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WSPÓLNOTOTWÓRCZE ELEMENTY
SYSTEMU PREWENCYJNEGO
System uprzedzaj¹cy w sposób nowatorski wprowadzony w ¿ycie przez w.
Jan Bosko opiera³ siê na istniej¹cym materiale pedagogicznym, który zostawi³a
Ewangelia, Tradycja Kocio³a i nauka chrzecijañska. Ksi¹dz Bosko w swojej
wielkiej intuicji odwo³a³ siê do tego, co najlepsze w wy¿ej wymienionych elementach, wydobywaj¹c z nich to, co s³u¿y³o celowi, który sobie postawi³  integralnemu wychowaniu m³odego cz³owieka na uczciwego obywatela i zaanga¿owanego chrzecijanina1.
Pytany niejednokrotnie o podanie klucza systemu, na którym opar³ prowadzone przez siebie dzie³o wychowania m³odzie¿y, odpowiada³: Mój system! Mój
system! Mo¿e nawet ja sam go nie znam. Zawsze szed³em naprzód, tak, jak Bóg
mnie owieca³ sw¹ ³ask¹ i natchnieniem, stosownie do tego, czego wymaga³y
okolicznoci2. Metoda wychowawcza przez niego stworzona ostatecznie zrodzi³a siê z troskliwego i pe³nego mi³oci przebywania z ch³opcami. Nigdy nie opracowa³ teoretycznie swojego systemu. Jedynie w 1877 r. wyda³ niewielk¹ broszurê
System zapobiegawczy w wychowaniu m³odzie¿y, w którym zawar³ zasadnicze
myli z nim zwi¹zane i bêd¹ce owocem dowiadczenia pracy z ch³opcami. Biograf w. Jana Bosko skomentowa³ ten fakt stwierdzeniem, i¿ najbardziej czyteln¹ ksi¹¿k¹ o pedagogii ks. Bosko by³o jego w³asne ¿ycie3.
Przedmiotem i zarazem celem niniejszego opracowania bêdzie próba odpowiedzi na pytanie, czy wród elementów, bêd¹cych u podstaw systemu prewencyjnego, mo¿na znaleæ przydatne w wychowaniu do wspólnoty? W tym celu
zostan¹ wyodrêbnione i opisane podstawowe wspólnototwórcze czynniki, które
tworz¹ model wychowania zaproponowany przez Wychowawcê z Turynu: orato1 Por. L. Cian, Wychowanie w duchu ks. Bosko, t³um. I. Gutewicz, Warszawa 1990, s.
2

A. Auffray, w. Jan Bosko, t³um. M. Gabryel i in., Kraków 1977, s. 168.
3 Tam¿e, s. 65.
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rium  jako rodowisko wychowawcze i dowiadczenie wspólnoty, asystencja 
jako najbardziej odpowiednia postawa wychowawcza, bêd¹ca równoczenie miejscem spotkania i dialogu, oraz duch rodzinny, który o¿ywia³ wszelkie struktury
wychowawcze. Zostanie tak¿e ukazany ten wymiar systemu wychowawczego,
który prowadzi do podjêcia odpowiedzialnoci za wiat.
1. ORATORIUM DOWIADCZENIEM WSPÓLNOTY
Podstawow¹ form¹ rodowiska wychowawczego dla Ksiêdza Bosko, i to zarówno w porz¹dku chronologicznym, jak i w hierarchii wartoci, by³o Oratorium.
W³asne przemylenia wzbogacone dowiadczeniem zrealizowa³ on w³anie
w Oratorium, które sta³o siê inspiracj¹ nowego wychowania. Je¿eli wiêc chce siê
dog³êbnie poznaæ cechy jego pedagogii, nale¿y siêgn¹æ do Oratorium. Kwestiê tê
podkrela³ tak¿e bardzo wyranie Jan Pawe³ II, który w licie upamiêtniaj¹cym
100lecie mierci Ksiêdza Bosko pisa³: Oratorium bêdzie wyznacznikiem ca³ej
jego dzia³alnoci, bêdzie je kszta³towaæ stosownie do swej oryginalnej wizji, przystosowuj¹c je do rodowiska, do swoich ch³opców i do ich potrzeb4.
Od samego pocz¹tku Ksi¹dz Bosko pragn¹³ utworzyæ w³asne Oratorium jako
wyznacznik i cel ca³ej jego dzia³alnoci w ¿yciu kap³añskim. Samo s³owo oratorium posiada kilka znaczeñ: miejsce modlitwy, dom modlitwy, kaplica. Od niego pochodzi równie¿ nazwa Zgromadzenia Oratorianów za³o¿onego przez Filipa
Nereusza w 1558 r. Ksi¹dz Bosko przyj¹³ je na oznaczenie rodowiska wychowawczego. Ono, z kolei, jest okrelone przez osoby wychowuj¹ce i wychowywane, miejsce wychowywania oraz przedmioty (religijne, kulturalne, materialne) wiadomie wykorzystane do okrelonych celów wychowawczych. Nazwa
oratorium ksiêdzu Bosko wyznacza³a tak¿e cel wychowawczy, którym by³a
formacja religijnomoralna realizowana przez udzia³ w liturgii, katechezie, muzyce, teatrze i zabawie, bêd¹cymi istotnymi potrzebami wieku m³odzie¿owego5.
Pionierem odnowy pracy oratoryjnej by³ ks. G. Cocchi, który w 1841 r. rozpocz¹³ dzia³alnoæ oratoryjn¹ w diecezji turyñskiej. Ksi¹dz Bosko zapozna³ siê
z regulaminem dzia³aj¹cych orodków wychowawczych i stworzy³ now¹ wizjê
wychowania, w³¹czaj¹c do niej wiele nowych wartoci: atmosferê rodzinn¹, zaufanie wzajemne oraz dialog oparty na mi³oci.
Ksi¹dz Bosko, widz¹c jak wielu m³odych ludzi ulega³o deprawacji, postanowi³ stworzyæ dla nich w³aciwe rodowisko wychowawcze, w którym czuliby siê
jak w rodzinie, by  realizuj¹c w nim swoje potrzeby i zdolnoci  w przysz³oci
4 Jan Pawe³ II, Ojciec i Nauczyciel m³odzie¿y. List do Prze³o¿onego Generalnego Towarzystwa Salezjañskiego z okazji 100lecia mierci w. Jana Bosko, Rzym 1988, nr 3.
5 Por. R. Weinschenk, Podstawy pedagogiki ks. Bosko, t³um. J. Jurczyñski, Warszawa 1996,
s. 161164.
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stali siê dobrymi chrzecijanami i uczciwymi obywatelami. Dostrzeg³ on, ¿e ch³opcy potrzebowali szko³y i pracy, która by³aby gwarancj¹ ich przysz³ego ¿ycia w spo³eczeñstwie. Potrzebny by³ im klimat rodzinny, w którym poczuliby siê bezpieczni i kochani. Wiedzia³, ¿e potrzebowali Boga, chcia³, by poznali, ¿e On ich kocha
i dziêki temu ¿ycie ma sens. Ksi¹dz Bosko zdawa³ sobie sprawê, ¿e m³odzi nie
mogli czekaæ na reformy i zmiany systemu w kraju.
D¹¿¹c do wychowania cz³owieka odpowiedzialnego za swój rozwój, w. Jan
Bosko stworzy³ rodowisko nacechowane atmosfer¹ rodzinn¹, z któr¹ wi¹¿e siê
zaufanie, radoæ, wolnoæ. W takich bowiem warunkach mo¿e dopiero zaistnieæ
twórcze i spontaniczne wyra¿anie siebie z godnoci¹ i szacunkiem, bez obawy
odrzucenia. wiadectwo ¿ycia dane przez wychowawców w takiej atmosferze
otwiera jednostkê na wartoci wy¿sze i wprowadza w wiat kultury. Pozytywny
klimat i duch rodzinnoci sprawia, ¿e wychowanek nie czuje siê zagro¿ony. Poczucie bezpieczeñstwa wyzwala w nim naturalny rozwój ku samodzielnoci i odpowiedzialnoci6.
Rozpoczynaj¹c swoj¹ dzia³alnoæ z wielk¹ wra¿liwoci¹ ludzk¹, Ksi¹dz Bosko zatroszczy³ siê najpierw o potrzeby egzystencjalne: po¿ywienie, odzie¿, mieszkanie, pracê. Nastêpnie, zgodnie z g³ównym celem swojej misji wychowawczej,
dba³ tak¿e o odpowiedni dobór elementów religijnych i kulturalnorozrywkowych.
Z kolei, kszta³towanie dojrza³ej wiary, wewnêtrznie zintegrowanej z ¿yciem, dokonuje siê w Oratorium przez liturgiê, ¿ycie sakramentalne i katechezê. Aspekt
duszpasterskokatechetyczny i rekreacyjny jest uzupe³niony trosk¹ o formacjê
ogóln¹, moraln¹ i kulturaln¹. Realizuje siê to w ramach stowarzyszeñ, przez muzykê, teatr, sport, wycieczki itp. i jest form¹ pedagogii radoci, czyli takiego stylu
¿ycia, który wynika z g³êbokiego dowiadczenia wiary, czystego sumienia i dobrze spe³nionego obowi¹zku7.
Ksi¹dz Bosko patrzy³ na zabawê jak na czynnoæ naturaln¹. P³ynie z niej
radoæ i entuzjazm, które wnosz¹ nowe si³y do pracy, daje odpoczynek i mo¿liwoæ wy³adowania energii. Powiada³: Nale¿y dawaæ pe³n¹ swobodê skakania,
biegania, ha³asowania do woli8. Bardzo czêsto zabawa stwarza okazjê do nawi¹zania rozmowy, wymiany myli. Kontakt z przyrod¹ umo¿liwia harmonijny rozwój osobowoci, uwra¿liwia na dobro, piêkno, kieruje ku wartociom wy¿szym,
a przez to wspiera samowychowanie. Radoæ wynikaj¹ca z zabawy podtrzymuje
i rozwija prostolinijnoæ, zaufanie, równowagê, stwarzaj¹c pozytywny klimat do
pracy nad sob¹.
Zabawa jako rodek w wychowaniu towarzyszy rozwojowi cz³owieka od
wczesnej m³odoci do pónej staroci, zmieniaj¹c tylko funkcje. Dla Ksiêdza Bosko
6

