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Slovenski cerkveni tisk o sv. Janezu Bosku
do leta 1888
Povzetek: V letu 2015 se Cerkev spominja 200-letnice rojstva sv. Janeza Boska

(1815–1888), ustanovitelja skupnosti don Boskovih salezijancev, hčera Marije
Pomočnice in salezijanskih sotrudnikov. V različnih okoljih so bili ob tej priložnosti pripravljeni številni dogodki, od jubilejnih proslav in znanstvenih srečanj
do otvoritev novih ustanov in cerkvenih slavij. Objavljenih je bilo več izvirnih
znanstvenih del, ki so orisala njegovo mesto v razvoju krščanske pedagogike,
pri misijonskem delu ad gentes v 19. stoletju in na socialnem področju. Razprava predstavlja temeljne poudarke, ki jih je o sv. Janezu Bosku do njegove smrti
leta 1888 zabeležil slovenski cerkveni tisk, in analizira razumevanje izvirnosti
njegovega mesta v Cerkvi in med redovnimi skupnostmi.

Ključne besede: sv. Janez Bosko (1815–1888), Slovenija, cerkveni tisk, misijoni, salezijanci, hčere Marije Pomočnice

Abstract: The Slovenian Church Press about St. John Bosco until 1888
The year 2015 is for the Salesian Family of Saint John Bosco (1815–1888) a special jubilee. He is the founder of the Salesians, Sisters of Mary Help of Christians, and Salesian Cooperators. A large variety of different manifestations has
been prepared for this occasion: jubilee festivities, scientific meetings, inaugurations of new works, and church celebrations. New original scientific works
have been published treating don Bosco's place in the development of the
Christian pedagogical sciences, in the missions ad gentes in the course of the
19th century, and his contribution to the social activities. The paper focuses on
the fundamental aspects about don Bosco published in the Slovenian Church
press and analysis how his original place in the Church and among the religious orders was understood.
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Kolikor je bilo do sedaj mogoče ugotoviti, je bila v slovenskem prostoru prvič objavljena sploh kaka novica o začetkih don Boskovega delovanja julija 1857, ko je
Zgodnja danica svojim bralcem pod skupnim naslovom Razgled po keršanskim
svetu sporočila o njegovem delu v prid mladih v prestolnici Piemonteško-sardin-
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skega kraljestva Turinu. Takrat je imela v slovenskem prostoru velik odmev misijonska akcija italijanskega duhovnika trinitarca Nikolaja Olivierija (1792–1864) iz
Genove, ki je z odkupovanjem suženjskih otrok v Afriki in z njihovo osvoboditvijo
želel izvirno prispevati k spreminjanju razmer v delih Afrike, kjer je še obstajalo
suženjstvo (Kolar 2003, 67–88). Odkupljene in osvobojene otroke so sprejemale
ustanove in posamezniki v raznih evropskih državah, tudi na Slovenskem, s pomočjo katerih je N. Olivieri vnaprej zbiral sredstva za odkup in osvoboditev otrok. Po
dogovoru z Lukom Jeranom (1818–1896),1 pomembnim podpornikom misijonskega dela na Slovenskem, je Olivieri leta 1856 na Slovensko pripeljal prvo skupino
otrok. Več deklet so sprejele ljubljanske uršulinke; ena od njih je postala članica
skupnosti in dobila redovno ime s. Nikolaja (Kogoj 2015). Jeran je otroke v Ljubljani poučeval šolske predmete v arabščini in jih pripravljal na prejem zakramentov.
Ob obhajanju prvega mednarodnega dne zoper trgovino z ljudmi, 8. februarja
2015, je bil objavljen spominski članek o uršulinki s. Nikolaji z naslovom Slovenska
Bakhita.
Urednik Zgodnje danice, L. Jeran, je leta 1857 zapisal: »V Turinu je neki mož
drugi Olivieri. Imenuje se Don Bosko. V pervič si je z izdajanjem spodbudnih katoliških spisov lepe zasluge za nebo pridobil; potem se mu je v serce smilila nevedna
zapušena mladost, zlasti rokodelskih učencov, ki so vsim nevarnostim izverženi,
in jih je začel ob nedeljah zbirati in učiti, jim tudi za nedolžin kratkočas skerbeti.
Dobil je nekaj pomočnikov, in – do 3000 mladih se od njega napravljeniga podučevanja vdeležuje. Don Bosko se je jel tudi za sirote pečati, namreč za otroke, ki
so v koleri svoje starše izgubili, in ima zdaj deržino 150 otrok, kterim je on oče, in
jim ve tudi živež najti. Je tedaj pravi Olivieri po svojim načinu.« (ZD, 2. 7. 1857,
110) Po Jeranovem prepričanju je bila to izvirna oblika delovanja v prid mladih in
v skrbi za ohranjanje vere; temu je v svojem listu namenjal posebno pozornost.

1.

Izraz prvega razumevanja

Gornja novica je bila v Zgodnji danici objavljena dve leti pred uradno ustanovitvijo skupnosti salezijancev; to se je zgodilo decembra 1859. Don Bosko je svoje
delo začel kot duhovnik turinske nadškofije leta 1841. Duhovniško posvečenje je
prejel dne 5. junija istega leta v cerkvi Marijinega brezmadežnega spočetja v Turinu (Bosco 1992, 96). Med več možnostmi za začetek nove oblike delovanja v
Cerkvi se je odločil, da bo tri leta nadaljeval dodatno pastoralno pripravo v turinskem duhovniškem konviktu in še bolj spoznal svoje mesto v pastoralnem delovanju turinske nadškofije. Ob tem je odkril, da so bili v mestu najbolj zapostavljeni
prav mladi ljudje, ki so iskali možnosti za pripravo na življenje in na delo, s katerim
bi preživljali sebe in svoje domače. Zbiral jih je na raznih krajih, ne brez težav in
1

