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Novi doktorji znanosti

Franc Maršič

Konceptualizacija religijske pedagogike v preventivnem vzgojnem sistemu 
Janeza Boska. Doktorska disertacija, mentor Janez Vodičar, somentor Stan-

ko Gerjolj. Ljubljana: 2009. X, 414 str.
Mag. Franc Maršič SDB je v svoji doktorski nalogi predstavil oblikovanje vzgojnih 

konceptov pri Janezu Bosku in njihovo povezanost z religijskimi vsebinami. Same-
mu naslovu je dodal podnaslov: Zgodovinski in idejni vplivi na pedagogiko Janeza 
Boska, ki kaže na njegovo temeljno raziskovalno izhodišče. Delo je nastalo kot plod 
dolgoletnega raziskovanja izvirne salezijanske literature in podiplomskega študija 
na papeški salezijanski univerzi v Rimu. Ker je Janez Bosko praktik, ki je bolj malo 
teoretično pisal, so pa o njem in o njegovem vzgojnem delu pisali drugi, je težko 
strogo omejiti polje raziskovanja in izbrati zgolj eno samo izhodiščno področje. 
Avtorju je v zvestobi izvirnim tekstom in utečenim interpretacijam preventivne 
pedagogike uspelo predstaviti tokove, ki so vplivali na Janeza Boska, prikazati, kako 
so se pri njem razvijali v samem pedagoškem delu, in možnosti, ki jih takšen pri-
stop daje za današnjo religijsko pedagogiko. Naloga ima poleg uvoda še sedem 
poglavji in obsežen seznam literature.

Po uvodni predstavitvi ciljev in metod dela v prvem poglavju umesti Janeza Bo-
ska v zgodovinski okvir političnega in cerkvenega dogajanja. Predstavi njegovo 
odraščanje v veri, kakšnih vzgojnih metod je bil sam deležen med šolanjem. Še 
posebej sta izpostavljena njegovo zorenje v veri in potek teološkega izobraževanja. 
že takrat se je dejavno vključeval v poskuse vzgoje in izobraževanja, saj se je čutil 
od samega otroštva dalje poklicanega za to delo v Cerkvi. Pri tem delu je bil že od 
začetka zaznamovan z duhovnostjo sv. Alfonza Marije Ligvorija in osebnega du-
hovnega voditelja, svetniškega Jožefa Cafassa.

V tretjem poglavju avtor predstavi temeljne pedagoške silnice v Italiji za časa 
Janeza Boska. Bolj temeljito oriše Johanna Heinricha Pestalozzija in Johanna Frie-
dricha Herbarta. Pri obeh poskuša odkriti motive za novo pedagoško misel in reši-
tve, ki jih ponudita, še posebno za religijsko vzgojo. Oba klasika pedagogike upora-
bi, da laže umesti tudi pedagoške rešitve Janeza Boska v same koncepte pedago-
gike tistega časa. V istem poglavju predstavi tudi šolstvo v Piemontu v 19. stoletju 
z njihovimi ključnimi akterji. Široka paleta izvirnih rešitev tistega časa na področju 
šolstva je ozadje raziskovanja pedagoške misli v poznejšem salezijanskem preven-
tivnem sistemu. »Don Bosko je s svojo držo presegel nerodovitno bojevito razpo-
loženje na šolskem področju. Začel je organizirati svobodno izobraževanje in vzgo-
jo na povsem katoliških temeljih, korenine svoje dejavnosti pa je pognal v tisti del 
populacije, ki ga je najbolj globoko okužil virus jakobinizma in laicizma.« (80)

Četrto poglavje prinese antropološko študijo o okoliščinah in možnostih religij-
ske vzgoje in izobraževanja. Predstavi temeljne momente, ki človeka oblikujejo kot 

Bogoslovni_vestnik_2_2010.indd   275 30.8.2010   21:08:35



276 Bogoslovni vestnik 70 (2010) • 2

religijsko bitje. Omeji se na filozofsko, sociološko in psihološko pojmovanje človeka 
v odnosu do verskega življenja, ki ga najde v strokovni literaturi časa in okolja Ja-
neza Boska. Aplikativnost teh teoretičnih pristopov na področju religije razišče v 
duhovnem življenju posameznih redovnih skupnosti v Cerkvi, ki so bile prvenstve-
no vzgojno naravnane, njihov končni cilj je bilo odrešenje tako tukaj kakor v večno-
sti. »Lahko rečemo, da je vse pedagoško delovanje po svoji naravi metodološko 
kazanje poti, ki ji je potrebno slediti, da bi dosegli glavni cilj: zveličanje duše, in 
posledično tudi drugi cilj: osebno etično promocijo in preoblikovanje družbe.« (193)

Z izdelanim zgodovinskim ozadjem in teoretičnim orisom tako v petem poglav-
ju prikaže razvoj preventivne pedagogike. Najprej predstavi glavne mislece, ki so 
z vidika krščanske teologije pripravljali temelje za praktično uporabo preventivne 
pedagogike. Ob predstavitvi posameznih vzgojiteljev iz začetka 19. stoletja opo-
zori na njihove različne aplikativne prvine, še posebno na tiste, ki so pozneje vpli-
vali na delo Janeza Boska. Bosko je predstavljen ob koncu poglavja s svojimi te-
meljnimi koncepti družinskosti in asistence.