Por. Cian, Wychowanie w duchu, dz. cyt., s. 27.
Por. G.B. Lemoyne, Memorie biografiche di San Giovanni Bosco, t. 6, Torino 1907, s. 4.
8 E. Ceria, Memorie biografiche di San Giovanni Bosco, t. 13, Torino 1932, s. 920.
7
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¿ycie na boisku sta³o siê wa¿nym elementem ¿ycia oratoryjnego i czynnikiem
wychowawczym. Twierdzi³, ¿e podwórko jest bardziej poci¹gaj¹ce ni¿ koció³.
Dla m³odych i ubogich ch³opców, z którymi przebywa³, najwa¿niejsze by³o pozytywne realizowanie tej sk³onnoci. Wielu z nich, zw³aszcza tych ubogich, sporo
czasu ka¿dego dnia spêdza³o w pracy czy w domu, gdzie nie brakowa³o trudnego
wspó³¿ycia z innymi. Dlatego Aposto³ Turynu zachêca³ ich do wspólnej zabawy,
poniewa¿ ona wyzwala i rozwija³a radoæ i witalnoæ, to z kolei prowadzi³o do
umocnienia równowagi duchowej jednostki i wytworzenia pozytywnych sk³onnoci, a tak¿e zacienia³o wiêzi miêdzyludzkie9.
Bardzo wa¿nym elementem rozwoju i umacniania ducha rodzinnego i wspólnotowego w systemie prewencyjnym s¹ ró¿ne towarzystwa, zespo³y, grupy formacyjne10. Odpowiadaj¹ one ¿ywotnym potrzebom aktywnoci m³odzie¿y. W grupach tych bardzo wa¿na jest relacja uczestnik  opiekun. Opiekun jest tym, który
stoi blisko i s³u¿y pomoc¹ w szukaniu odpowiedzi na nurtuj¹ce m³odzie¿ pytania,
przeprowadzaniu analizy problemu i w dokonywaniu wyboru formy dzia³ania11.
Niezwykle popularna w systemie prewencyjnym jest muzyka. Anga¿uje ona
ca³ego cz³owieka i przez to mo¿e umacniaæ w dobrym. Kszta³tuje serca i wyobraniê, uwra¿liwia je i czyni lepszymi. Daje mo¿liwoæ odreagowania napiêæ,
relaksu. Z muzyk¹ cile wi¹¿e siê teatrzyk. Ma on kszta³ciæ, wyrabiaæ poczucie
estetyki i piêkna, a przez to wychowywaæ. Prze¿ycie teatralne jest szko³¹ moralnoci, rozwija umys³ i wyzwala naturalnoæ, uczy pokonywania tremy, lêku i niepewnoci, stanowi duchowe oparcie dla wychowanka12.
Ksi¹dz Bosko tworzy³ teatr w powi¹zaniu z muzyk¹, piewem i innymi elementami twórczej rozrywki. Obserwuj¹c ¿ycie Oratorium na Valdocco, J. Barberis
zauwa¿y³, ¿e teatr jest szko³¹ moralnoci, dobrego ¿ycia spo³ecznego, a niekiedy
wiêtoci; po drugie, rozwija bardzo umys³ przedstawiaj¹cego i wyzwala naturalnoæ, niewymuszalnoæ; po trzecie, przynosi weso³oæ ch³opcom, którzy myl¹
o nim wiele dni przed i wiele dni po ( ); po czwarte, jest jednym ze rodków
najsilniejszych zaprz¹tniêcia umys³u. Jak¿e oddala z³e myli i z³e rozmowy, przywo³uj¹c wszystkie wypowiedziane na scenie uwagi i konwersacje13. Ksi¹dz Bosko
uczyni³ z teatrzyku rodzaj wiadomej formy wychowawczej, przestrzega³ jednak,
¿e musi istnieæ pewien rygor w doborze sztuk i w ich wykonaniu. Korzysta³ tak¿e
z mo¿liwoci, jakie daje teatr, by w³¹czyæ inscenizacje w cele wychowawczoewangelizacyjne, gdy treci duchowe w³¹czy siê w ludzk¹, wspó³czesn¹ rzeczywistoæ14.
9

Por. J. Vecchi, Salezjañskie oratorium ksiêdza Bosko, Kraków 1989, s. 27.
Konstytucje i Regulaminy Towarzystwa w. Franciszka Salezego, Rzym 1986, art. 35.
11 Por. Dokumenty Kapitu³y Generalnej Specjalnej XX, Rzym 1972, s. 373.
12 Por. M. Lewko, Ksi¹dz Bosko i jego teatrzyk, Seminare 9(19871988), s. 6778.
13 Cyt. za: tam¿e, s. 6869.
14 Por. tam¿e, s. 6970.
10 Por. Konstytucje Towarzystwa w. Franciszka Salezego, w:
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Inn¹ metod¹ samowychowania i uspo³ecznienia w systemie prewencyjnym
jest praca. Wyrywa ona cz³owieka z marazmu, lenistwa, czyni osobê aktywn¹,
twórcz¹. Pedagogia pracy w systemie uprzedzaj¹cym jest ród³em zdobywania
zalet: sumiennoci, dok³adnoci, pilnoci, systematycznoci. Kszta³tuje si³ê woli, postawê panowania nad sob¹ oraz troskê, by podjête dzia³anie doprowadziæ
do celu.
W systemie prewencyjnym zmierza siê do tego, by wszystkie rodzaje pracy
(fizyczna, umys³owa, spo³eczna) wzajemnie siê przenika³y. Dla Ksiêdza Bosko
praca jest jednym z warunków realizacji mi³oci: Moim zasadniczym postanowieniem jest realizowaæ cel, osi¹gam go przy pomocy nauki i pracy15. Praca jest
wiêc skuteczn¹ metod¹ zbli¿ania siê do wyznaczonego celu. Poprzez pracê mo¿na dokonaæ weryfikacji uznawanych celów i wartoci.
Z zagadnieniem pracy w. Jan Bosko zetkn¹³ siê bardzo wczenie. Od dzieciñstwa pracowa³ wiele, a jako kap³an i wychowawca  poza praktycznym zaanga¿owaniem siê w pracê  próbowa³ rozwi¹zywaæ takie problemy z ni¹ zwi¹zane,
jak: koniecznoæ pracy, wartoæ pracy w ¿yciu cz³owieka, jej znaczenie kszta³c¹ce i wychowuj¹ce, socjologiczny charakter pracy oraz moralny i religijny wymiar
pracy. Aby praca spe³nia³a w³aciw¹ rolê w wychowaniu, system prewencyjny
proponuje umiarkowanie w pracy, by nie sta³a siê ona sama w sobie celem, ale dla
cz³owieka, który d¹¿y do Boga by³a rodkiem utrzymania, kszta³ci³a go psychicznie oraz powiêksza³a dobra materialne gospodarcze i kulturowe16.
Do wa¿nych metod formacyjnych w Oratorium zalicza siê katechezê i lekturê osobist¹. Katecheza poprzez bezporedni kontakt i w obliczu prawd wiary pomaga rozwi¹zywaæ problemy. Poprzez katechezê wychowawca prowadzi formacjê intelektualn¹, moraln¹ oraz religijn¹. M³odzie¿ anga¿uje siê do wspó³pracy
i wspó³odpowiedzialnoci w dziele apostolstwa17. Pog³êbienie wiedzy religijnej
i zespolenie jej z ¿yciem prowadzi do wiadomego uczestnictwa w ¿yciu Kocio³a, powoduj¹c przemianê ¿ycia w duchu radoci i wolnoci ewangelicznej.
Oratorium salezjañskie jest wiêc swoist¹ syntez¹ modlitwy, rekreacji, przyjani z wychowawcami, z którymi m³odzi ludzie pragn¹ wspó³pracowaæ18. Jest
rodowiskiem wychowawczym, otwartym dla wszystkich, otwartym na autentyczn¹ wspólnotê i realizuj¹cym program wyra¿aj¹cy siê w hale: rozum, religia,
dobroæ. Ostatecznie, Oratorium to cz³owiek w kontakcie z drugim cz³owiekiem
i z Bogiem.
15

