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KSI¥DZ JAN BOSKO WOBEC WYKLUCZENIA SPO£ECZNEGO
M£ODZIE¯Y W£OSKIEJ W XIX WIEKU
WSTÊP
Ksi¹dz Jan Bosko1 by³ pedagogiem i wychowawc¹ m³odzie¿y, za³o¿ycielem
Towarzystwa Salezjañskiego i twórc¹ wielu dzie³ s³u¿¹cych m³odemu cz³owiekowi. ¯y³ w czasach naznaczonymi wielkimi problemami spo³ecznymi. I chocia¿
nie zna³y one pojêcia wykluczenie spo³eczne, to jednak by³y osoby, których
dotyka³ ten problem. Wykluczonych, jak zawsze, by³o wielu, jednak z problemem
tym w sposób szczególny zmaga³a siê m³odzie¿. Ks. Jan Bosko, zaniepokojony
sytuacj¹ pewnych grup m³odzie¿y w stolicy Piemontu, Turynie, zacz¹³ podejmowaæ szereg trudnych, ale konkretnych dzia³añ: za³o¿y³ dla niej oratorium; rozpocz¹³ nauczanie katechizmu; wiadomy znaczenia i wp³ywu drukowanego s³owa,
pisa³ broszury i ksi¹¿ki w bardzo przystêpny sposób, popularyzuj¹c historiê religii, kraju i kultury w³oskiej; organizowa³ loterie; budowa³ kocio³y, a tak¿e szko³y, internaty, konwikty i inne dzie³a wychowawcze, które s³u¿y³y m³odzie¿y. Aby
zebraæ odpowiednie fundusze, nawi¹zywa³ kontakty z urzêdnikami pañstwowymi, z przedstawicielami wielkich rodów, z w³adzami kocielnymi i wieckimi
instytucjami dobroczynnymi, z dworem królewskim i wiatem polityki. Kieruj¹c
1 Jan Bosko urodzi³ siê 15 sierpnia 1815 r. w Becchi, ko³o Turynu. Maj¹c dwa lata, straci³ ojca.
Wydarzenie to wp³ynê³o w sposób bardzo znacz¹cy na sytuacjê ekonomiczn¹ rodziny. Jako m³ody
ch³opiec by³ zmuszony do pracy zarobkowej. Pomimo du¿ych trudnoci ukoñczy³ szko³ê podstawow¹, a nastêpnie gimnazjum w Chieri. Tam te¿ wst¹pi³ do wy¿szego seminarium duchownego nale¿¹cego do diecezji turyñskiej. W dniu 5 czerwca 1841 r. otrzyma³ wiêcenia kap³añskie z r¹k biskupa Turynu, Luigiego Fransoniego. Bezporednio po wiêceniach zosta³ wys³any do Konwiktu Kocielnego w. Franciszka z Asy¿u w Turynie, aby podj¹æ dodatkowe studnia z zakresu teologii
moralnej i pastoralnej. Rektorem Konwiktu by³ ks. Józef Cafasso (kanonizowany w 1924 r., jest
patronem wiêzieñ w³oskich)  to on wskaza³ ks. Bosko biedê moraln¹ i ekonomiczn¹ m³odzie¿y
turyñskiej. Jan Bosko zmar³ 31 stycznia 1888 r. Papie¿ Pius XI kanonizowa³ go w 1934 r. Por.
P. Braido, Lesperienza pedagogica di don Bosco, LAS, Roma 1988, s. 45.
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siê w ¿yciu zasad¹ captatio benevolentiae, wynajdywa³ sposoby ratuj¹ce m³odzie¿ zagro¿on¹ i gron¹ i zarazem przyczyniaj¹ce siê do ochrony porz¹dku
spo³ecznego2.
Poni¿szy tekst jest prób¹ ukazania metody wychowawczej stworzonej przez
niego, która s³u¿y³a do inkluzji spo³ecznej m³odego cz³owieka. Wydaje siê, ¿e
sposób dzia³ania ks. Jana Bosko cechuj¹cego siê wielk¹ odwag¹, poszukuj¹cego
dobra wychowanka, pos³uguj¹cego siê najnowoczeniejszymi rodkami i metodami, mo¿na dzisiaj podj¹æ i zaproponowaæ polskiemu spo³eczeñstwu.
1. SYTUACJA POLITYCZNA W£OCH W XIX WIEKU
Wiek XIX zapisa³ siê w historii Europy jako czas rewolucyjnych wydarzeñ,
które wp³ynê³y na jej kszta³t polityczny i spo³eczny. Chocia¿ ancien règime musia³ ulec licznym zmianom wskutek rewolucji francuskiej, to jednak z zawirowañ
dziejowych wyszed³ on doæ obronn¹ rêk¹. W roku narodzenia Janka Bosko (1815)
odbywa³ siê Kongres Wiedeñski, który nawi¹zywa³ do starego porz¹dku, a mocarstwa europejskie przyjê³y z zadowoleniem jego powrót. Sytuacja polityczna
nie ustabilizowa³a siê jednak na d³ugo. Wkrótce zacz¹³ siê pojawiaæ nowy porz¹dek, który przyniós³ liczne ruchy rewolucyjne i spo³eczne3.
Koñcowe postanowienia Kongresu Wiedeñskiego opublikowano 9 czerwca
1815 r. Przywraca³y one w³adzê starym dynastiom i okrela³y nowy podzia³ królestw w Europie. Nowemu podzia³owi politycznemu i geograficznemu zosta³
poddany równie¿ pó³wysep apeniñski. W wyniku tego podzia³u rodzinna miejscowoæ Janka Bosko znalaz³a siê w granicach pañstwa sardyñskiego. Do niego
nale¿a³y: Sardynia, Piemont, Sabaudia, Liguria i Nicea. Ponadto, na pó³wyspie
utworzono trzy wielkie królestwa: LombardzkoWeneckie, Pañstwo Kocielne
i Królestwo Obojga Sycylii. Powo³ano równie¿ do istnienia Wielkie Ksiêstwo Toskañskie i cztery ksiêstwa mniejsze: Massy i Carrary, Lukki, Parmy i Piacenzy
oraz Modeny i Reggio. Nowy podzia³ pó³wyspu, jak równie¿ historyczne rozdrobnienie polityczne istniej¹ce od kilku wieków, katastrofalnie wp³ywa³y na
gospodarkê i ekonomiê kraju. Wprowadzone ostre przepisy celne na pó³wyspie,
w sposób szczególny utrudnia³y rozwój poszczególnych ksiêstw, królestw i regionów. W tym samym czasie wiele krajów Europy d¹¿y³o do globalizacji handlowej, widz¹c w niej szansê na rozwój ca³ego kontynentu i poszczególnych pañstw.
Za tak¹ racj¹ stanu przemawia³ intensywny rozwój przemys³u i kolei4.

