella, Valori spirituali nel »Giovane provveduto« …, str. 80-126.
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ke.156 Uporaba tega bogatega potenciala sredstev so sadovi: dušni mir, veselje srca, 
pomiritev vesti, spravljene s seboj z Bogom in z bližnjim.157

Ni pa mogel biti samo molitvenik tisti, ki bi lahko upravičil dve temeljni trditvi 
predgovora (upirati se skušnjavam – op. ur.) in bi zagotovil, da bodo fantom predsta-
vljeni cilji tudi doseženi: »Postanite tolažba vašim staršem, ponos domovine, dobri 
državljani na zemlji, da bi bili nato nekega dne srečni prebivalci nebes.«158 Preskr-
bljeni mladenič bi lahko bil »način življenja«, kajti verska izkušnja, ki jo predlaga, je 
bila povezana s celotnim sistemom in stilom življenja, v katerem so po mnenju don 
Boska bili mladi potopljeni v vsakdan Oratorija in v druge podobne vzgojne kato-
liške ustanove, šole in kolegije. Namreč docela je sprejemljivo, da ta odseva sistem 
pobožnosti, živet v celodnevnih ustanovah, prej kot v prazničnem oratoriju: knjiga, 
ki jo je po vsej verjetnosti malo fantov turinskih oratorijev prebralo od začetka do 
konca.159 V njegovi krščansko navdahnjeni skupnosti so fantje brez družine našli lju-
beznivost doma, očetovsko in bratsko varnost v osebi voditelja in vzgojiteljev, radost 
prijateljstva ter možnosti pomenljivega vključevanja v družbo z njim primernim šol-
skim in poklicnim izobraževanjem. Skupaj so bili vpeti v stil veselja, zagotovljenega 
z brezštevilnimi prireditvami, ki si jih je genij vzgoje znal omisliti: igra, gledališče, 
izleti, glasba, petje. Zato je don Bosko določil »življenjski program« v veselju, učenju 
in pobožnosti. To je praktični sistem, v osnovi nespremenjen v naslednjih desetletjih 
v ustanovah, ki jih je vodil in animiral don Bosko, in ga je sam zapisal v knjižicah 
in biografijah v 50-ih in 60-ih letih. Bilo bi narobe verjeti, da se v eni knjigi najde 
celotna doživeta izkušnja ali izčrpen opis mladinske duhovnosti. 

Kar pa se tiče rabe Preskrbljenega mladeniča je mogoče, da so bile meditacije, 
zapisane v prvem delu, predlagane za razmišljanje gojencem kolegijev in zavetišč 
z branjem kakšnega odlomka na koncu vsakodnevne maše. Tej praksi so mnogi 
kolegiji sledili še v prvi polovici 20. stoletja. Za jutranje in večerne molitve ter tiste, 
ki so spremljale slovesnosti maše, je bilo bolj razširjeno, da so se držali molitev, ki 
so jih predlagali škofijski katekizmi. Popolnoma verjetno je, da je to bolj veljalo za 
tiste, ki so obiskovali praznični oratorij.

Druga knjiga, ki razkriva don Boskove duhovne preference, je Kristjan, 
usmerjen h krepostim in ljubeznivosti, po duhu svetega Vincencija Pavelskega.160 Bila 
je namenjena vernikom vseh starosti in je govorila o duhovniku – don Bosko je bil 

156 Prim. G. Bosco, Il giovane provveduto …, str. 18-19, OE II 198-199, Cose necessarie ad un figliuolo 
per diventar virtuoso, 6. čl. Lettura e parola d‘Iddio; Pravilnik Družbe Brezmadežne, 12. čl., v: G. 
Bosco, Vita del giovanetto Savio Domenico allievo dell‘Oratorio di San Francesco di Sales … Torino: 
tip. G. B. Paravia e comp. 1859, str. 79, OE XI 229.

157 Prim. P. Stella, Valori spirituali nel »Giovane provveduto« …, str. 90-99.
158 G. Bosco, Il giovane provveduto …, [str. 5], OE XI 187.
159 Prim. F. Desramaut, All‘ascolto di don Bosco nel 1867, v: C. Semeraro (ur.), Religiosità popolare a 

misura dei giovani, »Colloqui salesiani«, 13. Leumann (Torino): Elle Di Ci 1987, str. 103.
160 Prim. Il cristiano guidato alla virtù ed alla civiltà secondo lo spirito di san Vincenzo de‘ Paoli. Opera 

che può servire a consacrare il mese di luglio in onore del medesimo santo. Torino: tip. Paravia e 
comp. 1848, 288 strani, OE III 215-502.
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njegov odsev. Predstavil je predstavo o poslanstvu homo Dei [Božjega človeka] med 
ljudstvom in fanti, ki ga je tudi usmerjala ob izbiri materiala za njegovo Cerkveno 
zgodovino: to so predvsem zgodbe svetnikov, v večjem delu duhovnikov in redovni-
kov, a tudi sveti laiki zavzemajo pomembno mesto, ter zgodbe o svetnikih usmiljene 
ljubezni.