G.B. Lemoyne, Memorie biografiche di San Giovanni Bosco, t. 3, Torino 1903, s. 293.
Por. J. Majka, Rozwa¿ania o etyce pracy, Wroc³aw 1986, s. 3560.
17 Por. H. Wroñska, Katecheza w wietle dokumentów Zgromadzenia CMW po Soborze Watykañskim II, Kraków 1989.
18 Por. S. Kulpaczyñski, W poszukiwaniu proporcji pomiêdzy oratorium a rekreatorium,
w: Ksi¹dz Bosko i jego system wychowawczy, red. J. Niewêg³owski, Warszawa 2000, s. 150165.
16
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2. ASYSTENCJA MIEJSCEM SPOTKANIA I DIALOGU
Wychowanie wymaga sta³ej i autentycznej obecnoci wychowawcy wród
m³odzie¿y. Uczestnictwo w jej ¿yciu jest integraln¹ czêci¹ procesu wychowania.
Ksi¹dz Bosko, ilekroæ mówi o wychowaniu, ma zawsze na myli kontakt miêdzyosobowy, który znaczy co wiêcej ni¿ przypadkowe spotkanie. Tym, co wyró¿nia
kontakt wychowawczy od innych pozosta³ych relacji interpersonalnych jest cel,
któremu ma ono s³u¿yæ. Wed³ug Aposto³a m³odych, kontakt wychowawczy ma
prowadziæ do odnalezienia Boga, zbawienia duszy, stania siê po¿ytecznym obywatelem i dobrym chrzecijaninem. Tak okrelony cel nie mo¿e dokonaæ siê w ¿yciu
m³odzie¿y bez pomocnej obecnoci wychowawczej. Tê obecnoæ wychowawcy
w rozwoju wychowanka Ksi¹dz Bosko nazywa asystencj¹. Jest ona ci¹g³¹ obecnoci¹ wychowawcz¹ w sensie przestrzennoczasowym.
Mo¿na przyj¹æ tak¿e, ¿e to w³anie asystencja jawi siê jako pierwszy i podstawowy rodek systemu prewencyjnego Ksiêdza Bosko opartego na religii, rozumie i dobroci, czyli mi³oci. Wynika to konsekwentnie z wewnêtrznych za³o¿eñ tego systemu. Asystencja stwarza m³odym ludziom poczucie bezpieczeñstwa,
umo¿liwia wgl¹d w siebie, prze¿ycie siebie i tworzenie nowej jakoci ¿ycia. Zak³ada ona poznanie przepisów reguluj¹cych ¿ycie wspólnoty oraz czujn¹ ojcowsk¹ obecnoæ dyrektora lub asystentów. S³u¿¹ oni m³odemu cz³owiekowi jako
przewodnicy, udzielaj¹c m¹drych rad, jak w³aciwie i skutecznie ma poprawiæ
siebie w d¹¿eniu do dojrza³oci19. Asystencja wyra¿a system prewencyjny jako
dzia³anie pozytywne ukierunkowuj¹ce wychowanka na dobro przez osobê wychowawcy. Zmierza do tego, aby wychowankowie nie byli sami w rozwi¹zywaniu swoich problemów. Ksi¹dz Bosko wychodzi³ ze s³usznej intuicji, ¿e bycie
z wychowankiem jest zawsze pierwsze przed mi³owaniem go.
Jako realista i dowiadczony pedagog zna³ ¿ycie i sta³ mocno nogami na ziemi. Jego dobry zmys³ obserwacyjny, znajomoæ problemów m³odzie¿y, wiadomoæ, ¿e natura ludzka jest ska¿ona przez grzech pierworodny, ci¹g³y kontakt
z ch³opcami przekona³y go o koniecznoci kierowania nimi, pomagania im, chronienia przez niebezpiecznymi i deformuj¹cymi ich rozwój dowiadczeniami. Rozumia³, ¿e zapobieganie z³ym nawykom i dowiadczeniom jest ³atwiejsze ni¿ póniejsza ich eliminacja20.
Ksi¹dz Bosko mówi o obecnoci osobowej, przyjacielskiej, która stymuluje
wychowanka ku dobru. Wykonuj¹cy funkcjê asystenta traktuje wychowanka jak
19 Por. K. Misiaszek, G³ówne idee systemu prewencyjnego w. Jana Bosko, Seminare
9(19871988), s. 59.
20 Por. R. Pomianowski, Obecnoæ wychowawcza i przestrzenie jej wypowiedzi dzisiaj,
w: Wspó³czesny wychowawca w stylu ksiêdza Bosko, red. J. Wilk, Kraków 1998, s. 146147.
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kogo bliskiego, a ten powinien odkryæ w asystencie przyjaciela, któremu mo¿na
powierzyæ swoje sprawy, licz¹c na rzeczowe i odpowiedzialne do nich podejcie.
Asystent dba o duchowy i fizyczny rozwój ch³opca, ucz¹c go m¹drego i roztropnego patrzenia na ¿ycie, przewidywania skutków okrelonego czynu i uwra¿liwienia na dobro21. Warto w tym miejscu odwo³aæ siê wprost do s³ów i do przyk³adu w. Jana Bosko: ( ) jestem ca³y dla was, dzieñ i noc, rano i wieczorem,
w jakimkolwiek momencie. Nie mam innego celu, jak to, by troszczyæ siê o wasz
rozwój moralny, intelektualny i fizyczny. Ale by siê to uda³o zrobiæ, potrzebujê
waszej pomocy, jeli i j¹ dacie, zapewniam was, ¿e uczynimy rzeczy wielkie22.
Tak¿e z relacji jego wychowanków i wspó³pracowników mo¿na dowiedzieæ
siê, ¿e ( ) by³ zawsze poród ch³opców. Krêci³ siê tu i tam, zbli¿a³ siê do jednego lub drugiego i niepostrze¿enie rozpoczyna³ rozmowê, by siê co dowiedzieæ
o samopoczuciu i potrzebach wychowanka. Poufnie mówi³ co na ucho temu lub
tamtemu. Zatrzymywa³ siê, by pocieszyæ lub rozweseliæ malkontentów jakim
¿artem. Zawsze by³ radosny i umiechniêty, lecz nic, co by siê wydarzy³o, nie
uchodzi³o jego bacznej obserwacji23.
Z przytoczonych tekstów mo¿na wywnioskowaæ, ¿e obecnoæ Ksiêdza Bosko wród m³odzie¿y by³a nasycona dobroci¹ i nastawiona ku wychowankom.
By³a ona niejako podstawowym wyborem, który poprzedza ka¿dy inny krok wychowania24. Dzi, w wietle psychologii humanistycznej, mo¿na by³oby j¹ nazwaæ kontaktem s³u¿¹cym pomaganiu, w którym wychowankowie mog¹ czuæ
siê bezpieczni i rozwijaæ swoje mo¿liwoci25.
W tym kontekcie warto wspomnieæ bardzo wyranie, ¿e Ksi¹dz Bosko przestrzega³, by obecnoci pedagogicznej nie rozpoczynaæ od negatywnego nastawienia, ¿e ca³a m³odzie¿ jest z³a i dlatego nale¿y j¹ pilnowaæ. Istota obecnoci pedagogicznej w za³o¿eniach i praktyce Wychowawcy z Turynu nie sprowadza³a siê
do policyjnych sposobów zabezpieczania czy te¿ do bezdusznego dy¿urowania w miejscach, gdzie przebywa m³odzie¿. Nale¿y rozpoczynaæ od pozytywnego przekonania i pozytywnej postawy. Jest zrozumia³e, ¿e w idei sta³ej i czuwaj¹cej asystencji akcent po³o¿ony jest na pomoc, na kierowanie rozwojem, na zapobieganie wykroczeniom, a nie na kontrolowanie dla upominania i karania.
Uogólniaj¹c, mo¿na powiedzieæ, ¿e asystencja jest postaw¹ charakterystyczn¹ dla
wychowawcy salezjañskiego, który jest przekonany, ¿e Bóg powierza mu losy
21