2 Por. P.

Stella, Don Bosco nella storia della religiosità cattolica, LAS, Roma 1979, t. 1, s. 106.
Por. W. Schroeder, Polityka miêdzynarodowa, pokój i wojna (18151914), w: Zarys historii
Europy. XIX wiek, red. T.C.W. Blanning, t³um. M. Szubert , wiat Ksi¹¿ki, Warszawa 2003, s. 185.
4 Por. M. ¯ywczyñski, W³ochy nowo¿ytne, PWN, Warszawa 1971, s. 28.
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Po Kongresie Wiedeñskim, na pó³wyspie opowiedziano siê za ustrojem absolutystycznym. Do pewnych zmian politycznych dosz³o w 1848 r., kiedy król
Karol Albert I (18311848) podpisa³ now¹ konstytucjê. W tym samym czasie rodzi³y siê ruchy rewolucyjne, który g³osi³y ró¿ne ideologie. Wiêkszoæ z nich, chocia¿ opowiada³a siê za koniecznoci¹ zmian politycznych, dostrzega³a tak¿e potrzebê reform na polu spo³ecznym, ekonomicznym i kulturalnym. W po³owie lat
czterdziestych wyodrêbni³y siê trzy znacz¹ce nurty polityczne: nurt narodowy,
liberalny i demokratycznoradykalny. Narodowcy byli za republik¹. Libera³owie
opowiadali siê za monarchi¹ i konstytucj¹. Demokraci za byli za szerokimi zmianami i w nich upatrywali jedyn¹ szansê na wprowadzenie kraju na drogê postêpu.
Pocz¹tkowo dzia³alnoæ stronnictw odbywa³a siê na drodze pokojowej. Proces
ten przerwa³a Wiosna Ludów. Przedstawiciele ró¿nych ruchów rewolucyjnych
rozpoczêli swoj¹ dzia³alnoæ od Rzymu, wzniecaj¹c w nim g³osy krytyki pod adresem papiestwa. Swoj¹ dzia³alnoci¹ objêli tak¿e inne czêci pó³wyspu, nak³aniaj¹c do wypowiedzenia wojny Austrii i do stworzenia jednego pañstwa5.
Najwiêkszy oddwiêk ruchy rewolucyjne mia³y w Piemoncie, który wypowiedzia³ wojnê Austrii. W tym czasie na czele rz¹du piemonckiego stan¹³ Vicenzo Gioberti, który wyznaczy³ mu cel, a mianowicie skonfederowanie W³och. Papie¿ Pius IX odmówi³ przy³¹czenia siê do koalicji przeciwko Austrii. Rz¹d piemoncki zagrozi³ wiêc zajêciem Rzymu. Wobec takiego dictum, papie¿ opuci³
Watykan i uciek³ do Królestwa Obojga Sycylii. Rz¹d piemoncki zaj¹³ wiêc jeszcze bardziej radykaln¹ postawê wobec Kocio³a: zlikwidowa³ wiele wi¹t, zniós³
prawo azylu, ograniczy³ prawa trybuna³u kocielnego, wprowadzi³ wielkie obostrzenia w zakresie przyjmowania spadków. W koñcu, zerwa³ stosunki dyplomatyczne z Pañstwem Kocielnym i dokona³ kasaty ¿ycia klasztornego6.
W tym samym czasie dosz³o do kilku wydarzeñ, które w niedalekiej przysz³oci mia³y du¿e konsekwencje polityczne i spo³eczne dla ca³ego pó³wyspu.
Sabaudia, która by³a czêci¹ królestwa Sardyñskiego, w 1861 r. zajê³a Królestwo
Obojga Sycylii i czêæ Pañstwa Kocielnego. W 1867 r., pierwsz¹ próbê zdobycia
Rzymu podj¹³ Giuseppe Garibaldi, przywódca ruchu zjednoczeniowego. Próba
siê nie powiod³a. Ze skutkiem pozytywnym dokona³ tego trzy lata póniej, 20 wrzenia 1870 r. Wprawdzie gwardia szwajcarska wierna papie¿owi podjê³a walkê
z wojskami Garibaldiego, ale by³a to obrona raczej symboliczna7.