Kristjan, usmerjen h krepostim, ki temelji na izvirnem delu p. Ansarta, je don 
Bosko predelal in v dobri meri prevzel;161 v ospredju sta dve lastnosti duhovnika, 
vedno upoštevani v njegovem delu in življenju. Duhovnik je človek Boga, svetega, 
ločenosti, obdarjen s krepostmi klasičnega duhovnika. Hkrati pa je človek za člo-
veka, človek ljubezni in skupnosti tako v temeljnih odnosih kot v načinu delovanja. 
Sveti Vincencij Pavelski, »od Boga postavljen za skrb za očetovo čredo, da bi delal 
velike stvari, je temu čudovito odgovarjal. Vodil ga je pravi duh ljubezni, in ni bilo 
nesreče, h kateri on ne bi prihitel: verniki, zatirani pod turško sužnostjo, izpostav-
ljeni otroci, nevzgojeni fantje, ogrožene samske ženske, zavržene redovnice, padle 
ženske, kaznjenci, romarji, bolniki, rokodelci nesposobni za delo, neumni in berači, 
vsi so čutili učinke Vincencijeve očetovske ljubezni«. Po njegovem zgledu so se du-
hovniki misijonarji zbrali v skupnost, ustanovljena je bila družba usmiljenih sester, 
»ki ima za prvi cilj asistenco bolnim v bolnišnicah«. Vincencij je bil duhovnik »ob-
čudovanja vreden, sijoč zaradi čudežev in kreposti, sijajno zrcalo Cerkve, bogastvo 
Francije in opora misijonom na tujem«.162 

Kolegi, s katerimi je don Bosko sodeloval v zaporih in pri katekizmu v Kon-
viktu, tako kot tudi tisti, ki so bili njegovi sodelavci v oratorijih, so v apostolskih 
namenih in gorečnosti z velikim žarom zastopali podobne ideale. Tudi oni so bili 
napolnjeni z evangeljskim duhom velikanov, kot so bili sveti Filip Neri, Frančišek 
Saleški in Vincencij Pavelski, ki so v Turinu bili deležni velikega češčenja. Ideje sv. 
Vincencija so bile v verovanju severnoitalijanske predalpske dežele zelo žive in knji-
ga Cristiano guidato je vse le še utrdila. Delovalo je vsaj šest skupnosti usmiljenk, ki 
so se posvečale skrbi za reveže, bolne, vojake, ki so ležali v vojaških bolnišnicah. V 
Turinu je bil Dom duhovnikov misijona, duhovni center za duhovnike, kjer je živela 
in delovala izredna osebnost bl. Marc‘Antonio Durando (1801-1880), ustanovitelj 
sester Jezusa Nazarečana; potem edinstvena oseba sveti Giuseppe Benedetto (Jožef 
Benedikt) Cottolengo, ki je v Malo hišo Božje previdnosti povabil sestre vincentin-
ke za asistenco bolnim163 in leta 1833 z namenom, da bi pripravil učitelje za osnov-
ne šole Male hiše in tiste v najrevnejših krajih, ustanovil je družbo Bratov svetega 
Vincencija.164

161 Prim. D. Malfait - J. Shepens, »Il cristiano guidato alla virtù ed alla civiltà secondo lo spirito di 
San Vincenzo de‘ Paoli«, RSS 15 (1996) 273-316.

162 G. Bosco, Storia ecclesiastica …, str. 328-329, I 486-487.
163 Prim. M. Marcocchi, Alle radici della spiritualità di don Bosco, v: Don Bosco nella storia, str. 168-

170; E. Valentini, Due santi simili. Don Bosco e San Vincenzo de‘ Paoli, »Palestra del clero« 57 
(1978) 1474-1497.

164 Prim. E. Pomatto, La fondazione dei Fratelli di San Vincenzo …, »Rivista Lasalliana« 59 (1992), št. 
2, str. 112-135.