Luka Jerana Slovenski biografski leksikon (SBL, 1:404–405) označuje kot nabožnega pesnika in pisatelja.
Bil je ena osrednjih osebnosti slovenskega cerkvenega, kulturnega in socialnega življenja v drugi polovici 19. stoletja. Doslej je o njem pripravil še najbolj obsežno delo V. Zupančič z naslovom Božja ljubezen
kot središčna teološka misel pri Luku Jeranu (Dramlje, 1993).
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nasprotovanja, da jim je ob nedeljah in praznikih omogočil skupno doživljanje
prostega časa in vsaj nekaj verske oskrbe. Med izbirami, ki jih je imel po koncu
študija leta 1844, se je odločil za kaplansko službo v Turinu v zavetišču baronice
Giulie Barolo, ker je upal, da bo tam lahko deloval tudi med mladimi z ulice, za
katere ni skrbela nobena župnija. Tako zastavljeno delo in podpora, ki jo je za to
dobil od več duhovnikov, sta mu omogočila, da je ustanovil prvi praznični ali nedeljski oratorij kot kaplan v sirotišnici baronice Barolo, kjer je ob svojem rednem
duhovniškem delu začel zbirati predmestno mladino in jim organizirati skupne
dejavnosti in pobožnosti (Lenti 2007, 54–55). Po več vmesnih postajah (San Martino dei Molazzi, San Pietro in Vincoli, Casa Moretta) je v letu 1846 končno dobil
možnost, da se je preselil v sprva najeti prostor v turinskem predmestju Valdocco.
Tu se je v naslednjih letih razvil Oratorio di San Francesco di Sales Valdocco, ki je
postal osrednja ustanova vsega salezijanskega dela (Bosco 1992, 134–137). Med
obiskovalci oratorija je bilo največ mladih fantov, ki so prišli s podeželja in v Turinu
iskali zaposlitev. Kakor je zapisal v svojih Spominih, so bili to »kamnoseki, zidarji,
štukaterji, tlakovalci in še drugi, ki so prišli iz daljnih krajev« (108). Don Bosko jih
je med tednom obiskoval na njihovih delovnih mestih v delavnicah in po tovarnah.
Mladim je to prinašalo veliko zadovoljstva, saj so prvič srečali nekoga, ki je zanje
skrbel. Obiski pa so osrečevali tudi gospodarje in mojstre, ki so z več zadovoljstva
nadzorovali delo mladih, za katere je nekdo skrbel med tednom in posebno ob
nedeljah in praznikih, ko so bili najbolj izpostavljeni različnim nevarnostim (109).
V letu 1857, iz katerega je poročilo v Zgodnji danici, je don Bosko že oblikoval zamisel o svojem prihodnjem delu in mu postavil bolj trdne temelje. Kupil je Pinardijevo hišo in zemljišče ob njej (1851), kjer je začel graditi nova poslopja in kapelo sv.
Frančiška Saleškega (1851–1852). Turinski nadškof Luigi Fransoni je dne 31. marca
1852 odobril njegovo ustanovo oratorijev. Zgradil je dodatne prostore (danes don
Boskova hiša), ki jih je v naslednjih letih večal in s tem omogočil še več prostorov za
izobraževalne dejavnosti; tu je pridobil razrede za ljudsko šolo (1856) in za več delavnic. Z delavnicami je želel preprečiti, da bi se mladi, ki so resda pridobivali poklicno znanje pri mojstrih v mestu, moralno popolnoma ne pokvarili. Po letu 1854, ko
je v Turinu razsajala kolera, je sprejel več osirotelih otrok, ki so ostali brez staršev, in
jim v oratoriju zagotovil osnovna sredstva za preživetje in možnost obiskovanja prvih
razredov osnovne šole in poklicnega uvajanja (Lenti 2008, 114–116). Zlasti to je postalo konec petdesetih in na začetku šestdesetih let za don Boska prioritetna skrb:
pri tem je imel pred očmi poleg vzgojno-varovalnih predvsem praktične razloge.
Mladim fantom, ki niso imeli nobene izobrazbe, je želel pomagati, da bi se priučili
osnov poklicnega dela. S tem bi si pridobili usposobljenost, da si sami zaslužijo za
vsakodnevno življenje. V prvi vrsti so bili to čevljarji in krojači. Njihovi izdelki, kakršnakoli je že bila njihova kakovost, so bili na voljo preostalim prebivalcem v Valdoccu,
gojencem v zavodu in okoliškemu prebivalstvu. Načeloma pa je vsakemu mlademu,
ki je le imel nekaj sposobnosti in volje, da bi se dalje izobraževal, želel to omogočiti
in mu s tem pomagati tudi do pridobitve boljšega družbenega položaja in ugleda.
Skrb za vajence, za njihovo poklicno usposabljanje in človeško rast ter ohranjanje
vere je z leti stopila v ospredje celotne ustanove v Valdoccu.
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V dejstvu, da je z letom 1847 v piemonteškem kraljestvu nastopila verska svoboda, ki je prinesla vse možnosti za razširjanje različnih protestantskih in drugih
skupin, hkrati pa je v kraljestvu vladalo pravo protikatoliško razpoloženje, je don
Bosko videl edino možnost za ohranjanje katolištva v uporabi tiska. Marca 1853
je začel izdajati zbirko Katoliško berivo (Letture Cattoliche), v kateri je na preprost
način obravnaval temeljna vprašanja vere in katoliškega moralnega učenja. Čeprav
mu sprva noben škof (voditelji škofij Vercelli, Biella in Casale so mu odgovorili, da
se ne želijo spuščati v boj s protestanti) ni želel dati dovoljenja za izdajanje, je
končno dobil soglasje od nadškofa Luigija Fransonija, ki je takrat živel v Lyonu, a
ni imel nobenega duhovnika, ki bi hotel opravljati naloge cenzorja. Na Fransonijevo posredovanje je izdajanje katoliškega tiska vzel pod svoje okrilje škof Luigi
Moreno, voditelj škofije Ivrea, vendar s pogojem, da se cenzorjevo ime ne objavi
(Bosco 1992, 190). Da bi si zagotovil večjo neodvisnost od zunanjih izvajalcev in
dal delo še več mladim, ki so se zatekli k njemu, je v letu 1854 poleg čevljarske in
krojaške delavnice odprl še knjigoveznico in kmalu zatem tudi majhno tiskarno, v
kateri je tiskal spise, ki jih je sam pripravljal (Lenti 2008, 119).
Prva novica o don Boskovem delu v letu 1857 ga je predstavila v vseh najpomembnejših oblikah ravnanja, ki je postalo sestavni del njegovih ustanov v naslednjih desetletjih: priprava katoliškega tiska in skrb za ohranjanje katoliškega nauka; organiziranje osnovnih oblik poklicnega izobraževanja za mlade, ki so v Turinu
iskali priložnosti za življenje in možnosti, da si s svojim delom zaslužijo vsakdanji
kruh; skrb za koristno uporabo prostega časa in s tem preprečevanje, da bi se mladi izgubili v brezdelju in v slabih navadah; skrb za sirote, otroke brez staršev in
najbolj zapuščene, katerim je zagotovil sredstva za vsakodnevno življenje in pridobitev osnovne izobrazbe. Vse to je bilo mogoče najti v prvem poročilu, ki ga je
objavila Zgodnja danica in je pomenilo začetek vstopanja informacij o novi redovni ustanovi v slovenski prostor. Sprotno spremljanje italijanskega tiska je L. Jeranu
in drugim prinašalo zadosti snovi za redno poročanje o delu, ki ga je razvijal Janez
Bosko, in o širjenju ustanov, ki jim je bil pobudnik. Pri tem so novice izbirali in objavljali v skladu z uredniškimi načeli in z osebnimi poudarki, ki so jih oblikovali
uredniki posameznih publikacij. L. Jeran, ki je s svojim »pisateljskim delovanjem,
predvsem z nabožnimi spisi, spodbujal k odgovornemu verskemu in nravnemu
življenju« (Zupančič 1993, 5), je ob prebiranju poročil iz italijanskega prostora našel številne izzive, s katerimi je obogatil verske in širše družbene razmere na Slovenskem.