Por. Misiaszek, G³ówne idee systemu prewencyjnego, dz. cyt., s. 59.
G.B. Lemoyne, Memorie biografiche di San Giovanni Bosco, t. 7, Torino 1909, s. 503.
23 Ten¿e, Memorie biografiche, t. 3, dz. cyt., s. 110.
24 Por. Dokument Kapitu³y Generalnej XXIII Wychowanie m³odzie¿y do wiary: dzisiejsze
zadanie i wyzwanie wspólnoty salezjañskiej, Kraków 1990, nr 98 (dalej: KG XXIII). Por. tak¿e:
A. Paszek, Wyjcie do m³odzie¿y warunkiem aktualizacji systemu prewencyjnego, w: Ksi¹dz Bosko
i jego system wychowawczy, dz. cyt., s. 300.
25 Por. Pomianowski, dz. cyt., s. 148.
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m³odego cz³owieka. Ma go strzec przed z³em i pomóc mu w duchowym rozwoju,
aby ten przez to osi¹gn¹³ zbawienie.
Tak rozumiana asystencja zak³ada, ¿e wychowawca nie zatrzymuje wychowanka na sobie i nie reprezentuje samego siebie, lecz jest przede wszystkim heroldem Boga, nios¹cym Jego mi³oæ i dobroæ. Ksi¹dz Bosko okrela³ to s³owami:
Jedynym powodem naszego zaanga¿owania siê na rzecz m³odego cz³owieka jest
dobro dusz. Nale¿y okazywaæ to zarówno w poprawianiu ch³opca, jak i nagradzaniu go26. St¹d, od asystenta w jego pos³udze wychowawcy wymaga³ takich wartoci, jak: pe³na odpowiedzialnoæ za drugich, respekt dla wychowanka, autentyczne oddanie siê na s³u¿bê m³odego cz³owieka.
Jednoczenie kontakt osobowy wymaga od wychowawcy pokory i mi³oci,
dziêki którym zachowana zostaje formu³a personalistyczna w wychowaniu: wzajemne uznanie drugiego cz³owieka jako osoby przez wejcie obustronne w kontakt oparty na dialogu, wzajemnym s³uchaniu i wspólnym kroczeniu. Tak rozumiana asystencja bardziej ni¿ fizyczn¹ bliskoci¹, staje siê komunikacj¹ pomiêdzy osobami zdolnymi do wzajemnoci.
Warto w tym miejscu zatrzymaæ siê chwilê nad sam¹ kategori¹ dialogu, który
wynika z autentycznego spotkania; z kolei, dialog i spotkanie stoj¹ u podstaw
asystencji jako twórczej obecnoci wychowawczej. M. Buber twierdzi, ¿e spotkanie mo¿e dokonaæ siê jedynie pomiêdzy osobami. Jednoczenie pojawia siê tu
pewien paradoks, gdy¿ to w³anie w spotkaniu cz³owiek staje siê osob¹. W wietle antropologii personalistycznej, cz³owiek od samego pocz¹tku posiada ontologiczny status osoby, z drugiej za strony, staje siê osob¹ w ci¹g³ym procesie personalizacji. Bycie osob¹ potwierdza siê w spe³nianiu aktów osobowych, sporód
których spotkanie nale¿y do szczególnych jego przejawów. Cz³owiek, spotykaj¹c
drugiego, uwiadamia sobie, ¿e jest kim innym ni¿ spotkana osoba, a uwiadamiaj¹c to sobie mo¿e otworzyæ siê w pe³ni na drugiego27.
Ten fenomenologiczny opis spotkania najpe³niej realizuje siê w relacji wychowawczej. Spotkanie zak³ada fizyczn¹ obecnoæ, bliskoæ dwóch osób  wychowawcy i wychowanka. Jest to jednak obecnoæ, w której nie ma miejsca na
dominacjê którejkolwiek ze stron, czy te¿ realizacjê w³asnych interesów. Jest to
dowiadczenie dwóch osób, które respektuj¹ siê, przyjmuj¹ w³asn¹ odmiennoæ
i obdarzaj¹ siê wzajemnie poprzez wymianê swych bogactw.
W tak rozumianym spotkaniu jako kategorii pedagogicznej niezwykle wa¿ne
jest odkrycie elementu wzajemnoci. Jest to wzajemnoæ rozumiana jako pe³na
mo¿liwoæ oddzia³ywania na siebie partnerów w spotkaniu: dziêki mnie wzbogaca siê drugi cz³owiek, a dziêki niemu ja28. Jest to wiêc postawa otwartoci na
26

G.B. Lemoyne, Memorie biografiche di San Giovanni Bosco, t. 8, Torino 1912, s. 445446.
Por. J. Galarowicz, Na cie¿kach prawdy. Wprowadzenie do filozofii, Kraków 1992, s. 554.
28 J. Bukowski, Zarys filozofii spotkania, Kraków 1987, s. 157.
27

WSPÓLNOTOTWÓRCZE ELEMENTY SYSTEMU PREWENCYJNEGO

211

drugiego cz³owieka, który wchodzi w relacjê prowadz¹c¹ do komplementarnoci.
Ofiarowuj¹c mi³oæ, radoæ, jednym s³owem dobro wychowankowi, wychowawca mo¿e oczekiwaæ od niego tego samego. St¹d wa¿ny staje siê pierwszy krok
uczyniony przez wychowawcê w spotkaniu otwieraj¹cym bezporedni¹ relacjê.
Autentyzm spotkania rodzi siê w atmosferze mi³oci, poniewa¿ mi³oæ jest czynnikiem osobowym spotkania i daje podstawê do bezporedniej relacji. W³anie
w mi³oci dokonuje siê wyjcie cz³owieka poza siebie, przekroczenie sfery posiadania i nawi¹zanie kontaktu z drugim na p³aszczynie osoby. Mi³oæ jest relacj¹
pomiêdzy osobami i dlatego potrzebuje rodowiska, w którym mo¿e siê objawiæ.
Tym rodowiskiem jest w³anie spotkanie, gdzie fakt naocznoci drugiego wyzwala dobro skierowane ku niemu29.
W pedagogii Ksiêdza Bosko elementy te wystêpowa³y, tworz¹c wychowawczy klimat spotkania i wspólnoty. Generalnie, ca³e wychowanie wed³ug systemu
prewencyjnego opiera siê na w³aciwych kontaktach wychowanków z wychowawcami. Kontakty te dokonywa³y siê zawsze w atmosferze przemieniaj¹cej serce wychowanka. Ksi¹dz Bosko potrafi³ stworzyæ taki klimat spotkania, dziêki
któremu wychowankowie sami otwierali przed nim tajniki swoich serc.
Tym samym zmys³em zaufania Aposto³ Turynu zara¿a³ nastêpnie swoich
wspó³pracowników, a tak¿e i wychowanków, kiedy powierza³ im wa¿ne i trudne
przedsiêwziêcia, aby mogli siebie sprawdziæ. Typowym przyk³adem zaufania i ryzyka zarazem by³o powierzenie zadañ wychowawczych niektórym ze swoich
uczniów w Oratorium Anio³a Stró¿a w Vanchiglia na przedmieciach Turynu,
a zw³aszcza zaanga¿owanie do wspó³pracy w tym Oratorium Micha³a Magone,
niedawnego genera³a bandy chuliganów. Obdarowanie zaufaniem rodzi³o zaufanie. Oratorium Anio³a Stró¿a by³o udanym przyk³adem socjalizacji ch³opców
przez ich rówieników. Skutecznoæ tej metody odkry³a tak¿e wspó³czesna psychologia spo³eczna30.
W zamyle Ksiêdza Bosko asystencja, czyli twórcza obecnoæ wychowawcy
poród wychowanków, winna mieæ charakter g³êboko osobowy i nakierowany
ca³kowicie na dowartociowanie oryginalnoci poszczególnej osoby, z któr¹ siê
spotyka³. Przejawia³o siê to w indywidualnym podejciu do ka¿dego, tak¿e poprzez prowadzenie notatnika, w którym zapisani byli wszyscy ch³opcy. Ksi¹dz
Bosko znanymi tylko sobie sposobami oznacza³ niektóre wa¿niejsze momenty
z ich ¿ycia, wykorzystuj¹c je potem do indywidualnego kierownictwa. Dokonywa³o siê to podczas osobistych, pe³nych ciep³a spotkañ, kiedy to stara³ siê pomóc
swoim rozmówcom poznaæ ich trudnoci oraz odkryæ ogromne pok³ady dobra
w wychowankach. Biografowie jego stwierdzaj¹, ¿e klimat tych osobistych spotkañ z wychowankami przypomina³ klimat domu, w którym przyjmuje siê wszyst29
30