5

Por. G. Bosco, Storia ecclesiastica ad uso della gioventù utile ad ogni grado di persone, Tip.
dellOratorio di S. Francesco di Sales, Torino 1871, w: Opere Edite, XXIV, s. 489.
6 Por. P. Braido, Don Bosco prete dei giovani nel secolo delle libertà, LAS, Roma 2003, t. 1,
s. 42; J. Pajewski, Historia powszechna 18711918, PWN, Warszawa 1978, s. 186.
7 Por. Garibaldi Giuseppe, w: La Nuova Enciclopedia Universale, Garzanti, Milano 1982,
s. 579.
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2. SYTUACJA SPO£ECZNA I GOSPODARCZA PÓ£WYSPU
Z³o¿ona sytuacja polityczna wp³ywa³a niekorzystnie na gospodarkê i ekonomiê ca³ych W³och. Na tê ostatni¹ mia³y dodatkowo negatywny wp³yw trzy wielkie nieurodzaje w latach 1816, 1817 i 1846. Powodem by³a susza. W³ochy by³y
wtedy krajem typowo rolniczym. Do regionów o najwy¿szym poziomie rolnictwa
nale¿a³y: Lombardia, Piemont i Toskania.
W po³owie XIX wieku we W³oszech zanotowano du¿y przyrost populacji.
W 1861 r. na ca³ym pó³wyspie zamieszkiwa³o 22 mln ludzi, w 1871 r. ludnoci
by³o ju¿ o 5 mln wiêcej, w 1881 r. kraj liczy³ 30 mln obywateli, natomiast w 1914 r.
 37 mln. Najwiêkszy procent stanowi³a ludnoæ wiejska, najmniejszy  klasy
posiadaj¹ce. W tym czasie pojawi³a siê nowa grupa spo³eczna, proletariat, który
zajmowa³ drugie miejsce pod wzglêdem wielkoci. Najwiêksze zró¿nicowanie
zauwa¿a³o siê w warstwie ch³opskiej. Stanowili j¹ w³aciciele ziemscy, dzier¿awcy i ludnoæ nieposiadaj¹ca w ogóle ziemi. Jedynym ród³em jej utrzymania by³a
s³u¿ba u bogatych ziemian. Otrzymywane wynagrodzenie nie by³o jednak zbyt
wysokie, pozwala³o jedynie na skromn¹ egzystencjê. Podejmowane próby zmian
sytuacji nie dawa³y ¿adnych rezultatów. Do pracy na roli byli zmuszeni wszyscy
cz³onkowie rodziny, tak¿e dzieci8.
Sytuacja ekonomiczna mieszkañców wsi by³a uzale¿niona w du¿ej mierze
od cen rynkowych p³odów rolnych. Ze wzglêdu na brak stabilnoci politycznej
i bariery celne, dochodzi³o bardzo czêsto do du¿ych wahañ cen. Uderza³o to najbardziej w najbiedniejszych mieszkañców wsi. Wyniki badañ ¿ycia na wsi z tamtego okresu, przeprowadzone na polecenie rz¹du w³oskiego, wskazuj¹ jednoznacznie na niski poziom ¿ycia, wysok¹ zachorowalnoæ i s³abe wy¿ywienie. Bieda
materialna przek³ada³a siê na stan szkolnictwa. Mo¿liwoci uczenia siê mia³o niewielu. Na pó³nocy kraju oko³o 50% ludnoci nie umia³o czytaæ i pisaæ. Sytuacja
w tym wzglêdzie przedstawia³a siê jeszcze gorzej w po³udniowych regionach
W³och, gdzie analfabetami by³o a¿ 80% mieszkañców9.
Trudna sytuacja polityczna, ci¹g³e ruchy rewolucyjne i wojny spowodowa³y,
¿e pó³wysep nale¿a³ do najbiedniejszych regionów w Europie. Wielu jego mieszkañców by³o zmuszonych do emigracji. Pocz¹tkowo W³osi wyje¿d¿ali do krajów
s¹siednich (Szwajcaria, Niemcy, Francja, Hiszpania), czy do krajów Afryki Pó³nocnej. W 1869 r. pó³wysep upuci³o 34 tys. osób. Liczba ta jednak systematycznie wzrasta³a. Najwiêksza fala emigrantów mia³a miejsce w latach osiemdziesi¹-

8

Por. M. ¯ywczyñski, Historia Powszechna 17891870, PWN, Warszawa 1977, s. 474.
Por. F. Traniello, A. Guasco, Storia di mille anni. Dallimperialismo alla globalizzazione,
SEI, Torino 2004, t. 3, s. 12.
9
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tych. G³ównym celem by³a Ameryka Pó³nocna, do której wyje¿d¿a³o rocznie oko³o
200 tys. W³ochów. Dane statystyczne podaj¹, ¿e w tym okresie emigrowa³o z pó³wyspu oko³o 2 mln ludzi10.
W po³owie XIX wieku zauwa¿a siê na pó³wyspie w³oskim rewolucjê przemys³ow¹. Najszybciej dotar³a ona do pó³nocnych jego regionów. Proces wdra¿ania nowych wynalazków technologicznych by³ jednak bardzo skomplikowany
i d³ugi. Przyczyn¹ by³y ró¿nice pomiêdzy regionami, brak wspó³pracy i komunikacji. To wszystko utrudnia³o w³¹czenie ekonomii w³oskiej w system nowoczesnej i kapitalistycznej gospodarki europejskiej11. Rodz¹cy siê przemys³ by³ przyczyn¹ szybkiego rozwoju miast. Powsta³a równie¿ nowa klasa spo³eczna, proletariat miejski. Jego po³o¿enie we W³oszech by³o du¿o gorsze w porównaniu
z innymi krajami europejskimi. Przemys³ ogarniaj¹cy coraz to wiêcej ga³êzi gospodarki sta³ siê równie¿ konkurencyjny dla przydomowych manufaktur i rzemielników. Tradycyjne rodki produkcji nie wytrzymywa³y konkurencji. By³y
wiêc masowo zamykane, a ich w³aciciele powiêkszali liczbê proletariuszy. Nowoczesne orodki przemys³owe z kolei nie potrzebowa³y tak wielkiej liczby robotników. Sytuacja nieco lepiej przedstawia³a siê w dwóch regionach pó³nocnych,
a mianowicie w Lombardii i Piemoncie, które z kolei stawa³y siê celem emigracji
wewnêtrznej12.
Wraz z procesem industrializacji pojawi³o siê nowe zjawisko spo³eczne, mianowicie wyzysk robotników. Na przyk³ad, w przemyle w³ókienniczym dzieñ pracy
trwa³ od 12 do 14 godzin. Czêstym zjawiskiem by³a praca nocna. Pracowa³y równie¿ kobiety i dzieci13. Wynagradzano je du¿o gorzej ni¿ pozosta³ych robotników.
Zarobki pozwala³y na egzystencjê na najni¿szym poziomie. Ze wzglêdu na brak
strukturalnych ubezpieczeñ, najwiêkszym problemem finansowym dla rodziny
by³y wypadki przy pracy14.
W jeszcze trudniejszej sytuacji ekonomicznej i ¿yciowej znajdowali siê górnicy. Przodowa³y w tym kopalnie siarki na Sycylii. Odznacza³y siê one prymitywnymi warunkami i bardzo niskimi zarobkami. Pracowano tam od 8 do 10 godzin.