2. del: Don Bosko – duhovnik mladih cerkve Turina

Braido_Don_Bosko_duhovnik_mladih01.indd   224 13. 05. 2019   08:22:54



629

VSEBINA

PREDGOVOR ................................................................................................................ 5
KRATICE IN OKRAJŠAVE .......................................................................................... 9
UVOD ............................................................................................................................ 11
1. Cilji in nameni .......................................................................................................... 11
2. Razvoj v delovni don Boskovi biografiji ................................................................ 12
3. Pojasnila glede uporabe virov ................................................................................. 14

Prvi del
V SVOJEM STOLETJU ZA SVOJE STOLETJE
Uvod ............................................................................................................................... 17

Prvo poglavje
OD PONOVNO VZPOSTAVLJENEGA STAREGA REDA DO ZMAGE 
LIBERALIZMA ............................................................................................................ 19
1. Med revolucijo in restavracijo ................................................................................ 20
2. Verska restavracija, revolucionarna gesla in cerkvena zvestoba......................... 24
3. Odprtost za družbeno marginalizacijo in preventivo v 30-ih in 40-ih letih .... 30
4. Leto 1848: napovedi in posledice ........................................................................... 32
5. Cerkev v revoluciji .................................................................................................... 35
6. Rastoča nesoglasja med Cerkvijo in Kraljevino Sardinijo v letih 1850-1859 ... 39
7. Napredujoč razkorak med katoliško intransigenco in liberalno politiko ......... 43
8. Napetost med identifikacijo javnega in državnega šolstva ter svobodo 
upravljanja privatnega poučevanja  ............................................................................ 49
9. V neuravnoteženi deželi med nerazvitostjo in napredkom ................................ 54
10. Od zasedenega Rima do vlad zgodovinske levice (1870-1876) ....................... 56

Drugo poglavje
KATOLIŠKI ODPOR IN MOBILIZACIJA ............................................................... 61
1. V Cerkvi, ki se brani in evangelizira ...................................................................... 62
2. Osrednji pomen župnije .......................................................................................... 64
3. Za svobodo Cerkve v preobratih v 60-ih in 70-ih letih ....................................... 68
4. Ustanove, specializirane za dejavnost med mladimi ........................................... 73
5. Pionirji misijona med mladimi v Italiji ................................................................. 78

Braido_Don_Bosko_duhovnik_mladih01.indd   629 13. 05. 2019   08:23:17



630

6. Od misijonarjenja v domovini do misijonov na tujem ....................................... 86
7. Duhovno ozadje katoliškega delovanja v 19. stoletju .......................................... 90
8. Misijoni v Južni Ameriki v novih zgodovinskih okoliščinah ............................. 93
9. Francija v letih 1875-1883 ....................................................................................... 98
10. Družbenopolitični svet v Španiji leta 1886 ....................................................... 102

Drugi del
DON BOSKO – DUHOVNIK MLADIH CERKVE TURINA
Uvod ............................................................................................................................. 107

Tretje poglavje
FANT Z DEŽELE, KI JE SANJAL, DA BO POSTAL DUHOVNIK  
(1815-1831) ................................................................................................................. 109
1. Don Boskov izvor v kmečki družini .................................................................... 110
2. Verska in moralna vzgoja ...................................................................................... 112
3. Čas šolanja in učenja igralskih spretnosti ........................................................... 115
4. Nepričakovano srečanje in začetek v »potu svojega obraza« ............................ 117

Četrto poglavje
KULTURNI IN HUMANISTIČNI TEMELJI DON BOSKOVE OSEBNOSTI 
(1831-1835) ................................................................................................................. 121
1. Izobrazba v »kolegiju« oziroma v srednji šoli v Chieriju .................................. 122
2. Moralna in verska disciplina ................................................................................. 127
3. Zaupanja vredni odrasli in mreža ustvarjalnih prijateljstev ............................. 129
4. Odločitev za poklic................................................................................................. 132

Peto poglavje
VERSKA KULTURNA IN DUHOVNA FORMACIJA (1835-1841) .................. 135
1. V semenišču ............................................................................................................ 136
2. Strukturirana kulturna formacija ......................................................................... 138
3. Dveletni študij filozofije ......................................................................................... 141
4. Štiriletni študij teologije ........................................................................................ 145
5. Naklonjenost do zgodovine in militantne apologetike ..................................... 147
6. Disciplinska, moralna in duhovna formacija ..................................................... 149
7. Prijateljstva in nadih numinoznega ..................................................................... 152
8. Na cilju, po katerem je hrepenel ........................................................................... 154