2.

Častilec Marije Pomočnice

Pobožnost do Marije Pomočnice kristjanov so uredniki slovenskega cerkvenega
tiska zelo zgodaj opazili kot pomembno sestavino življenja in delovanja Janeza
Boska. »Katolišk cerkven list« Zgodnja danica je tako ali tako namenjal posebno
pozornost pobožnosti do Matere božje in seznanjanju slovenskih bralcev z dogajanjem, povezanim z marijansko pobožnostjo. Leta 1852 je Zgodnja danica obja-
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vila pesem Andreja Praprotnika Marija pomočnica, ki je uglasbena postala ena
najbolj poznanih marijanskih pesmi (ZD, 30. 9. 1852, 157). Pet let pozneje je v
Zgodnji danici izšla vesela novica, da bo od tedaj dalje v ljubljanski škofiji v liturgičnem koledarju nov praznik: 24. maja bodo obhajali praznik »v čast Marije Device imenovane ›Marija pomagaj‹ ali ›Pomoč kristjanov‹ (Auxilium christianorum)«
(ZD, 12. 2. 1857, 27). Praznik je bil predstavljen kot spominski dan, ker se je papež
Pij VII. tega dne leta 1814 vrnil iz petletnega Napoleonovega ujetništva v Rim.
Janez Bosko je na celotno svoje delo in na svoj poklic gledal kot na poseben dar,
ki mu ga je izprosila Marija Pomočnica. Zato je v središču svoje največje ustanove
v Valdoccu želel postaviti cerkev, ki bi bila znamenje njegove hvaležnosti Mariji za
vse njene milosti. K temu ga je posebej spodbudila razglasitev verske resnice o Marijinem brezmadežnem spočetju, kakor je leta 1854 oznanil papež Pij IX. Praznovanje tega praznika decembra 1862 ga je spodbudilo, da je začel javno govoriti o
nameravani cerkvi, ki bi bila na voljo večjemu številu prebivalcev v zavodu in ljudem
iz okolice. Prvotno vlogo za gradbeno dovoljenje in utemeljitev, da bo cerkev imela za zavetnico Marijo Pomočnico, so mestne oblasti zavrnile, saj naj bi bil takšen
naslov v nasprotju z duhom časa in preveč »jezuitski«. Zato je od tedaj dalje govoril samo o cerkvi, ne da bi navajal, komu bo posvečena (Lenti 2009, 106–108). Temeljni kamen novega svetišča je dne 27. aprila 1865 blagoslovil škof Giovanni Antonio Odone iz Suse. Zgodnja danica je nekaj dni pozneje poročala: »V Torinu je te
dni podlaga postavljena novi cerkvi z imenom ›Pomoč kristjanov‹. Vidi se, kako v
sredi lahunskega pertanja in pehanja, da bi vero zaterli, gre Cerkev svojo pot naprej,
kakor tudi vozá hudobne muhe in brenceljni ustaviti ne morejo.« (ZD, 10. 5. 1865,
112) Ob velikih težavah zaradi pomanjkanja sredstev se je gradnja lahko nadaljevala, vendar le postopoma. Novo svetišče je posvetil novi turinski nadškof Alessandro Riccardi di Netro dne 9. junija 1868 (Lenti 2009, 116–117). Ob tej priložnosti je
Janez Bosko objavil poročilo o slovesnosti in o Marijini vlogi v salezijanskih ustanovah. Knjižica z naslovom Spomin slovesnosti v čast Mariji Pomočnici (Rimembranza
di una solennità in onore di Maria Ausiliatrice) je prišla tudi na Slovensko in L. Jeran
jo je uporabil pri objavljanju prispevkov na to temo v Zgodnji danici.
Ko je bila leta 1870 ustanovljena v Turinu še bratovščina Marije Pomočnice, je
novica prinesla novih spodbud uredniku L. Jeranu za njeno širjenje. »Bratje in sestre si med drugim posebno prizadevajo odvračati bogokletstvo in vsako hudo
govorjenje zoper vero, razširjajo dobre bukve, priporočajo vdeleževati se procesij
v čast najsvetejš. Zakramenta in Matere Božje, hoditi k sv. maši, sv. Reš. telo k bolnikom spremljati itd.« (ZD, 27. 5. 1870, 164) Za osebno in skupno pobožnost je
Janez Bosko istega leta objavil knjižico s predstavitvijo devetdnevne pobožnost v
čast Mariji Pomočnici.2 Jeran je v njej našel nov izraz zaupanja v priprošnjo Marije Pomočnice in je to pobožnost priporočal Slovencem. V pobožnosti do Marije
Pomočnice je L. Jeran videl pomembno sredstvo prenavljanje družbe in zavračanja
napadalnih zapisov o Cerkvi in o papežu, ki so bili stalna sestavina italijanskega
2