10

Por. tam¿e, s. 13.
Por. ¯ywczyñski, W³ochy nowo¿ytne, dz. cyt., s. 112.
12 Por. tam¿e, s. 114.
13 Ustawodawstwo dotycz¹ce dzieci by³o we W³oszech s³abo rozwiniête. Pierwsz¹ prób¹, jak¹
podjê³o pañstwo w³oskie w zakresie ochrony dziecka, by³o rozporz¹dzenie króla z 7 grudnia 1843 r.
Wprowadza³o ono zakaz zatrudniania dzieci poni¿ej 9. roku ¿ycia i 14.  w niebezpiecznych ga³êziach przemys³u. Natomiast ustawa z 1886 r. regulowa³a czas pracy. Dzieci, które nie ukoñczy³y
12. roku ¿ycia nie mog³y pracowaæ d³u¿ej ni¿ 8 godzin dziennie. Dzieci, które nie skoñczy³y 12 lat,
nie mog³y podejmowaæ pracy nocnej, za dniówka tych, które pracowa³y, nie mog³a przekraczaæ
6 godzin. Por. A. Szeszerowa, Z historii rozwoju pracy dzieci, Sosnowiec 1922, s. 46.
14 Por. Traniello, Guasco, Storia di mille anni, dz. cyt., s. 38.
11
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Wynagrodzenie wynosi³o od 40 centów do 1 lira. Najczêciej zatrudniano tam
m³odych ch³opców, których pospolicie nazywano caruso15.
3. SYTUACJA W PIEMONCIE
Na pocz¹tku XIX wieku Turyn, stolica Piemontu, zanotowa³ wzrost populacji. Wzrost ten by³ powodowany g³ównie nap³ywem imigrantów, którzy pochodzili z okolicznych miejscowoci. W 1808 r. miasto liczy³o 65 tys. mieszkañców,
w 1838 r.  118 tys., w 1840 r.  130 tys., w 1891 r. ju¿ 320 tys. ludzi. Imigranci to
pomocnicy murarscy, wêdrowni handlarze, s³u¿ba domowa czy robotnicy sezonowi. Wiêksza czêæ znajdowa³a pracê. Reszta, celem prze¿ycia, zajmowa³a siê
¿ebractwem. Zjawisko to wystêpowa³o najbardziej w nastêpuj¹cych dzielnicach
miasta: Dora, Pad i Moschino. ¯ebractwo, jeli nie zdawa³o egzaminu, przeradza³o siê w rozboje, kradzie¿e, porwania dla okupu, napady i prostytucjê16.
Tymczasem dla w³adz Turynu g³ównym przedmiotem troski by³a stolica Królestwa. Inwestowano wiêc w rozbudowê miasta. Wytyczano nowe dzielnice, w których powstawa³y piêkne i okaza³e budowle. Mniejsze zainteresowanie okazywano biednym i opuszczonym ch³opcom, którzy byli pozbawieni pracy i podstawowych rodków do ¿ycia. Dlatego, si³¹ rzeczy, ulegali demoralizacji. Ubóstwo
materialne, czasami nêdza, zabija³y w nich szlachetne idea³y, robi¹c z nich zwyczajnych przestêpców i bardzo czêsto nawet morderców. Sytuacja ta by³a przyczyn¹ nag³ego wzrostu przestêpczoci w Turynie i na ca³ym pó³wyspie. Do porz¹dku dziennego nale¿a³y napady, rozboje, podpalenia, zabójstwa, porwania i kradzie¿e. W latach 18631870, na ca³ym pó³wyspie, kroniki policyjne zanotowa³y
a¿ 176 tys. morderstw, natomiast 276 tys. napadów i kradzie¿y. Mo¿na wiêc mówiæ o zorganizowanej przestêpczoci. Do niej nale¿a³y grupy przestêpcze tzw.
Briganti. Tylko na przestrzeni jednego roku (1864) dokona³y one oko³o 200 zabójstw, spali³y ponad 300 domów, dokona³y kradzie¿y oko³o 11 tys. sztuk byd³a
i porwa³y kilkadziesi¹t osób dla okupu17.
Przez wiele lat problemem przestêpczoci wród nieletnich na terenie Turynu zajmowa³y siê jedynie si³y policyjne. Miejscowa w³adza i spo³eczeñstwo nie
by³y zainteresowane t¹ grup¹ spo³eczn¹, nie tworzono wiêc szkó³ i nie zajmowano siê jej wychowaniem. W po³owie XIX wieku w Turynie nie by³o w ogóle szkó³
15 Por. J.A. Gierowski, Historia W³och, Zak³ad Narodowy im. Ossoliñskich, Wroc³awWarszawaKrakówGdañsk£ód 1985, s. 495.
16 Por. J. Krawiec, Powstanie Towarzystwa w. Franciszka Salezego oraz jego organizacja
i dzia³alnoæ na ziemiach polskich, Poligrafia Inspektoratu Towarzystwa Salezjañskiego, Kraków
2004, s. 19.
17 Por. S. Kosiñski, Dzie³a salezjañskie w ¿yciu ks. Bosko, Seminare. Poszukiwania naukowe
9(19871988), s. 13.
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dla dziewcz¹t, natomiast szkó³ dla ch³opców istnia³o kilka. Edukacjê i wychowanie znajdowa³o w nich oko³o 1500 uczniów. Z biegiem czasu powsta³o kilka placówek próbuj¹cych dzia³aæ na tej p³aszczynie. By³y to: Przytu³ek Mi³osierdzia,
Dzie³o Pobo¿ne w. Paw³a, Ma³e Dzie³o Opatrznoci Bo¿ej (Cotolengo), Szpital
w. Jana i w. Ludwika. Jednak  w stosunku do wielkoci potrzeb  pomoc ta
by³a niewystarczaj¹ca. Dawa³o siê zauwa¿yæ brak instytucji wychowawczych,
które podjê³yby siê pracy z m³odzie¿¹, pomagaj¹c jej znaleæ dach nad g³ow¹,
podstawowe rodki do ¿ycia i wykszta³cenie18.
Ksi¹dz Jan Bosko, który zwróci³ uwagê na ten margines spo³eczny, dzieli³ go
na dwie grupy. Do pierwszej zaliczy³ m³odych ch³opców, którzy przybyli do Turynu, szukaj¹c pracy i szans na lepsze ¿ycie. Znajdowali oni pracê na budowach,
byli goñcami lub pracowali jako s³u¿ba domowa. Chocia¿ mieli zabezpieczone
podstawowe rodki do ¿ycia, ich egzystencja równie¿ nie nale¿a³a do naj³atwiejszych. Ich miejscem zamieszkania by³y sutereny lub poddasza. Mieszkali po kilkunastu w ma³ych i ciasnych pomieszczeniach. Wiêkszoæ z nich by³a analfabetami, dlatego byli ³atwo wykorzystywani przez swoich pracodawców. W zakresie
edukacji religijnej tak¿e nie by³o lepiej.
Do drugiej grupy m³odzie¿y ks. J. Bosko zalicza³ ch³opców biednych i opuszczonych. Jedynym ród³em ich utrzymania by³y kradzie¿e. Miejscem ich przebywania by³y wczeniej wymienione dzielnice Turynu. Czas spêdzali na organizowaniu napadów. Dla wiêkszego poczucia w³asnego bezpieczeñstwa tworzyli grupy przestêpcze. Do takich nale¿a³a La Cocca. Jej siedzib¹ by³a dzielnica Turynu,
Valdocco. Miejsce to sta³o siê dla ks. Jana Bosko g³ównym miejscem dzia³alnoci
i pracy z m³odzie¿¹, a w przysz³oci, tak¿e pierwsz¹ siedzib¹ Towarzystwa Salezjañskiego19.
W tym kontekcie nale¿y nadmieniæ, ¿e t¹ kategori¹ m³odzie¿y nie zajmowa³
siê przez d³u¿szy czas równie¿ Koció³, czy to na ca³ym pó³wyspie, czy to w Turynie. W po³owie XIX wieku w ca³ych W³oszech by³o oko³o 60 tys. ksiê¿y. Wiêkszoæ z nich zajmowa³a siê tradycyjnym duszpasterstwem. Wielu nie rozumia³o
problemu m³odzie¿y. Wielu w sposób wiadomy unika³o kontaktu z m³odzie¿¹
z marginesu. Jakakolwiek bowiem próba nawi¹zania z ni¹ kontaktu nios³a ze sob¹
powa¿ne ryzyko publicznego wymiania lub  w najlepszym przypadku  niekulturalnego potraktowania20.