Šesto poglavje je v celoti posvečeno religijski pedagogiki Janeza Boska. Iz prej 
predstavljenih predhodnikov in iz humanistične naravnanosti krščanskih vzgojiteljev 
je razvil pedagogiko, ki upošteva integralnost človeške osebe. Avtor se spopade s 
konceptom sodobne pedagoške misli o subjektu in objektu vzgoje. Odgovor na to 
dilemo je celovitost osebnega pristopa v prvih salezijanskih ustanovah, kjer je pre-
ventivni sistem integralno vključeval versko razsežnost za graditev celostne osebe. 
»Prej in bolj kakor predloženi cilji in vzgojne vsebine sta temeljnega pomena – tako 
v don Boskovi izkušnji kakor v njegovih teoretičnih zapiskih – osebni odnos in pravi 
namen vzgojitelja.« (256) Antropološki koncept vernosti, razumnosti in ljubeznivo-
sti je uporabljen za ustvarjalno preseganje sodobne dileme vzgojne oblasti. Vzgojitelj 
je spremljevalec, ki ne izgubi svoje odgovornosti, hkrati pa pri tem pušča pri miru in 
celo zahteva vzgajančevo lastno pobudo in svobodo. Mladost pri Janezu Bosku ni 
pomenila podrejenosti ali gole nevednosti, ampak vir veselja, poleta in želje po 
osmišljanju. To je mogoče v budni navzočnosti vzgojitelja, ki prav prek krščanstva 
lahko odpira in oblikuje začeto življenjsko pot posameznega mladostnika. Avtor opo-
zori na pedagoško uporabnost raznih oblik pobožnosti pri Janezu Bosku in poveže 
njegovo delovanje s teoretičnimi pogledi iz prejšnjih poglavji.

V zadnjem poglavju se loti umestitve preventivnega vzgojnega modela, kakor 
ga najdemo pri izvirih salezijanskega dela, v sodobni čas. Najprej ga umesti v kon-
kretni kontekst sodobnega mladostnika, nato ga poveže s Cerkvijo in s salezijansko 
družbo in iz teh okvirov išče potrebnost po preventivni religijski pedagogiki: »V 
tako okolje vstopa kot preverjena možnost preventivni vzgojni sistem Janeza Bo-
ska, ki tudi v težkih zgodovinskih okoliščinah ter v zgodbah revnih in zapuščenih 
mladih ustvarja vedno nove pogoje za življenjski optimizem in eshatološko upanje. 
V človeku in v medsebojnih odnosih lahko odkrijemo nekaj svetega in presegajo-
čega. Globalizacijsko vprašanje človekovega preživetja usmerja mlade in odrasle 
v globalno vprašanje človeškega postajanja biti človek, torej v vprašanje modrosti, 
ki se potem odraža v etičnosti življenja.« (374)

Ob branju bo tako lahko vsak zaznal, da je to res prepleteno in zavzeto delo 
mnogih katehetov in vzgojiteljev, ki so v nemirnem 19. stoletju poskušali odpreti 
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nove poti za vzgojo in izobraževanje; sv. Janez Bosko jih je modro združil in upo-
rabil pri svojem delu. Ob še vedno nejasnem naslovu in razumevanju pojma, kakor 
je koncept, je v nalogi avtorju uspelo pokazati, da govorimo o sinergiji različnih 
zavzemanj za človeka, ki imajo korenine v krščanskem humanizmu. Vendar je tudi 
poudarjeno in pokazano, da tako Pestalozzijeva praktično-konceptualna iznajdba 
kakor teoretično dodelan Herbartov vzgojno-izobraževalni sistem lahko odkrije 
svoje utelešenje prav v preventivnem sistemu Janeza Boska.

Bosko je zmogel koncepte svetne pedagogike prevesti v svoje lastno prizade-
vanje za vzgojo v veri mladih proletarcev iz Turinskih ulic. Prav tako je uspešno 
uporabil – na dvorišču, v delavnici in v šoli – religiozne vzgojne momente. Tej uspe-
šni združitvi bi lahko rekli: dosledno v praksi izpeljane Pestalozzijeve paradigme 
celostne vzgoje, čeprav bi ji lahko očitali neizdelano sistematičnost didaktičnega 
procesa po Herbartu, in preventiva, ki vključuje prav to herbartijansko zahtevo po 
znanstvenosti in načrtnosti. Ta vizija je ves čas pred očmi in iz tega poskuša avtor 
tudi izpeljati aktualizacijo preventivnega sistema. Kljub nekaterim pomislekom mu 
je uspelo vsaj nakazati, kako bi bili koncepti preventivnega sistema iz 19. stoletja 
v porajajoči se industrijski družbi Turina lahko učinkoviti danes.

Delo je odprlo možnosti za celovit pogled na razvoj preventivnega vzgojnega 
sistema. Pri tem je antropološko izhodišče temeljno. Saj religijska pedagogika v 
Valdoccu vedno odgovarja na zahteve konkretnega mladega človeka s čisto spe-
cifičnimi potrebami in problemi. Prav to na koncu odpira vprašanja, ki čakajo, da 
bodo iz teoretičnega premisleka prešla v prakso pri delu z mladimi.

Lahko rečemo, da so v nalogi doseženi trije glavni cilji. Ves čas se vračamo k 
izvirom salezijanskega preventivnega sistema, pokazana je globoka humanistična 
paradigma, ki doseže vrh v krščanski ljubezni, v kateri je nujno vzgoja stvar srca, 
in odpirajo se možnosti aplikacije te pedagoške usmeritve za danes. Prav tukaj bi 
si lahko želeli še večje ustvarjalnosti pri razvoju tako teoretičnega kakor praktič-
nega vidika preventivnega sistema. Naloga bi bila lahko tudi bolj koherentna pri 
sledenju razvoju temeljnih konceptov preventivne pedagogike.

 Janez Vodičar
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