To je molitvenik Nove giorni: consagrati all'augusta Madre del Salvatore sotto il titolo Maria Ausiliatrice, pel sac. Giovanni Bosco (Torino 1870) (ZD, 27. 5. 1870, 164).
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tiska med ukinjanjem Cerkve države in nastajanjem enotnega italijanskega kraljestva. Objavljanje poročil o molitvah, uslišanih na priprošnjo Marije Pomočnice, je
bilo sestavni del Jeranovega lista, kadarkoli je pripravil kako poročilo o Janezu Bosku in o njegovi ustanovi. Enako je mogoče reči o zapisih, ki so poročali o vsakoletnem prazniku Marije Pomočnice v maju (ZD, 3. 6. 1870, 177).
Da so imeli takšni poudarki močne Marijine vloge v življenju Cerkve, papeža in
vsakega katoličana tudi politično konotacijo, ni mogoče spregledati. To je bil čas,
ko se je papež zavzemal za ohranitev svojega vpliva v italijanskem prostoru, ob
dejstvu, da so se vrstila zadnja dejanja, ki so nazadnje privedla do zasedbe Rima
in do razglasitve glavnega mesta italijanskega kraljestva sredi septembra 1870.
Konec leta 1869 in v prvih mesecih leta 1870 je v Vatikanu potekal koncil, ki se je
srečeval z zunanjim nasprotovanjem in z notranjimi napetostmi. Kot dosleden
podpiratelj papeževih pravic in njegovega mesta v družbi je Janez Bosko videl v
Marijini priprošnji zagotovilo podpore preizkušenemu papežu in Cerkvi. V slovenskem prostoru se je to kazalo kot zbiranje podpisov in prostovoljnih prispevkov v
podporo papežu, v raznih manifestativnih oblikah in končno v delegaciji, ki je konec februarja 1871 odšla v Rim, da bi papežu izročila zbrane podpise in darove in
mu izrazila solidarnost katoliške skupnosti na Slovenskem (ZD, 3. 3. 1871, 72). V
skupini je bil poleg drugih duhovnikov tudi L. Jeran; ob vrnitvi v Avstrijo se je del
skupine ustavil v Turinu in obiskal don Boskovo ustanovo.
S podporo salezijanskega tiska je od leta 1877 dalje izhajalo mesečno glasilo
Salezijanski vestnik (Bollettino Salesiano), tako je imel L. Jeran na voljo dodaten
vir informacij poleg že omenjenega Katoliškega beriva, po katerem je redno poročal o širjenju pobožnosti do Marije Pomočnice in o posebnih milostih, ki so si
jih ljudje izprosili ob obisku bazilike v Valdoccu ali ob opravljanju devetdnevnice
njej v čast. Dogodke je objavljal pod preprostim naslovom Milosti Marije Pomočnice in v njih slovenskim bralcem posredoval izkušnje iz italijanskega ali drugega
okolja. Zlasti so mu bile dragocene milosti, ki so posameznikom pomagale v izjemni življenjski stiski ali v pripravi na srečno smrt. »Med lepe milosti pa, ki se na
priprošnjo Marije Pomočnice zadobijo od Boga, se šteje tudi ta, da človek zamore
ob koncu življenja za dušo poskrbeti.« (ZD, 21. 6. 1878, 198)
Že od vsega začetka poročanja o don Bosku je slovenski tisk zaznal, da marijanska razsežnost ni bila le njegova osebna značilnost in da zaupanje v njeno priprošnjo ni spremljalo samo njegovih osebnih odločitev, temveč je želel, da bi tako
ravnali tudi njegovi gojenci. L. Jeran, sam vnet častilec božje Matere in avtor več
letnikov šmarnic (Zupančič 1993, 61), je bil posebno pozoren na Marijino mesto
v don Boskovem življenju in v delovanju njegovih ustanov. Ko je leta 1868 v več
nadaljevanjih objavil priredbo življenjepisa don Boskovega gojenca Mihaela Magoneja (1845–1859), je njegovemu odnosu do Marije namenil posebno poglavje.
»Ti-le pa so glavni stroki njegove sinovske vdanosti do Marije, ktero je z zmiraj
veči gorečnostjo spolnoval. Vsako nedeljo je šel k sv. Obhajilu in ga je daroval za
tisto dušo v vicah, ki je na zemlji imela naj veči češenje do preblažene Marije Device.« (ZD, 9. 10. 1868, 328) Ob tem je L. Jeran dodal: »Tega ali kaj enacega, ti
mladeneč, ti deklica slovenska, ne moreš morebiti opravljati vsak teden, prav lah-
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ko pa ne mara saj na mesec ali o večih praznikih.« Podobni poudarki so bili prikazani v življenjepisu Dominika Savia (1842–1857), ki je v slovenskem prevodu izšel
kot samostojna publikacija leta 1870. D. Savio je doživel razglasitev verske resnice
o Marijinem brezmadežnem spočetju, ko je bil gojenec valdoške ustanove in sam
pomagal pri pripravi gojencev na ta praznik. S skupino tovarišev je ustanovil združenje Brezmadežnega spočetja in zanjo pripravil program (Bosko 2004, 74–75). V
zavodu v Valdoccu je imel poleg praznika Marije Pomočnice v maju zato posebno
mesto še praznik Marije Brezmadežne v decembru, drugače pa je bil mesec maj
obdobje, v katerem so mladi lahko pokazali vso svojo resnost na šolskem in na
vzgojnem področju; bližal se je konec šolskega leta, bili so izpiti ob koncu letnika
ali obdobja vajeništva in čas pred odhodom na počitnice. Iskrena in osebna pobožnost do Matere božje je bila tako vključena v vse vzgojno delo in je vzgojiteljem
pomagala, da so pri gojencih dosegali cilje, ki jih je imela ustanova.
Orisu don Boskovega življenja, ki je izhajal v Zgodnji danici leta 1888, je L. Jeran
naslednje leto dodal še več poudarkov o odnosu J. Boska do Marije Pomočnice in
o njeni vlogi v salezijanskih ustanovah. Pod varstvo božje Matere je J. Bosko postavil vse velike dogodke življenja, pa tudi ustanove, ki jih je priklical v življenje,
da bi mu pomagale pri uresničevanju njegovega življenjskega poslanstva. »Cerkev
Marije Pomočnice je bila začetek, konec, sredek, s čimur je Don-Bosko zamogel
do konca dognati, kar je bilo v njegovi duši. In ne le zanj samega, ampak zlasti za
blagor kerščanstva je hotla presv. Devica odpreti kerščanstvu na zemlji bogat nov
studenec obilnih milosti,« je maja 1889 ugotavljal L. Jeran v članku Don-Boskova
Madona, to je, Don-Boskova Marija Devica (ZD, 17. 5. 1889, 153–154). Objava
novice o praznovanju Marijinega praznika ali o kakem drugem dogodku, povezanem s cerkvijo v Valdoccu, pa je bila za L. Jerana nova priložnost, da je k takšni
pobožnosti spodbujal tudi svoje rojake: »Bodi tedaj tudi Slovencem priporočeno,
naj bi se v mnogoterih britkostih priporočevali v prošnjo Marii Devici, ki je ›Pomoč
kristjanov‹.« (ZD, 27. 5. 1870, 164)