Vsebina

Braido_Don_Bosko_duhovnik_mladih01.indd   630 13. 05. 2019   08:23:17



631

Šesto poglavje
TURINSKI PREOBRAT MED MORALNO AKULTURACIJO IN ORATORIJSKO 
VNEMO (1841-1846) ................................................................................................ 157
1. Pastoralna učna doba v Cerkvenem konviktu .................................................... 159
2. Ljudski pridigar ...................................................................................................... 162
3. Od katekizma do oratorija .................................................................................... 164
4. Kaplan v ustanovah markize Barolo (1844-1846) .............................................. 170
 4.1 V Zavetišču in Mali bolnišnici ....................................................................... 171
 4.2 Od potujočega oratorija do stalnega kraja in dokončne izbire 
 (1845-1846) ............................................................................................................ 176
 4.3 Srečanje z občudovanim in modrim prijateljem: Silvio Pellico 
 (1789-1854) ............................................................................................................ 180
5. Od morale dolžnosti do don Boskovega salezijanstva  ..................................... 182
 5.1 Pod vplivom posttridentinske morale in pastorale ..................................... 182
 5.2 Oratorij in duh svetega Frančiška Saleškega ................................................ 188

Sedmo poglavje
DON BOSKO – VZGOJITELJ (1846-1850) ........................................................... 193
1. Povezanost s škofijo in mestom  ........................................................................... 193
2. Odprtje svetu vzgoje in pridobitev pedagoške kompetence ............................. 198
 2.1 Srečanje z ustanovo poklicnih vzgojiteljev ................................................... 198
 2.2 Stiki s »poboljševalnim domom« .................................................................. 201
 2.3 Navzočnost v tisku za vzgojitelje in v dnevnem časopisju ......................... 203
3. Razvoj oratorija (1846-1852) ................................................................................ 207
 3.1 Hiter razcvet ustanove na škofijski ravni, ki postane kasneje globalna .... 207
 3.2 Don Bosko postaja znan širšemu krogu in dobiva priznanja .................... 213
4. Idealna podpora za mladino in njegove prijatelje .............................................. 219

Osmo poglavje
VERSKI IN SOCIALNI DELAVEC V PETLETJU 1849-1854 ............................. 225
1. Eksplozivno desetletje don Boskovega življenja ................................................. 226
2. Utrditev in razširitev Oratorija sv. Frančiška Saleškega .................................... 228
3. Kot pridigar v Milanu gost tamkajšnjega Oratorija sv. Alojzija ....................... 229
4. Don Bosko priznan za glavnega ravnatelja oratorijev (31. marec 1852) ......... 231
5. Cerkev »v blagor zapuščene mladine« ................................................................. 235
6. Prve pobude apologetske preventive za krščansko svobodo (1850-1853) ...... 239
7. Letture Cattoliche [Katoliško branje] (1853) ...................................................... 245
8. Kolera leta 1854 ...................................................................................................... 253

Vsebina

Braido_Don_Bosko_duhovnik_mladih01.indd   631 13. 05. 2019   08:23:17



632

Deveto poglavje
MED MLADIMI IN LJUDSTVOM Z BESEDO IN TISKOM (1853-1859)....... 255
1. Branilec vere in milosti .......................................................................................... 256
2. Idejne smernice Katoliškega branja ..................................................................... 258
3. Med apologetiko in ljudsko pobožnostjo (1853-1854) ..................................... 265
4. Knjige za človeško in družbeno vzgojo (1854-1855) ......................................... 272
5. Knjige o verski vzgoji (1855-1858) ....................................................................... 281
6. Zbirka »Vite dei papi« [Življenja papežev] (1856-1865) ................................... 286

Deseto poglavje
INSTITUCIONALNE UREDITVE (1853-1859) ................................................... 289
1. Protiverski zakoni in redovno življenje ............................................................... 290
2. Vzgojno vodstvo Oratorija .................................................................................... 294
3. »Načrt za Pravilnik« za prizidek ........................................................................... 300
4. Rast oratorija; žalostni dogodki ............................................................................ 304
5. Združenja: šole vere, ki se v ljubezni do bližnjega potrjujejo ........................... 307
6. Loteriji v letih 1857 in 1862 .................................................................................. 309
7. Duhovni napredek Dominika Savia v don Boskovi hiši ................................... 312