18

Por. G. Chiosso, La gioventù povera ed abbandonata a Torino. Il caso degli allievi 
artigiani della Mendicità Istruita 18181861, w: Limpegno delleducatore, red. J.M. Prellezo, LAS,
Roma 1991, s. 375.
19 Por. M. Wirth, Da don Bosco ai nostri giorni. Tra storia e nuove sfide (18151888), LAS,
Roma 2000, s. 42.
20 Por. P. Stella, Don Bosco nella storia della religiosità cattolica, LAS, Roma 1981, t. 2, s. 359.
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Coraz powa¿niejsza sytuacja w zakresie bezpieczeñstwa i g³osy krytyki mieszkañców Turynu zmusi³y w³adze ró¿nego szczebla do zajêcia siê problemem niebezpiecznej m³odzie¿y. Wprowadzono szereg zmian w kodeksie karnym i zaostrzono sposoby odbywania kary. Do najbardziej znanych rodków stosowanych w wiêzieniach by³y: pojedyncze cele i praca w milczeniu. Coraz wiêksza liczba skazanych
zmusi³a w³adze miasta do przeorganizowania istniej¹cych wiêzieñ. W 1821 r.
zorganizowano nowe wiêzienie dla kobiet, tzw. Forzate. Patronat honorowy nad
nim wziê³a markiza Giulia di Barolo, znana dzia³aczka spo³eczna i dobrodziejka
ks. Bosko. Natomiast, musiano zbudowaæ a¿ trzy nowe zak³ady karne dla mê¿czyzn. By³y to: Correzionale, Sanatorie i Delle Tori. Wielkim sukcesem z punktu
widzenia wychowania i pracy prewencyjnej, by³o stworzenie w 1845 r. pierwszego domu poprawczego przeznaczonego dla m³odych ch³opców. W inicjatywie tej
mia³ znacz¹cy udzia³ ks. Bosko. Dom ten otrzyma³ nazwê La Generala. W ten
sposób, odizolowano m³odych przestêpców od innych wiêniów, a zw³aszcza od
recydywistów odbywaj¹cych czasami d³ugoletnie kary. Jednoczenie pojawia³o
siê coraz wiêcej g³osów podkrelaj¹cych znaczenie pracy reedukacyjnej i prewencyjnej21.
4. INICJATYWY KS. JANA BOSKO
Bardzo niespokojna druga po³owa XIX wieku na pó³wyspie w³oskim by³a
czasem bardzo trudnym dla Kocio³a katolickiego. Stan¹³ on przed nowymi wyzwaniami, których nie zna³ w przesz³oci. Przede wszystkim, obowi¹zywa³ nowy
porz¹dek polityczny, w³adzê sprawowa³ laicki aparat i kraj obejmowa³a industrializacja. Zauwa¿ano kryzys wiary, rodzi³ siê agnostycyzm i coraz wiêksza obojêtnoæ ludzi na problemy Kocio³a. Wród w³oskiego duchowieñstwa pojawi³a siê
grupa ksiê¿y, dla których los m³odzie¿y nie pozostawa³ obojêtny. Przekraczali
wiêc formy tradycyjnego duszpasterstwa i wraz z pomoc¹ ludzi wieckich wchodzili coraz bardziej w sprawy spo³eczne. Duchowieñstwo, nieoficjalnie, podzieli³o siê na ksiê¿y ruchu i ksiê¿y sakramentów. Ks. Jan Bosko, wierny papie¿owi i swojemu biskupowi, poprzez swoj¹ dzia³alnoæ do³¹cza³ do tych, którzy odznaczali siê wra¿liwoci¹ na problemy ówczesnego spo³eczeñstwa, a zw³aszcza
m³odego cz³owieka22.
Jak ju¿ wspomniano wy¿ej, ks. Jan Bosko, po otrzymaniu wiêceñ kap³añskich w 1841 r., zosta³ wys³any przez biskupa do Konwiktu w. Franciszka z Asy¿u w Turynie, aby zyskaæ dodatkowe kwalifikacje z zakresu teologii pastoralnej.
W Konwikcie przebywa³ trzy lata. Na wyran¹ probê rektora Konwiktu, a zara21
22