3.

Podpiratelj dela za misijone

Iz zgodnjega obdobja življenja J. Boska je znano, da se je zelo zanimal za misijone
in je imel željo, da bi v misijone odšel tudi sam. Po letu 1875, ko je v Južno Ameriko odposlal prvo skupino misijonarjev (v salezijanski govorici »misijonsko odpravo«), je skrb za to razsežnost življenja Cerkve postala zanj še pomembnejša. Salezijanski tisk je prinašal številne prispevke s področja misijonov, predvsem pa so
pozornost pritegovala pisma misijonarjev in njihova poročila o posameznih misijonskih poteh. V mnogih okoljih, tudi na Slovenskem, je postal ta vidik salezijanskega dela tako pomemben, da so skupnost začeli preprosto imenovati »misijonska salezijanska družba«; delo v misijonih in za misijone pa so videli kot bistveno
značilnost nove redovne skupnosti.
Kanonik L. Jeran, ki je tudi sam želel postati misijonar in je kar dvakrat (leta 1853
in leta 1854) odpotoval proti Afriki (Kogoj 2015), da bi se pridružil Ignaciju Kno-
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bleharju, a se je zaradi bolezni moral obakrat vrniti že iz Egipta, je seznanjanju
bralcev z misijonskimi ustanovami in z delom v posameznih deželah namenjal
veliko pozornosti (Zupančič 1993, 36–37). Tako je že takoj na začetku odkril, da je
ta oblika delovanja v Cerkvi pomembna tudi v skupnosti J. Boska. Bralci Zgodnje
danice so bili dobro obveščeni o novih misijonskih pobudah, ki so prihajale iz Turina, in so jih velikodušno podpirali. Objavljanje imen podpirateljev salezijanskega
misijonskega dela iz slovenskega prostora pokaže, da so se še bolj izkazali po vsaki objavi kake misijonske novice, ko so svoje darove pošiljali za pokritje stroškov
poti, za nakup opreme ali za posameznega misijonarja, ki je deloval v posebno
težkih razmerah (Kolar 2015, 199). Darovi so bili objavljeni pod skupnim naslovom
»Za Don-Boskove misijone« ali »Za Boskov misijon«; ko se je nabrala neka določena vsota, je L. Jeran poskrbel, da je bila odposlana v Turin. Zgodnja danica je
zbiranje sredstev za misijonarje nadaljevala tudi po smrti J. Boska, pri tem se ji je
pridružilo še glasilo Venec cerkvenih bratovščin, ki je začelo izhajati v Ljubljani leta
1897.
Po letu 1875 je osrednja pozornost veljala misijonskemu delu v Južni Ameriki,
kamor je odšlo največ salezijancev, ki so na južnem delu celine utirali povsem nove
poti. Zato so bili tudi darovi slovenskih dobrotnikov namenjeni misijonarjem v teh
deželah. Hkrati so se s salezijanskimi misijonarji srečali tudi posamezni Slovenci,
ki so že delovali v tamkajšnjem okolju. Misijonar p. Maks Celejski3 je oktobra 1885
v enem svojih pisem, poslal ga je iz Montevidea v Paragvaju, zapisal: »Neko prav
zelo prijetno naznanilo Vam smem poročiti. Red Salezijanski, ki ima tukaj veliko
udov, je prevzel misijon v Patagoniji in na Ognjenih otocih. Čverstost teh očetov
in njihova moč daje dobrega se nadjati. Da se misijon še bolj povzdigne, je čast. P.
Kagliero kot misijonski predstojnik (prefekt) posvečen za škofa in tje doli poslan.
Kakor sem slišal od Malinkrotovih sester, je svoj sedež prestavil v Punta Arenas ob
Magellanski cesti. Nadjam se tudi, da ga bom mogel na popotvanji obiskati. Ker
ga štejem med svoje osebne znance, bi se ne spodobilo kar tako memo peljati,
ako se na tistem kraju kaj pomudimo.« (ZD, 4. 12. 1885, 388)
Vsakoletno poročilo o odhodu nove skupine misijonarjev v Južno Ameriko so
spremljale besede začudenja in občudovanja nad velikim številom prostovoljcev,
ki so želeli postati misijonarji in oditi v neznano. V tem so slovenske bralce potrjevali statistični podatki, ki so jih objavljali ob misijonskih novicah. S tolikšnim poudarkom na misijonskem delu so salezijanci vstopili v vrsto velikih misijonskih
redovnih skupnosti, ki so bile v prejšnjih stoletjih temelj misijonskega delovanja
katoliške Cerkve; vse to poleg dela, ki so ga opravljali v Evropi. Tako na podlagi
poročil iz misijonskih okolij, ki so jih pošiljali sami misijonarji, kakor ob novicah iz
italijanskih zavodov, kjer je imela misijonska usmerjenost pomembno mesto, se
je na Slovenskem izoblikovalo prepričanje, da je don Boskova redovna skupnost
3