Por. tam¿e, s. 128.
Por. Pomianowski, dz. cyt., s. 155.
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kich. Tak wiêc, pierwszym wra¿eniem, jakiego dowiadczali ch³opcy, by³o ca³kowite przyjêcie ich w «przestrzeni serca» Ksiêdza Bosko. By³ on bowiem zawsze
gotowy do rozmowy, a jego pokój by³ stale otwarty. W chwili spotkania Ksi¹dz
Bosko zachowywa³ pe³n¹ szacunku gocinnoæ. Zaprasza³ do zajêcia najwygodniejszego miejsca i podejmowa³ swego rozmówcê jak osobê znacz¹c¹, s³uchaj¹c
z ogromn¹ uwag¹ i przyjmuj¹c s³owa nastolatka z wielkim zaanga¿owaniem.
Dodawa³ otuchy, zachêca³ do dobrego, a koñcz¹c rozmowê odprowadza³ ch³opca
do drzwi z ciep³ym zapewnieniem: na zawsze bêdziemy przyjació³mi31.
Autentyczne zaanga¿owanie Wychowawcy z Valdocco w relacje osobowe
sprawia³o, ¿e prawdziwymi spotkaniami o charakterze interpersonalnym stawa³y
siê tak¿e nawet krótkie momenty bezporedniego kontaktu poprzez tak zwane
s³ówka na ucho, którymi Ksi¹dz Bosko dotyka³ samego centrum osoby, owego
niespokojnego serca, zawsze gotowego na przyjêcie mi³oci i podjêcie inicjatywy przemiany. Innymi formami takich spotkañ by³y bileciki, które Ksi¹dz Bosko
pisa³ w pokanych ilociach, a które, w przypadku braku fizycznej obecnoci, nie
pozbawia³y odbiorców bezporednich relacji z nim. Bileciki te zawiera³y poufne
treci, które spe³nia³y podobna rolê, co s³ówka na ucho  by³y czyteln¹ form¹
osobowego kontaktu.
W pedagogii Ksiêdza Bosko rolê g³êbokiego dialogu zdolnego przemieniaæ
serce wychowanka pe³ni³a rozmowa z kierownikiem duchowym. Kierownictwo
duchowe wi¹za³o siê z sakramentem pokuty, ale mog³o istnieæ obok niego. By³ to
moment uprzywilejowany w formacji ch³opców, poniewa¿ wi¹za³ siê z wiar¹ w ³askê Boga, Ojca pe³nego mi³osierdzia i przebaczenia. Na gruncie przebaczenia
w cz³owieku istnieje zdolnoæ do ca³kowitego otwarcia na dobro kierowane ze
strony kap³ana, porednika miêdzy Bogiem a cz³owiekiem. W chrzecijañstwie,
a wiêc równie¿ w wychowaniu inspirowanym chrzecijañstwem, jest to przywilej
wejcia w bardzo osobist¹ relacjê z Bogiem, dlatego salezjañska pedagogia uwa¿a sakrament pojednania za istotny element w wychowaniu do chrzecijañskiej
wolnoci i przemiany serca32. Dodatkowym atutem kierownictwa duchowego rozumianego jako troska o duszê jest klimat zaufania i absolutnej tajemnicy, który
pozytywnie wp³ywa na autentycznoæ dialogu i szczere otwarcie.
Innym wa¿nym aspektem religijnym asystencji, jako twórczej obecnoci wychowawczej, by³a g³êbokie poczucie Bo¿ej obecnoci. Ksi¹dz Bosko zabiega³ o to,
aby ta ¿ywa wiara w nieustann¹ obecnoæ Bo¿¹ towarzyszy³a wszystkim wychowawcom w ich poczynaniach pedagogicznych. Troszczy³ siê tak¿e o to, by i jego
wychowankowie byli g³êboko przekonani o tej prawdzie. To podkrelanie pamiêci o Opatrznoci Bo¿ej dotyczy³o zarówno wychowawców, jak i wychowanków33.
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Lemoyne, Memorie biografiche, t. 6, dz. cyt., s. 438439.
Por. Konstytucje, dz. cyt., art. 36.
33 Por. Pomianowski, dz. cyt., s. 151152.
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¯ywym idea³em obecnoci wychowawczej by³a dla Ksiêdza Bosko zdolnoæ
wejcia w autentyczn¹ relacjê z m³odymi. Jest to mo¿liwe, gdy wychowawcy
uczestnicz¹ w tym, co dla m³odych jest wa¿ne i przyjemne. Wówczas m³odzi
pokochaj¹ to, co ze swej natury jest mniej przyjemne, a co ³¹czy siê z samodyscyplin¹, nauk¹, niekiedy karnoci¹, poniewa¿ zaproponuj¹ to wychowawcy rozumiej¹cy. W³anie zrozumienie i wspó³odczuwanie  wed³ug Ksiêdza Bosko  rodzi³o zawsze zaufanie i otwarcie. Kontakt wychowawczy mo¿e osi¹gn¹æ swoje
cele jedynie we wspólnocie przenikniêtej duchem rodzinnym, która pozwala prze¿ywaæ wiadomoæ przynale¿noci do wiêkszej grupy w coraz bardziej wzrastaj¹cej ró¿norodnoci kontaktów miêdzyosobowych.
3. DUCH RODZINNY
Naczelnym za³o¿eniem wszelkich personalistycznych koncepcji wychowania, do których zalicza siê tak¿e system prewencyjny w. Jana Bosko, jest respekt
wobec osoby wychowanka. Tak wiêc wychowawca w pierwszym rzêdzie powinien troszczyæ siê o dochowanie wiernoci tej idei przez szacunek wobec podmiotowoci dziecka. W wychowaniu Ksiêdza Bosko  jak ju¿ wielokrotnie wspomniano  ca³a idea prewencji, czyli tworzenia warunków koniecznych do odkrycia swoich mo¿liwoci nakierowanych na dobro, spe³nia siê przede wszystkim
dziêki m¹drym wychowawcom, którzy s¹ wiadomi, ¿e nie mog¹ przemieniæ ¿adnego wychowanka, poniewa¿ prawdziwy i trwa³y wzrost ma swe ród³o we wnêtrzu osoby i zale¿y od sposobu, w jaki wychowanek sam zadecyduje ukierunkowaæ swoj¹ wolnoæ w ramach w³asnego projektu ¿ycia34.
Chc¹c przedstawiæ zamys³ Ksiêdza Bosko odnonie do modelu pracy wychowawcy, która mia³a byæ dowiadczeniem ojcostwa, warto przytoczyæ wydarzenie z pocz¹tków tego wielkiego dzie³a wychowawczego, jakim by³o Oratorium. Wydarzenie to mia³o miejsce 8 grudnia 1841 r. W tym dniu Ksi¹dz Bosko
spotka³ Bart³omieja Garelli, który przyby³ z Astii do Turynu celem zdobycia pracy. Ten m³ody ch³opak w zniszczonym ubraniu próbowa³ wejæ do kocio³a przez
zakrystiê. Zosta³ jednak zauwa¿ony i wyrzucony przez zakrystianina. Ksi¹dz Bosko spostrzeg³szy to, kaza³ go przywo³aæ i, okazuj¹c mu wiele dobroci, rozpocz¹³
z nim serdeczn¹ rozmowê. Dowiedzia³ siê, ¿e mia³ on 16 lat, by³ sierot¹, nie chodzi³ nigdy do szko³y i nie zna³ katechizmu35. Od tego dnia takich jak Bart³omiej
przybywa³o do Ksiêdza Bosko coraz wiêcej, a on zaprasza³ ich na niedzielne spotkania. Taki by³ pocz¹tek Oratorium, które  jak podkrelaj¹ Dokumenty XX Ka34