Por. Chiosso, La gioventù povera ed abbandonata a Torino, dz.cyt., s. 374.
Por. Braido, Don Bosco prete dei giovani nel secolo delle libertà, dz. cyt., t. 1, s. 71.
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zem jego kierownika duchowego, ks. Giuseppe Cafasso, zosta³ kapelanem turyñskiego wiêzienia. Oprócz tego, udziela³ siê w domu poprawczym La Generala,
w którym przebywali m³odzi ch³opcy, którzy weszli w konflikt z prawem. Dowiadczenie pracy w tych rodowiskach uwiadomi³o mu, ¿e pobyt w zak³adzie
karnym, czy w innym miejscu odosobnienia, wp³ywa bardzo negatywnie na osoby tam przebywaj¹ce. Pog³êbia siê bowiem proces demoralizacji. Dlatego postanowi³ stworzyæ system wychowawczy, który zapobiega³by ³amaniu prawa przez
m³odego cz³owieka, a w konsekwencji unika³by on kary pozbawienia wolnoci.
W przysz³oci ks. J. Bosko nazwa³ tê metodê systemem prewencyjnym23.
Dzia³alnoæ na w³asn¹ rêkê rozpocz¹³ ks. Jan Bosko pod koniec lat czterdziestych24. Dla ch³opców pozbawionych rodków do ¿ycia, niemaj¹cych pracy i bezdomnych, stworzy³ pocz¹tkowo w 1846 r. oratorium25 wi¹teczne. Pierwsz¹ jego
siedzib¹ by³a dzielnica Valdocco. Metoda wychowawcza oratorium cechowa³a
siê klimatem rodzinnym, radoci¹, zaufaniem i przyjacielskimi relacjami. Z biegiem czasu i potrzeb, oratorium na Valdocco poszerza³o ofertê swojej dzia³alnoci. W pierwszej fazie by³y to rekreacja (zabawa i sport), nauka religii, modlitwa,
przygotowanie do sakramentów, ale tak¿e dla wielu  dach nad g³ow¹ i chleb. Ze
wzglêdu na du¿e potrzeby, ks. Bosko rozszerzy³ dzia³alnoæ oratorium na ca³y
tydzieñ.
Pomimo du¿ej pracy, by³ zdania, ¿e dotychczasowa pomoc, jakiej udziela³
m³odym ch³opcom, jest wci¹¿ niewystarczaj¹ca. W dalszej kolejnoci ks. Bosko
stworzy³ dla swoich wychowanków szko³y niedzielne i wieczorowe, w 1847 r.
internat dla praktykantów i uczniów, w latach 18531862 zorganizowa³ na Val23

Por. Metoda wychowawcza, któr¹ ks. J. Bosko nazwa³ systemem prewencyjnym, z g³ównym za³o¿eniem pedagogicznym i spo³ecznym zrodzi³a siê oko³o 1877 r. Chocia¿ w praktyce stosowa³ j¹ du¿o wczeniej, teoretycznie przedstawi³ w pozycji wydanej drukiem w 1877 r. pt: System
prewencyjny w wychowaniu m³odzie¿y. Jak twierdzi ks. Piotr Braido, najlepszy znawca postaci ks. Bosko, stronice z 1877 r. trzeba postrzegaæ jako cile z³¹czone z dyskursem spo³ecznym, który je
poprzedza³ i równie¿ po nich nastêpowa³. Podstaw¹ tej metody s¹ trzy wyra¿enia: rozum, religia
i mi³oæ. Dla ks. Bosko, rozum to roztropna obecnoæ wychowawcy, religia to najlepszy sposób na
otwarcie wychowanka na Boga. Natomiast lini¹ przewodni¹ mi³oci jest jego dobro. Metodê wychowawcz¹ ks. Jana Bosko uzupe³nia asystencja i klimat rodzinny. Por. Braido, Lesperienza pedagogica di don Bosco, dz. cyt., s. 131.
24 Por. G. Bosco, Memorie dellOratorio di S. Francesco di Sales dal 1815 al 1855, Editrice
SDB, Roma, s. 125.
25 Oratorium jako forma pracy z m³odzie¿¹ nie by³a nowa we W³oszech, a tak¿e w rodowisku
turyñskim. Za twórcê oratorium uwa¿a siê w. Filipa Nereusza (15151595). Zajmowa³ siê on m³odzie¿¹ rzymsk¹, gromadz¹c j¹ w oratorium. Spêdzano tam czas na zabawach i instrukcji religijnej.
Z racji tej dzia³alnoci w. Filipa Nereusza nazwano Aposto³em Rzymu. W czasach ks. Jana
Bosko w Turynie dzia³a³o bardzo prê¿nie oratorium ks. Giovanniego Cocchi. Por. L. Pazzaglia,
Apprendistato e istruzione degli artigiani a Valdocco (18461886), w: Don Bosco nella storia della
cultura popolare, red. F. Traniello, SEI, Torino 1987, s. 15.
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docco szereg warsztatów rzemielniczych, w których ch³opcy uczyli siê zawodów, od 1855 r. funkcjonowa³y regularne szko³y powszechne i rednie z uprawnieniami pañstwowymi. Na pocz¹tku lat 60tych ks. Bosko uruchomi³ ma³e seminarium duchowne, maj¹c nadziejê na powo³ania do Towarzystwa Salezjañskiego.
W ten sposób na Valdocco powsta³o miasteczko ch³opców26.
Pierwsze lata pracy pedagogicznej z t¹ kategori¹ m³odzie¿y dla ks. J. Bosko
by³y bardzo trudne. Nie dysponowa³ on bowiem ¿adnymi strukturami, baz¹ materialn¹, a tak¿e wiêkszymi rodkami finansowymi. Z pomoc¹ jednak wielu ¿yczliwych ludzi wra¿liwych na potrzebuj¹c¹ i zagro¿on¹ m³odzie¿ móg³ kontynuowaæ
rozpoczête dzie³o. Dla zabezpieczenia jego przysz³oci, w trudnych warunkach
politycznych uda³o mu siê za³o¿yæ w 1859 r. Towarzystwo Salezjañskie, które
kontynuuje do dzisiaj charyzmat swojego Za³o¿yciela. Spo³eczeñstwo w³oskie
doceni³o znaczenie pracy wychowawczej ks. Bosko. Z ca³ego pó³wyspu nap³ywa³y proby o przybycie salezjanów i podjêcie pracy z m³odzie¿¹ bêd¹c¹ w ró¿norakiej potrzebie. Towarzystwo Salezjañskie w szybkim tempie przekroczy³o
nie tylko granice geograficzne W³och, ale tak¿e i Europy27.
Ze wzglêdu na uwarunkowania spo³eczne XIX wieku, ks. Bosko zajmowa³
siê tylko ch³opcami. Nie by³ równie¿ obojêtny na losy dziewcz¹t. Dla rozszerzenia idei swojej metody wychowawczej za³o¿y³ Zgromadzenie Sióstr Maryi Wspomo¿ycielki. Naczelnym charyzmatem Sióstr Salezjanek jest praca z dziewczêtami. Od samego pocz¹tku ks. Jan Bosko wspierany by³ równie¿ przez osoby wiec26