Frančiškan P. Maksimilijan Senica (1831, Celje – 1896, Brežice), rojen v Celju (zato se je podpisoval kot
Celejski), je resda leta 1848 postal frančiškan, a se je nato leta 1866 pridružil kapucinom v Škofji Loki,
da bi lahko odšel v enega od misijonov, ki so jih v Južni Ameriki vodili kapucini. Sprva je bil določen za
Brazilijo, a je zaradi neugodnega vpliva brazilskih klimatskih razmer na njegovo zdravje odšel leta 1874
v Čile, od koder je občasno odhajal v Paragvaj. Po vrnitvi v Slovenijo je odšel v svojo prvotno skupnost
in postal predstojnik frančiškanskega samostana v Brežicah (Kolar 1998, 103–104).
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po svojem bistvu misijonska – to pa jo je še bolj povezalo z urednikom Zgodnje
danice L. Jeranom, ki je svojo naklonjenost do misijonskega delovanja kazal na
različne načine. V ta okvir sodi dopisovanje med L. Jeranom in J. Boskom. Ohranila so se resda le tri pisma, ki jih je pisal L. Jeran in so zdaj v osrednjem arhivu salezijanske skupnosti, medtem ko v Jeranovi zapuščini ni nobenega don Boskovega
pisma; nekatera so bila v prevodu objavljena v Zgodnji danici (Zupančič 1993,
44–46). Navsezadnje smo imeli v drugi polovici 19. stoletja na Slovenskem že drugo generacijo misijonarjev, ki so nadaljevali delo F. I. Baraga v Severni Ameriki,
posamezniki so odhajali v Južno Ameriko, medtem ko je vsaj za nekaj desetletij
po smrti I. Knobleharja leta 1858 misijonsko delo v Afriki stopilo v ozadje.
J. Bosko je v misijonsko delo enakovredno vključil tudi hčere Marije Pomočnice,
skupnost, ki jo je ustanovil skupaj z Marijo Dominiko Mazzarello (1837–1881), in
laike. Želel je, da so sestavni del misijonskih ekip, ki so prevzemale vodenje posameznih misijonskih postaj, tudi sestre, »ktere ondi napravljajo šole in zanemarjeno ljudstvo pridobivajo za korist človeštva za sedanje in prihodnje življenje« (ZD,
4. 7. 1879, 214). Zdi pa se, da urednik L. Jeran ni bil najbolj naklonjen ženskam v
misijonih. Izkušnja na Slovenskem mu ni dala priložnosti, da bi se srečal z misijonarkami, saj so do takrat to delo obravnavali predvsem kot moško opravilo. Kot
pomoč misijonarju je do tedaj na Slovenskem še najbolj poznana Baragova sestra
Antonija.4 Zato je L. Jeran v povabilu, ki ga je pripisal na koncu vesti z naslovom
Ženski misijoni, slovenska dekleta in žene pozval, naj misijonsko delujejo, kjerkoli so, naj bodo torej misijonarke v smislu splošnega poklica pričevanja. »In ako boš
v tem svojem misijonu zvesta, porok sem ti, da tvoje plačilo bode podobno plači
unih, ki so v Aziji in Ameriki v misijonih.« (prav tam)
Poročila o salezijanski misijonski dejavnosti so se v Zgodnji danici nadaljevala
tudi po smrti J. Boska. Ustaljeni način priprave kandidatov za misijonarje, njihove
izbire, organiziranja slovesa v baziliki Marije Pomočnice in skrbi za ohranjanje stikov z njimi je nadaljeval naslednik J. Boska v vodstvu salezijanske skupnosti, Mihael Rua (1837–1910). Pripravi novih misijonarjev je bil namenjen zavod Valsalice
v predmestju Turina, ki ga je J. Bosko na prigovarjanje turinskega nadškofa Lorenza Gastaldija (1815–1883)5 prevzel od bratov krščanskih šol, potem ko so ga oblasti zaprle leta 1863. Zavod je postal pomemben tudi za salezijansko ustanovo na
Slovenskem, kajti po letu 1894 so vanj začeli odhajati prvi kandidati salezijanske
skupnosti iz slovenskega prostora (Kolar 2015, 142–143).
Misijonsko delo kot ena prednostnih oblik uresničevanja salezijanskega poklica
in šole, ki jo je začel J. Bosko, je bilo privlačna razsežnost predstavitve, ki se je na
Slovenskem oblikovala o turinskem duhovniku J. Bosku in o njegovi ustanovi. Pritegnila je pozornost slovenskih ljudi in jih vključila v široko gibanje podpirateljev
dela za evangelizacijo med nekrščanskimi ljudstvi (čeprav je bilo v tisku mogoče
4

Baragova sestra Antonija, poročena Höffern (1803–1871), je odšla v Ameriko leta 1837 in pri bratu
ostala dve leti. Leta 1839 je v Philadelphii ustanovila dekliški izobraževalni inštitut (SBL, vol. I, 327).

5

Kot mlad duhovnik turinske nadškofije je bil L. Gastaldi sodelavec J. Boska v začetkih organiziranja
oratorija v Valdoccu in pri izdajanju Katoliškega beriva. Po prevzemu službe nadškofa konec leta 1871
pa so med njima začele nastajati vedno večje napetosti.
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najti širši pomen tega izraza in naslovnikov misijonskega delovanja). Iz takšne predstavitve, iz vplivov, ki so jih bili deležni v redovnih vzgojnih ustanovah, in iz izkušnje
dela za misijone, ki so jo prinesli iz domačega okolja, so izšli prvi salezijanski misijonarji slovenske narodnosti (Kolar 2015, 206). Ko so začele delovati salezijanske
ustanove na Slovenskem, so iz njih v vseh obdobjih izhajali tudi misijonski poklici.