Por. L. Cian, System zapobiegawczy w. Jana Bosko i charakterystyczne cechy jego stylu,
t³um. M. Gabryel, Warszawa 1986, s. 217.
35 Por. Auffray, dz. cyt., s. 3537.
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pitu³y Generalnej Salezjanów  nie mo¿e byæ rozumiane jako instytucja, ale jako
rodowisko charakteryzuj¹ce siê specyficznym klimatem w nim panuj¹cym36.
Oratorium na Valdocco by³o wielk¹ rodzin¹, gdzie m³odzie¿ czu³a siê jak
w swoim domu, poniewa¿ w osobie Ksiêdza Bosko odnajdywa³a ojca wszystkich
i ka¿dego z osobna. Pomimo tak wielkiej liczby osób, nikt nie czu³ siê tam numerem czy kim anonimowym37. Nowoæ wychowania w Oratorium polega³a na
stworzeniu rodowiska rodzinnego, w którym istnia³y mo¿liwoci wype³niania
swoich obowi¹zków, a jednoczenie panowa³a tam atmosfera serdecznoci, radoci, wzajemnego szacunku i zaufania. Brak ojca, trudne lata m³odoci i dobroæ
matki przyczyni³y siê do tego, ¿e Ksi¹dz Bosko zrozumia³, i¿ ciep³o rodzinne
posiada zasadnicze znaczenie dla ch³opców, którzy nie mieli swoich rodzin i w³asnego domu. Czu³ siê po ojcowsku odpowiedzialny za nich i by³ gotowy stawiaæ
czo³a ka¿dej przeszkodzie, aby zapewniæ im pe³ne wychowanie38. Duch rodzinny
w³aciwy dla rodowiska oratoryjnego charakteryzowa³ siê otwartoci¹ na m³odzie¿ potrzebuj¹c¹ i biedn¹, niejednokrotnie tak¿e osierocon¹. Odnajdowali tam
wszyscy swój nowy dom. Oratorium by³o domem dla tych, którzy go nie mieli,
parafi¹ dla tych, którzy nie mieli swojej parafii i szko³¹ dostêpn¹ dla ka¿dego39.
Patrz¹c na dzieciñstwo Jana Bosko, trudno nie zauwa¿yæ, ¿e to miêdzy innymi dowiadczenia z tamtego okresu pozostawi³y w nim trwa³y lad i przyczyni³y
siê do ukszta³towania jego postawy wychowawcy kochaj¹cego opuszczon¹, ubog¹ i niejednokrotnie osierocon¹ m³odzie¿. Sam, bêd¹c od drugiego roku pó³sierot¹, potrafi dobrze zrozumieæ i wczuæ siê w sytuacjê samotnych i opuszczonych
ch³opców, którym brakuje mi³oci rodzicielskiej. Nie mog¹c w pe³ni dowiadczyæ
mi³oci ojcowskiej, stara siê byæ ojcem dla m³odych ludzi i do ukszta³towania
takiej postawy zachêca i zobowi¹zuje swoich duchowych synów  salezjanów,
ale poniek¹d tak¿e i ka¿dego wychowawcê, którzy jako kochaj¹cy ojcowie maj¹
rozmawiaæ z m³odzie¿¹ w ka¿dej okolicznoci, s³u¿yæ za przewodników, udzielaæ
rad i upominaæ z dobroci¹40.
wiêty z Turynu jako wychowawca uobecnia³ dla opuszczonej m³odzie¿y
dowiadczenie ojcostwa i przyjani. Jest to o tyle wa¿ne, ¿e  jak podkrela w napisanym do salezjanów Licie z Rzymu  nauczyciel widziany jedynie na kate36

Por. Dokumenty Kapitu³y Generalnej Specjalnej XX, dz. cyt., s. 199.
Por. H. Wroñska, Oryginalnoæ systemu prewencyjnego, w: Wychowanie chrzecijañskie
w duchu w. Jana Bosko, red. M. Majewski, Kraków 1998, s. 32.
38 Por. J. Wilk, Atmosfera rodzinna w wychowaniu, w: Wychowanie chrzecijañskie w duchu
w. Jana Bosko, dz. cyt., s. 89.
39 Dokumenty Kapitu³y Generalnej Specjalnej XX, dz. cyt., s. 216. Na temat róde³ i specyfiki
ducha rodzinnego w Oratorium Ksiêdza Bosko por. A. Paszek, ród³a ducha rodzinnego w systemie
wychowawczym w. Jana Bosko, Seminare 20(2004), s. 387397.
40 Por. J. Bosko, System prewencyjny w wychowaniu m³odzie¿y, w: Konstytucje i Regulaminy,
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drze, jest tylko nauczycielem i niczym wiêcej; lecz jeli przestaje z ch³opcami na
rekreacji, staje siê niejako bratem41. Docenieniem tej ojcowskiej postawy wychowawcy z Turynu s¹ s³owa Jana Paw³a II wypowiedziane w licie skierowanym do salezjanów z okazji setnej rocznicy mierci w. Jana Bosko, w którym
okrela go jako «Ojca i Nauczyciela m³odzie¿y»42.
W dziele wychowania  wed³ug Aposto³a m³odzie¿y z Turynu  nale¿y w sposób szczególny dbaæ o rozwój atmosfery rodzinnej miêdzy wychowawcami i podopiecznymi. Chodzi o to, by m³odzie¿ i dzieci odczuwa³y, ¿e wychowawca jest
kim wiêcej ni¿ tylko pracownikiem. W rzeczywistoci bowiem, nawet jeli dotyczy to tylko kilku godzin spêdzonych przez dziecko w szkole, jest osob¹ zastêpuj¹c¹ ojca i matkê. Wychowanek wiêc winien siê czuæ w tym okrelonym rodowisku wychowawczym jak u siebie w domu, w którym wszyscy tworz¹ jedn¹
rodzinê, gdzie panuje wzajemna ¿yczliwoæ, a wszyscy  wychowawcy i wychowankowie  czuj¹ siê kochani i odpowiedzialni za wspólne dobro. W³anie w takim klimacie, w którym wszyscy dowiadczaj¹ trudu wzajemnego zaufania, umiejêtnoci przebaczania i dzielenia siê wszystkim, wychowanie przebiega nie tyle
wed³ug przepisów regulaminu, co raczej rozumnej mi³oci, wyp³ywaj¹cej z kochaj¹cych serc wychowanków i podopiecznych43.
Wychowawca w systemie prewencyjnym jest osob¹ umiej¹c¹ nawi¹zaæ g³êbokie i pogodne kontakty z ludmi, szczególnie m³odymi, bez dominacji czy panowania. Chodzi o to, by wzbudziæ w wychowanku zaufanie, które jest korzeniem efektywnoci wszelkich wychowawczych relacji. Ksi¹dz Bosko przywi¹zywa³ ogromn¹ wagê do tego sposobu bycia wychowawców z wychowankami jako
nieodzownego dla budowania wiêzów za¿y³oci, pomocnych w rozwoju. Prawdziwy wychowawca uczestniczy w ¿yciu m³odzie¿y. Zainteresowanie jej pasjami, a w szczególnoci problemami, pomaga znaleæ wspólny jêzyk, poznaæ j¹,
aby byæ blisko jako przyjaciel, ojciec, brat. Sercem niejako wychowawczych oddzia³ywañ jest bliskoæ, obecnoæ, spotkanie, przyjañ. Tylko wtedy mo¿na okazaæ wychowankowi mi³oæ bêd¹c¹ zasad¹ wychowania Ksiêdza Bosko. Ta mi³oæ czyni z wychowawcy osobê ca³kowicie powiêcaj¹c¹ siê m³odym.
Wychowawca kroczy z wychowankiem t¹ sam¹ drog¹, tworz¹c atmosferê
wspó³uczestnictwa w procesie dojrzewania i przejmuj¹c wiele dla w³asnego rozwoju. Wejcie w bezporedni, ciep³y i g³êboki kontakt z wychowankiem wymaga od
wychowawcy dojrza³oci, by za¿y³oæ konieczna w budowaniu przez wychowanka pogodnej wizji samego siebie by³a rzeczywicie pomocna i konstruktywna44.
41

Ten¿e, List z Rzymu, w: Konstytucje i Regulaminy, dz. cyt., s. 437438.
Por. Jan Pawe³ II, Ojciec i Nauczyciel m³odzie¿y, dz. cyt., nr 20.
43 Por. A. Paszek, Rodzina w myli i praktyce pedagogicznej w. Jana Bosko, w: W s³u¿bie
rodziny, red. R. Bieleñ, Warszawa 2000, s. 150.
44 Por. Weinschenk, dz. cyt., s. 100105.
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w. Jan Bosko tak pisa³ do swoich wspó³pracowników: Za¿y³oæ przynosi uczucie, a uczucie przynosi zaufanie. To otwiera serca i m³odzie¿ okazuje wszystko
bez lêku nauczycielom, wychowawcom i prze³o¿onym45. Ksi¹dz Bosko sformu³owa³ polecenie dla swoich asystentów: Okazuj zawsze szacunek wszystkim
ch³opcom i nie zniechêcaj nikogo. Nie ustawaj w czuwaniu, obserwowaniu, rozumieniu, okazywaniu wspó³czucia46.
Dowiadczenie utraty ojca w dzieciñstwie pozwoli³o byæ mo¿e jeszcze bardziej odkryæ Ksiêdzu Bosko, ¿e ka¿dy wychowawca winien w jakim stopniu
uobecniaæ dowiadczenie ojcostwa wzglêdem wychowanka. Z drugiej strony, brak
ojca u Ksiêdza Bosko zosta³ wspaniale zrekompensowany przez pe³n¹ wra¿liwoci i dobroci matkê, która powiêci³a siê bez reszty wychowaniu synów na ludzi
religijnych, pos³usznych, nieobawiaj¹cych siê trudu i pracy. To w³anie ona swoj¹
macierzyñsk¹ postaw¹ mi³oci i serdecznoci, a równoczenie zdecydowania i energii, przeprowadzi³a przysz³ego wychowawcê m³odzie¿y przez nie³atwe dzieciñstwo i wiek m³odzieñczy, tworz¹c, pomimo ubóstwa materialnego, rodzinn¹ atmosferê pe³n¹ ciep³a, mi³oci, zaufania, radoci i wiary. To w³anie w oparciu o te
dowiadczenia Ksi¹dz Bosko rozumia³, jak wa¿nymi w strukturze instytucji wychowawczej Oratorium i szko³y s¹ mi³oæ, ciep³o rodzinne, zaufanie i bliskoæ
miêdzy osob¹ wychowawcy i wychowanka. Prowadzone od samego pocz¹tku
w tym duchu Oratorium sta³o siê dla opuszczonych i poszukuj¹cych mi³oci i ciep³a rodzinnego ch³opców, domem rodzinnym47. W³aciwie ca³e Oratorium by³o
w swojej strukturze, dynamice, funkcji i w³anie duchu rodzinnym tak urz¹dzone,
aby ka¿dy móg³ siê czuæ «jak u siebie w domu»48.
Istnienie ducha rodzinnego w Oratorium potwierdzaj¹ wiadectwa wychowanków. P. Albera, póniejszy nastêpca Ksiêdza Bosko na stanowisku Prze³o¿onego Generalnego Towarzystwa Salezjañskiego, przywo³uje nastêpuj¹ce wiadectwo: Ksi¹dz Bosko mi³owa³ nas w sposób autentyczny i wy³¹czny: posiada³
jak¹ niespotykan¹ zdolnoæ oczarowywania; czu³em siê jako ow³adniêty jego
uczuciem w zakresie myli, s³ów i czynów; dowiadcza³em, ¿e jestem kochany
jak nigdy dot¹d. Swoj¹ mi³oci¹, wy¿sz¹ ponad wszystkie emocje, przenika³ nas
do g³êbi i otwiera³ przez nami wiat pe³en zadowolenia i szczêcia. Wszystko
w nim by³o dla nas wielk¹ atrakcj¹: porywa³ nasze serce m³odzieñcze, przyci¹ga³
je jak magnez i niemo¿liwe by³o oderwaæ siê od niego, chocia¿ bez przeszkód
moglimy to przecie¿ uczyniæ. Nikt tego jednak nie zrobi³by za ¿adne skarby
wiata, bo tak bylimy szczêliwi patrz¹c na niego i dowiadczaj¹c jego mi³o45