Por. Wirth, Da don Bosco ai nostri giorni. Tra storia e nuove sfide, dz. cyt., s. 73.
Jeszcze za ¿ycia ks. Bosko salezjanie rozpoczêli pracê: Francja  1875, Argentyna i Urugwaj  1876, Patagonia  1879, Hiszpania  1881, Brazylia  1883, Chile i Anglia  1887, Ekwador
 1888. Por. F. Desramaut, Don Bosco en son temps, SEI, Torino 1996, s. 962, 966, 1069; Towarzystwo Salezjañskie na ziemie polskie przyby³o w 1898 r. Pierwszym miejscem pracy salezjanów by³
Owiêcim. Prawdziwy rozkwit dzia³alnoci przypad³ jednak na czas po odzyskaniu niepodleg³oci
w 1918 r. W okresie miêdzywojennym salezjanie stworzyli 46 placówek wychowawczych (licea,
gimnazja, szko³y zawodowe, internaty, bursy, sierociñce). Wybuch II wojny wiatowej sparali¿owa³
ca³kowicie pracê wychowawcz¹. Pomimo bardzo trudnych warunków okupacyjnych, prowadzono
pracê parafialn¹, w ramach Caritasu akcjê do¿ywiania, organizowano i uczestniczono w tajnych
kompletach, ukrywano ¯ydów. Po zakoñczeniu dzia³añ wojennych w 1945 r. salezjanie przyst¹pili
do odbudowy wielu zniszczonych szkó³ i placówek, rozpoczynaj¹c jednoczenie dzia³alnoæ wychowawcz¹. Ju¿ 1948 r. Towarzystwo Salezjañskie prowadzi³o 4 gimnazja zawodowe, 8 szkó³ zawodowych, 2 bursy, 10 sierociñców, 4 Ma³e Seminaria Duchowne i 22 oratoria. W pocz¹tku lat
piêædziesi¹tych zakres dzia³alnoci salezjanów by³ systematycznie ograniczany. W 1963 r. w³adze
komunistyczne zamknê³y Szko³ê Organistowsk¹ w Przemylu. Pozostawiono jedynie szko³ê zawodow¹ w Owiêcimiu, która funkcjonowa³a nieprzerwanie ca³y czas. G³ównym miejscem pracy salezjanów sta³y siê parafie. Równie¿ tutaj zwracano uwagê, aby priorytetem ich pracy by³a m³odzie¿.
Zmiany polityczne i spo³eczne, które dokona³y siê po 1989 r., umo¿liwi³y salezjanom powrót do
charyzmatu ks. Jana Bosko. Dzisiaj w czterech inspektoriach Towarzystwo Salezjañskie prowadzi
oko³o 60 szkó³ i placówek wychowawczych. Por. S. Wilk, Sto lat apostolstwa salezjañskiego w Polsce (18981998), Salezjañski Orodek Misyjny, LublinWarszawa 1998, s. 7, 23, 24, 26.
27
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kie. Pomoc ta przybiera³a ró¿ne formy. Od materialnej pocz¹wszy, a na duchowej
skoñczywszy. Z nich wy³oni³a siê trzecia ga³¹ Rodziny Salezjañskiej, a mianowicie Wspó³pracownicy Salezjañscy. Dla ch³opców za, którzy zdobyli wykszta³cenie i wychowanie w domach salezjañskich, za³o¿y³ Stowarzyszenie By³ych
Wychowanków28.
Wiek XIX to tak¿e czas polaryzowania siê dwóch stanowisk w nauce Kocio³a: societas moderna i societas christiana. Ksi¹dz Bosko z racji swojego powo³ania i wykszta³cenia opowiada³ siê zawsze w sposób klarowny za societas
christiana. Nale¿y jednak podkreliæ, ¿e wobec societas moderna nie przybra³
pozycji wrogiej czy obojêtnej, jak¹ przybra³o licznie duchowieñstwo katolickie.
Ksi¹dz Jan Bosko, wiadomy nieuchronnych przemian spo³ecznych, jakie przyniós³ XIX wiek, odwa¿nie w³¹czy³ siê w reformê mylenia i nowy sposób ¿ycia.
W centrum swojej pracy wychowawczej postawi³ dobro ch³opca i jego zbawienie. Jednak pracy z m³odzie¿¹ nie ograniczy³ tylko do wychowania religijnego,
ale potrafi³ zintegrowaæ j¹ z innymi formami inicjatyw: rekreacyjnych (sport, gry,
przechadzki), kulturalnych (orkiestra, teatr, piew, dobra ksi¹¿ka) i spo³ecznych
(ukoñczenie szko³y, danie zawodu, wprowadzenie na rynek pracy, organizowanie
wzajemnej pomocy).
Ruchy rewolucyjne w Europie w XIX wieku i tendencje zjednoczeniowe,
które opanowa³y pó³wysep apeniñski, przynios³y wielkie zmiany polityczne i spo³eczne w ca³ym kraju. Wyzwoli³y one tak¿e wielkie si³y w Kociele katolickim.
Wyrazem tego by³y liczne zgromadzenia zakonne, które powsta³y w tamtym okresie. Poszukiwa³y one przestrzeni pomiêdzy tradycj¹ i nowoczesnoci¹. Towarzystwo Salezjañskie znajduje równie¿ tutaj swoje miejsce, wprowadzaj¹c do nowoczesnego ¿ycia spo³ecznego nowy model wychowania chrzecijañskiego. Ksi¹dz
Jan Bosko, nie rezygnuj¹c ze swoich zasad wyp³ywaj¹cych z jego powo³ania,
potrafi³ zharmonizowaæ go z widoczn¹ elastycznoci¹ zachowañ zarówno w zakresie poszczególnych inicjatyw, jak i w relacjach z systemem politycznym i ze
spo³ecznoci¹ cywiln¹. Tak¿e w tym, inicjatywa ksiêdza Bosko ukazuje siê jako
symptomatyczna: bez uciekania siê do jakiekolwiek kompromisu, zdo³a³ skutecznie w³¹czyæ swoje inicjatywy w obszar ró¿nych dzia³añ i krêgów spo³ecznych,
korzystaj¹c z tej wolnoci, na któr¹ libera³owie, chc¹c byæ konsekwentni wzglêdem w³asnych zasad, musieli pozwoliæ tak¿e tym, którzy dzia³ali z innej inspiracji ideowej29.Tê podwójn¹ wartoæ, spo³eczn¹ i wychowawcz¹, bardzo szybko
zauwa¿y³ ówczesny wiat rodowisk wychowawczych i wiat mediów.