4.

Skrb za mlade v stiski

V cerkvenem tisku na Slovenskem je bil J. Bosko predstavljen kot izreden vzgojitelj,
ki je vse svoje sposobnosti in moči namenil mladim brez možnosti, da bi se pripravili na odgovorno življenje. Izkušnja iz otroških let, ko je ostal brez očeta in s starejšim bratom, ki mu ni bil najbolj naklonjen, ga je naredila občutljivega za mlade,
za mlade v stiski, brez staršev in brez upanja, da razvijejo svoje osebne sposobnosti in se odgovorno vključijo v družbo. Svojo ustanovo je namenil mladim ljudem.
Njeno poslanstvo je bilo delo na vzgojno-izobraževalnem področju, pa tudi skrb
za resno uvajanje v življenjske dolžnosti in za pripravo na poklic, skrb za ohranjanje
njihove vere in povezanosti z Bogom. Da bi jim vsaj nekoliko nadomestil domače
okolje in zagotovil osnovne možnosti za pridobitev izobrazbe, je ustanavljal konvikte in nato šole raznih smeri. Ta vidik poklica J. Boska je predstavila že prva novica o njem, objavljena leta 1857. L. Jeran je to poudarjal tudi v nadaljnjem objavljanju novic o salezijanski ustanovi. Maja 1878 je pod skupnim naslovom Listek
za raznoterosti objavil: »V Torinu je pred nekterimi leti duhoven Janez Bosko pričel zbirati ubožno in zapušeno mladino moškega spola. In zdaj ima velikansko poslopje, ktero, ako se nam prav dozdeva, so njegovi gojenci, saj obilno, sami zidali
in stavili. V tem poslopji, ki se imenuje ›Salesianum‹, so vsakteri rokodelci, tudi
umetniki, ki izdelujejo do čudenja lepe reči, kakor je lastno Italijanom.« (ZD, 24.
5. 1878, 167) Ko je nekoliko pozneje ponovno poudaril osrednji namen salezijanskih ustanov, je v članku Don-Bosko in salezijanci dodal: »Dan danes je izmed pervih nalog: poskerbeti za mlado ljudstvo, da bi bilo ljudoljubno in keršansko odgojeno. To zadeva mladino vseh stanov, še posebej pa ubožno, zapušeno ali celo
zaverženo mladino. Rešite otroke, rešite mladino! to je tehtna, silo tehtna naloga.
To tudi res tu in tam poskušajo po raznih potih.« (ZD, 16. 7. 1886, 226)
Pri tem je bil govor v prvi vrsti o mladih, ki so ostali brez družine ali brez materialnih možnosti, da bi se vključili v redne oblike poklicnega izobraževanja. Niso
pa bili to predvsem moralno pokvarjeni ali drugače izprijeni otroci in mladi. Iz poročil in ocen, ki jih je občasno objavljal L. Jeran, je mogoče razbrati, da je J. Bosko
vzgojne ustanove namenjal predvsem tem. Ko je leta 1888 Zgodnja danica sporočila, da je v Južno Ameriko odšlo še šest novih misijonarjev, je povzetku novice iz
italijanskega Salezijanskega vestnika dodala: »To so namreč mašniki iz zapuščenih
in potepinskih dečkov, ki jih je rajnki Bosko, djal bi, po ulicah pobral. Ta odprava
je zadnja, ki jo je priredil še pokojni Bosko in zveršenje je bil izročil mons. Caglieru.« (ZD, 16. 3. 1888, 87) Skoraj enake besede je večkrat ponovil še po smrti J.
Boska, ko je misijonske skupine pošiljal na pot njegov naslednik M. Rua. Novembra
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1892 je poročilu o odhodu novih misijonarjev v Južno Ameriko urednik L. Jeran
pripisal: »Don Bosko je razumel umetnost, iz naj bolj zapuščenih in zaverženih
dečkov odgajati najboljši može v duhovstvu in v vsih oddelkih človeške družbe.«
(ZD, 18. 11. 1892, 268) Po Jeranovem razumevanju je bil J. Bosko duhovnik, ki se
je posvečal predvsem delu z zanemarjeno, zapuščeno in sprijeno mladino. Reševal
naj bi jih iz propada, iz obupa, potem ko drugim ustanovam z njimi ni več uspelo
delati. To so bili tisti mladi, ki so postali žrtve izkoriščanja in postavljeni na rob
družbe, nemalokdaj tudi zunaj zakonov. Iz njih naj bi potem J. Bosko delal najboljše ljudi, jih popolnoma prevzgojil in jim s tem odprl novo pot v življenje. »V Torinu
je nova in sloveča naprava č. g. Jan. Bosco-ta, ki se imenuje Salezijaniše. Le-ta pobira vse revno in zapušeno človeštvo v svoje razne naprave v Torinu in po druzih
krajih, in iz tacih skoraj zaverženih in zgubljenih ljudi on odgojuje naj boljše človeštvo, poštene posle, rokodelce in celo imenitne umetnike, pridne zakonske, pa
tudi pobožne duhovne in celo imenitne misijonarje, ki jih pošilja v daljne misijone
olikovat zanemarjene ljudi, in še tudi čisto divje narode,« pa je L. Jeran poudaril
v zapisu leta 1879 (ZD, 4. 7. 1879, 213–4).
Takšnemu razumevanju vzgojnega dela J. Boska je L. Jeran namenil posebno predavanje z naslovom Don Bosko in zanemarjeni mladenči, ki ga je imel spomladi 1881
v ljubljanski Katoliški družbi in ga je nato objavil v svoji Danici. Nanizal je vrsto pohvalnih besed, ki jih je J. Bosko dobil z najvišjega mesta v Cerkvi. Poudaril je izredno
delo, ki ga opravlja: »In vendar v teku komaj petnajst let je ta človek vstanovil dobrih
sto naprav, vstavov za pribežališče ubožne, zapušene, tako rekoč zaveržene mladine.
/…/ To so bili zapušeni dečki, ki so sicer ves ljubi dan po cestah, ulicah in kotih prebili brez varstva, brez opravila, pa tudi velikrat brez kake jedi. Pa tudi taki, ki so ob
delavnikih delali, pa so bili brez poduka v keršanskem nauku in toraj tudi ob nedeljah
in praznikih brez božje službe in so odrašali kakor neumne živali in bili so toraj v naj
veči nevarnosti pogrezniti se v vsaktere pregrehe.« V svojem nastopu je L. Jeran
posebej spregovoril o vzgoji na verskem področju in za prejemanje zakramentov:
»Lejte! Ravno v otenje tacih je Bog Don Boskota poklical, da jih zbira, rešuje, da iz
tacih odveržencev napravlja novo družino, in taki, ki bi bili drugač tatovi, roparji,
vsled vsakterih pregreh zreli za temnice ali celo za vislice – taki se v novo družino
zbrani učijo Boga moliti, častiti in hvaliti, pa ljudem v vsakterih okolišinah pomagati,
streči, služiti, postanejo sami naj veči dobrotniki človeštva.« (ZD, 13. 5. 1881, 149)
To je bilo obsežno predavanje, ki ga je L. Jeran objavil v treh nadaljevanjih v Zgodnji
danici, informacije zanj pa je črpal iz italijanskega salezijanskega tiska in iz spominov,
ko je deset let predtem obiskal salezijansko ustanovo v Turinu.
Na posebno skrb, ki jo je mladim v stiski namenjal J. Bosko, je v novici o njegovi smrti opozoril tudi dnevnik Slovenec, ko jo je sporočil »sodelavcem salezijanskim
v Ljubljani«. Zapisal je, da je bil J. Bosko »po vsem katoliškem svetu slavno znani
prijatelj zapuščeni mladini, ustanovitelj mnogih sirotišnic«. »Tudi naši slovenski
listi so že večkrat pisali o tem največjem vzgojitelji sedanjega časa in njegovih velikih zaslugah za zboljšanje zanemarjenih otrok. Delo njegovo je velikansko. Bog
stotero povračaj temu pobožnemu duhovniku, kar je storil človeštvu v prid!« (S,
6. 2. 1888)
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Iz novic, ki jih je objavljal L. Jeran in nato nadaljeval katehet Janez Smrekar
(1853–1920),6 so slovenski bralci lahko ugotovili, da je J. Bosko namenjal največ
pozornosti prav mladim, ki so se znašli v težavah različnega izvora in so bili na robu
družbenega dogajanja, zato pa v veliki nevarnosti, da versko in moralno propadejo. Vendar je tudi iz tistih, ki so že prišli v takšen položaj, znal delati čudeže. Zato
so bila pričakovanja slovenske javnosti ob prihodu prve skupine salezijancev v
Ljubljano novembra 1901 prav v tem smislu, da bodo postavili »vstav in šolo za
take sprijene dečke, ki ne smejo hoditi v javne šole, da drugih otrok ne pohujšajo.
Te dečke bodo učili in odgajali, da postanejo kdaj pošteni ljudje, ki bodo sami sebi
mogli kruh služiti.« (Dm, 18. 7. 1901, 220) Zato mestne in deželne šolske oblasti
v Ljubljani, ki so spremljale priprave na prihod prvih salezijancev na Slovensko,
niso bile pripravljene pod nobenim pogojem pristati na to, da bi se prvi salezijanski zavod na Rakovniku uporabil za kakršnokoli drugo dejavnost kakor izključno za
dečke, ki so bili izključeni iz javnih šol. Napetosti, ki so se pokazale kmalu po odprtju zavoda tako s šolskimi sveti kakor s škofom dr. Antonom Bonaventurom Jegličem, so izvirale prav iz takšnega razumevanja salezijanskega mesta v Cerkvi in
v družbi.