Bosko, List z Rzymu, dz. cyt., s. 255.

46 G.B. Lemoyne, Memorie biografiche di San Giovanni Bosco, t. 10, Torino 1939, s.

10221023.
Por. Paszek, Rodzina w myli i praktyce pedagogicznej, dz. cyt., s. 153.
48 Por. A. Kiciñski, Wybór ¿ycia dla wychowania, czyli «pedagogika wyjcia» ku m³odzie¿y
w. Jana Bosko (1), Podlaskie Echo Katolickie (2000)44, s. III.
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ci49. Z kolei inny z wychowanków, G. Cagliero, póniejszy pierwszy kardyna³
salezjañski, wspomina, ¿e postawa wychowawcza Ksiêdza Bosko sprawia³a, i¿
w Oratorium na Valdocco czu³ siê nie jak w przytu³ku czy kolegium, ale jak w rodzinie kierowanej przez ukochanego ojca, który pragnie dobra podopiecznych50.
4. PODJÊCIE ODPOWIEDZIALNOCI ZA WIAT
Ca³y cz³owiek zosta³ wezwany do ¿ycia z Bogiem. Nie mo¿e wiêc on wy³¹czyæ jakiegokolwiek wymiaru swego ¿ycia z tego powo³ania, ale powinien we
wszystkich wymiarach powierzyæ siebie Bogu. Jest on wezwany w Jezusie Chrystusie do tego, by ka¿d¹ «przestrzeñ» swojej wolnoci w³¹czyæ w s³u¿bê mi³oci
oraz by doskonaliæ siebie moc¹ nadprzyrodzonego daru mi³oci. Prawda ta dotyczy tak¿e odpowiedzialnoci i uczestnictwa w ¿yciu spo³ecznym. Otrzymany bowiem od Boga dar mi³ociagape wyrywa go z zamkniêtego krêgu egoizmu i otwiera na bezinteresowny dar z siebie oraz na przyjêcie drugiej osoby w duchu mi³oci, co z kolei jest niezbêdne w wychowaniu do wspólnoty.
wiadomoæ w³asnego powo³ania do mi³oci i jednoczenie wiadomoæ istoty
mi³oci staje siê momentem kluczowym wychowania w duchu Ksiêdza Bosko.
Cz³owiek, zw³aszcza m³ody, musi przede wszystkim niejako odkryæ w sobie i wyprowadziæ z siebie sam¹ potrzebê mi³oci i zdolnoæ do niej. Oznacza to, ¿e
wychowanie do mi³oci jawi siê jako odrzucenie tego wszystkiego, co przeszkadza
mi³oci; staje siê wiêc nade wszystko nieustann¹ walk¹ z pokus¹ zamkniêcia siê
w wiecie egoistycznych potrzeb i oczekiwañ i prowadzi do otwarcia siê na drugiego cz³owieka i na wspólnotê.
Niezwykle istotne w wychowaniu do mi³oci jako wychowaniu do wspólnoty jest stworzenie odpowiedniego rodowiska, w którym to dojrzewanie mi³oci
mo¿e siê dokonywaæ. rodowiskiem takim mo¿e byæ opisane poprzednio Oratorium przepojone duchem rodzinnym. Poczucie, ¿e jest siê przyjêtym, uznanym,
cenionym i kochanym, jest najlepsz¹ lekcj¹ mi³oci51. Tym ³atwiej rozpoznaje
siê swoje powo³anie do wspólnoty jako powo³anie do mi³oci, istotê tej mi³oci
i drogi jej realizacji wówczas, kiedy ¿yje siê w rodowisku niejako naznaczonym
mi³oci¹.
Zwrócenie uwagi na koniecznoæ wychowania do mi³oci spo³ecznej jako
jedn¹ z fundamentalnych «przestrzeni» wychowania w duchu w. Jana Bosko jest
owocem refleksji dokonanej wewn¹trz ca³ego Zgromadzenia Salezjañskiego. Przekonanie to zrodzi³o siê z dowiadczenia obecnoci salezjanek i salezjanów, ¿yj¹49