Enajsto poglavje
NOV DUHOVNIK IN NOV LAIK ZA NOVE ČASE  
IN NOVE PROBLEME (1853-1862) ....................................................................... 317
1. Nov pogled na mlade in nove pobude ................................................................. 318
2. Dom mladih: cilji, metode, življenje .................................................................... 320
3. Diferencirana pedagogika mogočega .................................................................. 323
4. Nov duhovnik za mlade v Cerkvi in družbi ........................................................ 325
5. Profili duhovnikov za nove čase ........................................................................... 328
6. Vzgojitelj duhovnikov za škofije in oratorije ...................................................... 332
7. Bojeviti laik v času verskih sporov ....................................................................... 334
 7.1 Delovati s primerno kulturo in iskrenostjo vere ......................................... 335
 7.2 Koordinate vere katoličana ............................................................................. 336
8. Laik v družbenem in političnem življenju .......................................................... 343
 8.1 Dostojanstvo in naloge vladajočih ................................................................ 344
 8.2 Dolžnosti družbenega »delavskega« razreda ............................................... 345
9. Laiki – moški in ženske – za mlade ..................................................................... 346
10. Rezultat: več dimenzionalen don Bosko ........................................................... 348

Vsebina

Braido_Don_Bosko_duhovnik_mladih01.indd   632 13. 05. 2019   08:23:17



633

Tretji del
ZA MLADE VSEGA SVETA: DON BOSKO REDOVNI USTANOVITELJ
Uvod  ............................................................................................................................ 351
1. Radikalni preobrati na pragu 60-ih let ................................................................ 351
2. Viri in historiografija ............................................................................................. 353
 2.1 Don Boskovo pričevanje ................................................................................. 353
 2.2 Pričevanje salezijanskih kronistov ................................................................. 357
3. Sanje ......................................................................................................................... 360

Prvo obdobje
PRVO DESETLETJE USTANOVITELJA (1859-1870)
Uvod ............................................................................................................................. 365

Dvanajsto poglavje
GENOVA IN RIM: PRELUDIJ V PREOBRAT (1858-1861) ................................ 367
1. Genova: Obisk ustanove don Montebruno ......................................................... 369
2. Srečanje s »svetim Rimom« .................................................................................. 370
3. Rimska srečanja: spoznavati in se dati spoznati ................................................. 371
4. Preobrat ob nogah Petrovega naslednika ............................................................ 376
5. Spremenjeni odnosi z Rimom; novosti v Turinu ............................................... 381
6. Turinska škofija, nadškof in Sveti sedež .............................................................. 384
7. Oratorij za škofijo: semenišče v Giavenu ............................................................ 387

Trinajsto poglavje
ZAČETKI SALEZIJANSKEGA ŠOLSKEGA SISTEMA (1859-1869) ............... 391
1. Valdocco .................................................................................................................. 393
 1.1 Valdocco: konkretno delo in nove ideje ....................................................... 393
 1.2 V iskanju dobrotnikov .................................................................................... 395
2. Preiskava in zakonite šolske inšpekcije................................................................ 398
 2.1 Hišna preiskava, 26. maja 1860 ...................................................................... 399
 2.2 Prva šolska inšpekcija; obisk kardinala ......................................................... 402
 2.3 Inšpekcije, obrambe, sporazumi .................................................................... 405
3. Prve dislocirane enote Valdocca (1860-1864) .................................................... 411
 3.1 Mirabello Monferrato ..................................................................................... 411
 3.2 Lanzo Torinese ................................................................................................. 414
 3.3 Osnutki projektov in kratka izpolnitev ......................................................... 417
4. Ministrstva, javne ustanove, mladi in Oratorij ................................................... 419

Vsebina

Braido_Don_Bosko_duhovnik_mladih01.indd   633 13. 05. 2019   08:23:17



634

Štirinajsto poglavje
RAZVOJ DRUŽBE SV. FRANČIŠKA SALEŠKEGA POD VARSTVOM MARIJE 
POMOČNICE (1858-1865) ...................................................................................... 425
1. Soudeležene instance in moči ............................................................................... 426
2. Salezijanska družba brez uradne odobritve lokalnega škofa ............................ 429
 2.1 Besedilo konstitucij ......................................................................................... 430
 2.2 Nedokončana etapa ......................................................................................... 431
3. »Decretum laudis« naproti (1862-1864) ............................................................. 434
4. Duhovne poteze nove redovne družbe ................................................................ 438
 4.1 Verske in salezijanske značilnosti konstitucij .............................................. 439
 4.2 Notranja izgradnja nastajajoče redovne družbe .......................................... 442
5. Začetki epopeje Marije Pomočnice ...................................................................... 443
 5.1 Znanilci ............................................................................................................. 444
 5.2 Cerkev v prvih 60-ih letih .............................................................................. 445
 5.3 Dve sidri, »viseči na dveh stebrih« ................................................................ 446
 5.4 Od odločitve za gradnjo do položitve temeljnega kamna .......................... 448
6. Vključenje ob robu v misijo Vegezzi .................................................................... 451
7. Potovanja po notranjosti in na »tuje«: v Milan, Benetke in Firence ................ 452