28

Por. Stella, Don Bosco nella storia della religiosità cattolica, dz. cyt., t. 1, s. 209.
G. Chiosso, Profilo storico della pedagogia cristiana in Italia (XIX e XX secolo), La Scuola,
Brescia 2001, s. 88.
29
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ZAKOÑCZENIE
Dzisiejszy wiat, tak na p³aszczynie politycznej, ekonomicznej, jak i spo³ecznej, postrzegany jest przez wielu jako jedna zglobalizowana wioska. £atwiej
zauwa¿a siê jej pozytywne strony. Niestety, s¹ równie¿ i negatywne, jak nierównoæ, niesprawiedliwoæ, ró¿nego rodzaju konflikty. Zjawiska te maj¹ ró¿n¹ trajektoriê ra¿enia. Obecny model ¿ycia, którego dominant¹ jest ekonomia, mo¿na
okreliæ jako globalizacja/marginalizacja, gdzie coraz mniej jest solidarnoci, a górê
bierze rywalizacja i indywidualizm. Wydaje siê, ¿e  podobnie jak w czasach
ks. Bosko  konkurencji nie wytrzymuje m³ody cz³owiek. Ten model ¿ycia niesie
coraz mniejsze poczucie bezpieczeñstwa, a coraz wiêksze poczucie ubóstwa (jeli nie materialnego, to z pewnoci¹ duchowego).
Nale¿y tak¿e zauwa¿yæ, ¿e w dzisiejszych czasach, z jednej strony, wzros³a
w sposób widoczny wra¿liwoæ na prawa dziecka i m³odego cz³owieka, z drugiej,
paradoksalnie, dochodzi do czêstszego ich ³amania. Bardzo czêsto zjawisko to
przyjmuje drastyczne rozmiary. Mamy wiêc w XXI wieku dzieci ulicy, dzieci
robotników, dzieci ¿o³nierzy, wiêniów, sieroty, dzieci niczyje, dzieci chore i biedne, ofiary min, gwa³cone czy dawców organów. Co wiêc nale¿y uczyniæ, aby
globalizacja sta³a siê bardziej ludzka i przyjazna m³odemu cz³owiekowi?
Od mierci ks. Jana Bosko up³ynê³o ponad sto lat. wiat wszed³ w trzecie
tysi¹clecie jako globalna wioska. Przed pedagogik¹ i wychowaniem stanê³y nowe
wyzwania. Wydaje siê, ¿e metoda wychowawcza, któr¹ stosowa³ w ¿yciu Wychowawca z Turynu, mo¿e mieæ zastosowanie równie¿ dzisiaj, bowiem  jak czêsto
mawia³  myl, wiara i serce nie mia³y i nie bêd¹ mieæ granic30.
SAINT JOHN BOSCO IN RELATION TO SOCIAL EXCLUSION
OF THE ITALIAN YOUTH IN THE 19TH CENTURY
Summary
Nowadays we use the term social exclusion. In the times of St. John Bosco the above mentioned term was not known but still the youth was affected by that fact. In the 19th century in Italy
and in Piemonte in particular the fact of social exclusion was evident among the youth. This article
is aimed to portray St. John Bosco as the one who helps the young socially excluded and deprived of
family life. The very first reaction of John Bosco was his creation of his oratory for the young

30 Por. P. Braido, Esperienza, osservazione, sperimantazione nella prevenzione educativa alla
scuola di don Bosco, w: La ricerca pedagogico  didattica. Problemi, acquisizioni e prospettive
negli ultimi cinquantanni. Studi in onore del prof. Luigi Calonghi, red. C. Nanni, LAS, Roma
1997, s. 81.
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deprived of their own home. John Bosco would extend his offer of help to the young with the
passage of time. He would build schools, boarding schools, junior high schools, vocational schools
and other centres of education for them. He himself also created a unique method of educating of the
young called the preventive system. He turned to religion, love and mind of the humanbeing who
needs assistance and family atmosphere. The author also tries to highlight the social, economic and
political situation of Italy of that time which contributed to the social exclusion of the young.
Keywords: social exclusion, poor and deprived youth, revolutionary movements, industrialization, conditions of children and the youth, preventive system
Nota o Autorze: ks. dr Jan Niewêg³owski, absolwent Università Pontificia Salesiana w Rzymie, adiunkt w Uniwersytecie Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego w Warszawie.
S³owa kluczowe: wykluczenie spo³eczne, m³odzie¿ biedna i opuszczona, ruchy rewolucyjne,
industrializacja, system prewencyjny
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