Cyt. za: Misiaszek, G³ówne idee systemu prewencyjnego, dz. cyt., s. 53.
Por. G.B. Lemoyne, Memorie biografiche di San Giovanni Bosco, t. 4, Torino 1904, s. 292.
51 KG XXIII, nr 196.
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cych i pracuj¹cych we wszystkich czêciach wiata i we wszystkich rodowiskach, w których przychodzi obecnie ¿yæ m³odzie¿y. Jest ono jednak przede wszystkim odpowiedzi¹ na sytuacje ubóstwa materialnego, nêdzy i zacofania gospodarczego, bêd¹cych udzia³em szeregu krajów rozwijaj¹cych siê.
Sytuacja ta w sposób szczególny dotyka ludzi m³odych. wiadomoæ owych
przewrotnych mechanizmów wyzysku, korupcji na wszystkich poziomach, rodz¹cych nowe i tragiczniejsze formy ubóstwa, wywo³uje u m³odzie¿y z jednej
strony bezsilnoæ i brak nadziei na przysz³oæ. Z drugiej za, m³odzieñcza niecierpliwoæ i faktyczna dot¹d niemo¿liwoæ przeprowadzenia zmian prowadzi na drogê
przemocy i gwa³tu52. Tragizm tej sytuacji pog³êbia fakt, ¿e w krajach tych rodz¹
siê tak¿e i rozwijaj¹ nowe, jeszcze tragiczniejsze formy ubóstwa: zboczenia, wyobcowanie, wyzysk i narkomania53.
Przyczyny tego stanu rzeczy nale¿y widzieæ przede wszystkim w niesprawiedliwoci, której przejawem jest nierówny podzia³ dóbr i us³ug pierwotnie przeznaczonych dla wszystkich54. W wymiarze zarówno jednostkowym, jak i ca³ych
spo³eczeñstw, zjawisko braku solidarnoci rodzi siê ze stylu ¿ycia okrelanego
konsumizmem, w którym cz³owiek nie uznaj¹c wartoci i wielkoci osoby w samym sobie i blinim, pozbawia siê mo¿liwoci prze¿ycia w pe³ni swego cz³owieczeñstwa i nawi¹zania relacji solidarnoci we wspólnocie z innymi ludmi, do
której zosta³ stworzony przez Boga55.
Sytuacja ubóstwa z jednej strony oraz postaw zwi¹zanych z konsumistycznym wzorem ¿ycia z drugiej, jest podwójnym wezwaniem dla wspólnot salezjañskich ¿yj¹cych w tak odmiennych, a zarazem nie wykluczaj¹cych siê nawzajem
kontekstach i podejmowanych w niej wysi³kach na rzecz wychowania m³odych
ludzi. Wspólnota salezjañska ma wiadomoæ, ¿e walka z ubóstwem, niesprawiedliwoci¹ i zacofaniem stanowi czêæ jej pos³annictwa56. Co wiêcej, jest przekonana o tym, ¿e skuteczne wychowanie do spo³ecznego wymiaru caritas jest
sprawdzianem umiejêtnoci przekazywania wiary57.
Celem procesu wychowania musi staæ siê równie¿ przygotowanie pokolenia
zdolnego zbudowaæ bardziej ludzki ³ad spo³eczny dla wszystkich. Spo³eczny
wymiar caritas jawi siê wówczas jako przejaw wiary wiarygodnej. Jest ona faktycznie konstytutywnym elementem g³oszenia Ewangelii. Innymi s³owy, jest podstawowym aspektem dzia³alnoci Kocio³a dla odkupienia rodzaju ludzkiego i wyzwolenia od wszelkiej formy ucisku. Jak z tego wynika, spo³eczny wymiar cari52
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tas jest zasadniczym elementem sk³adowym etyki chrzecijañskiej58. Wpisuje
siê on równoczenie w wypracowan¹ na XXIII Kapitule Generalnej Towarzystwa
Salezjañskiego salezjañsk¹ duchowoæ m³odzie¿ow¹ jako propozycjê integralnego wychowania do wiary.
Wychowanie w duchu salezjañskim, interpretowane w³anie jako salezjañski
program wychowania do wiary, proponuje konkretne kroki, które pomog³yby w wyra¿eniu w ¿yciu prawdziwie spo³ecznego wymiaru caritas. Pierwszym momentem wydaje siê byæ podkrelenie  w oparciu o motywacjê p³yn¹c¹ z wiary 
absolutnej wartoci osoby ludzkiej i jej nienaruszalnoci.
Zrozumienie godnoci i niepowtarzalnoci osoby ludzkiej Dokument wspomnianej ju¿ Kapitu³y XXIII okrela mianem procesu personalizacji. Jest ona
warunkiem niezbêdnym do prze¿ywania ¿ycia w spo³ecznoci. Pozwala bowiem
m³odym ludziom z jednej strony dostrzec wartoæ i oryginalnoæ ka¿dego cz³owieka, z drugiej za, zwraca uwagê, ¿e oryginalnoæ ta ma swój wymiar miêdzyludzki. M³ody cz³owiek odkrywa, ¿e jego ¿yciowe przeznaczenie realizuje siê
wraz z losem innych i w umiejêtnoci dawania im siebie59. Odwo³anie siê w uzasadnieniu godnoci osoby ludzkiej do g³êbokiej motywacji religijnej sprawia, ¿e
czynnik ten staje siê kryterium wszelkich stosunków z innymi i ród³em trwa³ego
zaanga¿owania w bieg historii60.
ZAKOÑCZENIE
System uprzedzaj¹cy Ksiêdza Bosko jawi siê jako oryginalna propozycja
wychowania m³odego cz³owieka. Ta oryginalnoæ dotyczy przede wszystkim
metody oraz w³asnego stylu. Ten styl, w³aciwy dla Aposto³a m³odzie¿y Turynu,
charakteryzowa³ siê pozytywnym i prewencyjnym podejciem do wychowanka.
W przedmowie do Il giovane proveduto tak pisa³: Moi drodzy, kocham was wszystkich ca³ym sercem i wystarczy, ¿e jestecie m³odzi, abym was bardzo kocha³.
Mogê was zapewniæ, ¿e znajdziecie ksi¹¿ki napisane przez ludzi bardziej cnotliwych i bardziej urobionych duchowo ode mnie, ale trudno wam bêdzie znaleæ
kogo, kto by was bardziej ode mnie kocha³ i kto by bardziej pragn¹³ waszego
prawdziwego szczêcia61.
58

KG XXIII, nr 204. Por. tak¿e: Benedykt XVI, Encyklika Deus Caritas est (25 grudnia
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Dzie³o wychowania m³odzie¿y, któremu Ksi¹dz Bosko powiêci³ siê ca³kowicie, by³o jego osobist¹ odpowiedzi¹ na powo³anie, które odczyta³ w perspektywie wiary i wynika³o z g³êbokiego przekonania, ¿e w ten sposób wype³nia wolê
Bo¿¹. Postawa ta ma szczególn¹ wymowê zw³aszcza w czasach wspó³czesnych,
gdy wychowanie m³odego cz³owieka prze¿ywa swoisty kryzys polegaj¹cy m.in.
na wyobcowaniu z ¿ycia spo³ecznego i braku wziêcia odpowiedzialnoci za wiat.
Towarzyszy temu zanikanie ducha ofiarnoci, z wyranym natomiast pojawianiem siê postaw pewnego formalizmu, czy nawet interesownoci, co w konsekwencji prowadzi do postaw antywspólnotowych.
Dowodem niezwyk³oci dzie³a Ksiêdza Bosko i skutecznoci jego sposobu
oddzia³ywania jest fakt, ¿e wiêty z Turynu zdoby³ sobie uznanie tak¿e u ludzi
niewierz¹cych. Potwierdzeniem tego mog¹ byæ s³owa G. Lombardo Radice, cz³owieka wprost deklaruj¹cego swe ateistyczne zapatrywania: Ksi¹dz Bosko by³
wielkim, którego powinnimy postaraæ siê poznaæ. W rodowisku Kocio³a  umia³
stworzyæ imponuj¹cy ruch wychowawczy, przywracaj¹c mu kontakt z masami.
Dla nas, ludzi spoza Kocio³a i spoza ka¿dego wyznania, jest on równie¿ bohaterem, bohaterem wychowania i szko³y o charakterze rodzinnym. Jego nastêpcy
mog¹ byæ z niego dumni62.
Przedstawione jedynie w sposób syntetyczny wspólnotowe wymiary systemu prewencyjnego w. Jana Bosko upowa¿niaj¹ do stwierdzenia, ¿e we wspó³czesnej sytuacji wizja wychowania m³odego cz³owieka w ujêciu Wychowawcy
z Turynu jawi siê jako ci¹gle ¿ywa i wa¿na propozycja chrzecijañskiej pedagogii. Jej celem jest pe³ny rozwój m³odego cz³owieka wed³ug miary Chrystusa, Cz³owieka doskona³ego, w taki sposób, aby potrafi³ on ³¹czyæ wiarê i ¿ycie, dobro
w³asne i wymiar wspólnotowy. Integracja wiary i ¿ycia jest bowiem najw³aciwsz¹ odpowiedzi¹ na najbardziej dramatyczne i prowokuj¹ce wyzwanie, które staje przed Kocio³em na pocz¹tku trzeciego tysi¹clecia. Jest nim dokonuj¹cy siê
zarówno na p³aszczynie indywidualnej, jak i spo³ecznej rozdzia³ miêdzy wiar¹,
¿yciem i kultur¹.
To, co wa¿ne w historii systemu wychowawczego Ksiêdza Bosko, zosta³o
po³¹czone harmonijnie z tym, co wydaje siê nowe i konieczne na czas dzisiejszy:
inspiracja religijna i religijne cele wychowania zosta³y zharmonizowane z wymogami ludzkiego i spo³ecznego rozwoju. Wychowania do wiary w tym kontekcie
nie wolno oddzielaæ od wychowania do postaw spo³ecznych, ludzkiej solidarnoci, wolnoci i sprawiedliwoci. Wszystkie one s¹ konkretyzacj¹ i odpowiedzi¹
wiary oraz znajduj¹ swoje dope³nienie w mi³oci spo³ecznej.
W kontekcie dzisiejszych trudnoci w dziedzinie wychowania, w sposób
naturalny niejako rodzi siê postulat, aby w coraz szerszym stopniu przybli¿aæ
62 Cyt. za: P. Braido. System wychowawczy ks. Bosko, t³um. I. Kuczkowicz, Turyn 1971, s.
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wspó³czesnym wychowawcom dowiadczenie i m¹droæ pedagogiczn¹ Ksiêdza
Bosko. Chocia¿ minê³o ju¿ ponad sto dwadziecia lat od mierci wiêtego, jego
metoda wychowawcza jest wci¹¿ aktualna i skuteczna w wychowaniu m³odzie¿y.
COMMUNITYFORMING ELEMENTS IN THE PREVENTIVE SYSTEM
Summary
Saint John Bosco (18151888) always paid attention to the social aspect of his mission. A new
reflection on the social dimension of the Salesian charisma was initiated by the 23rd General Chapter. This effort resulted in the proposal of the Salesian way of educating to the faith and their original
program of Christian life: Salesian Youth Spirituality. The objective of this spirituality is the full
development of the young person, enabling him/her to connect faith with life, and the immanent
dimension of his/her own existence with participating in the life of society and taking responsibility
for the world.
This article presents the social elements of Saint John Boscos educational system. Its objective is to find out whether some elements that form the basis of the preventive system can be useful
for education to community life. To this end, basic communityforming elements were singled out
which constitute the educational model proposed by Saint John Bosco: oratory  the educational
environment and the experience of community; assistance  the most appropriate educational attitude, a locus of encounter and dialogue; family spirit  permeating all educational activities. The
article also deals with the way young people are prepared to take responsibility for the world.
Keywords: preventive system, Saint John Bosco, life in society, education
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