Petnajsto poglavje
TRNOVA POT SALEZIJANSKE DRUŽBE DO PAPEŽEVE POTRDITVE  
(1864-1869) ................................................................................................................. 457
1. Obramba svobode poslanstva in pomanjkljivo privajanje kanoničnim zahtevam 
(1864-1866) ................................................................................................................. 458
2. V Firence in v Rim zaradi mnogih ciljev ............................................................ 460
3. »Cerkveno politični« intermezzo ......................................................................... 463
4. Dve neprijetni zadevi  ............................................................................................ 465
5. Za popolno potrditev Salezijanske družbe (1867-1868) ................................... 470
6. Brez prevzema ustanove Vigna Pia v Rimu (1867-1868) .................................. 475
7. Kako so cerkveni krogi videli don Boska: od konsenza do pridržkov  
(1867-1868) ................................................................................................................. 477
8. Ne neomejeni institucionalni svobodi (junij-december 1868) ........................ 481
9. Da pogojeni svobodi (1. marec 1869) .................................................................. 485
10. Pogled v ozadje scenarija v Firencah in Rimu .................................................. 488
11. Duhovna poglobitev Salezijanske družbe ......................................................... 489

Vsebina

Braido_Don_Bosko_duhovnik_mladih01.indd   634 13. 05. 2019   08:23:17



635

Šestnajsto poglavje
NASTANEK SREDIŠČA LJUDSKE IN CERKVENE POBOŽNOSTI  
(1865-1869) ................................................................................................................. 495
1. Napredek pri izgradnji cerkve Marije Pomočnice ............................................. 496
2. Nenehno prosjačenje in milosti podpore ............................................................ 498
3. Slovesna posvetitev; širitev pobožnosti ............................................................... 503
4. Privlačno središče molitve, milosti in darov ....................................................... 507
5. Združenje častilcev Marije Pomočnice ................................................................ 509
6. Ljudski praznik 24. maja v Valdoccu ................................................................... 512
7. Med ljudsko vernostjo in liturgično pobožnostjo .............................................. 515
8. Posvečenje na meji prestopka ............................................................................... 518
9. V Rimu z ekumenskim dihom in mislijo na fante ............................................. 519

Sedemnajsto poglavje
VZGIBI ZA PEDAGOŠKO, DUHOVNO IN KULTURNO RAST  
(1861‒1871) ................................................................................................................. 527
1. Don Bosko, izvedenec v mladinski vzgoji ........................................................... 528
2. Postopen razvoj vzgojnega »sistema«: cilji in sredstva ...................................... 532
3. Resnični položaj mladih in raznoličnost vzgojnih pobud ................................ 535
4. Mladinska vzgoja na daljavo ................................................................................. 539
5. Vzgojitelj, ki je več kot le vzgojitelj ...................................................................... 542
5.1 Prvi dokumenti (1863-1870) .............................................................................. 542
5.2 Permanentna skupna formacija za voditelje skupnosti ................................... 545
6. Don Bosko na zunaj: fragmenti vsakdana .......................................................... 547
7. Prizadevanje za ljudsko kulturo in za “Letture Cattoliche” .............................. 557
8. V svetu šole in kulture ........................................................................................... 559
9. Boleče slovo »pobožnega in podjetnega« sodelavca .......................................... 563
10. Misel na misijone dobiva konkretnejšo podobo; srečanja z Danielejem 
Combonijem ............................................................................................................... 565
11. Učitelj vere in dejavne ljubezni do bližnjega .................................................... 568

Dodatek
RAZNOVRSTNI ZAČETKI ORATORIJA; MLADOSTNIK SIMBOL PRVIH 
OBISKOVALCEV ....................................................................................................... 573

OSEBNO KAZALO ................................................................................................... 579
STVARNO KAZALO ................................................................................................. 609
KAZALO SVETOPISEMSKIH CITATOV  ............................................................ 627

Vsebina

Braido_Don_Bosko_duhovnik_mladih01.indd   635 13. 05. 2019   08:23:17