5.

Sklep

Tri desetletja spremljanja življenja J. Boska ter štiri desetletja in pol poročanja o
njegovih ustanovah je v slovenskem prostoru oblikovalo neke vrste izvirno podobo njega osebno in njegovega poslanstva v Cerkvi. Mogoče je reči, da so bili bralci Zgodnje danice in drugega cerkvenega tiska o njem obilno informirani. Celovito je bil predstavljen njegov življenjepis, najprej posamezni dogodki in ustanove,
po njegovi smrti pa v celoti. Na široko so bile orisane vzgojne in misijonske ustanove tako salezijancev kakor skupnosti hčera Marije Pomočnice in vloga salezijanskih laičnih sodelavcev. Le nekaj dni po smrti J. Boska je L. Jeran začel pod
skupnim naslovom Don Bosko: Oris njegovega življenja in delovanja objavljati
njegov življenjepis in v uvodu ponovno predstavil razloge za to: »Njegova ljubezen do revnih otročičev, njegova želja, da bi pomagal v pregrešnem življenju in v
slabih tovarišijah utapljajoči se mladini, mu je dala moči, poguma in stanovitnosti, da je doveršil delo, pred katerim moramo stermeti. Kar je bil sv. Vincencij
Pavljanski ali sv. Frančišek Saleški svojemu času, kar so bili vstanovniki velicih
redov, sv. Ignacij, sv. Benedikt – to je Don Bosko v 19. Stoletju.« (ZD, 7. 2. 1888,
49) Kljub pomislekom posameznikov, da je bilo o njem napisanega že preveč, je
bil L. Jeran prepričan: don Boskovo življenje in delo sta najboljši odgovor na vprašanja časa, to je, na tista vprašanja, ki so vznemirjala ljudi in posebno člane Cerkve v drugi polovici 19. stoletja. Zato se mu je zdelo primerno, da je o njem večkrat spregovoril in življenjepis v nadaljevanjih objavil v celotnem letniku Danice.
6

Janez Smrekar se je v salezijansko zgodovino zapisal kot prvi organizator dejavnosti za to, da bi salezijanci prišli na Slovensko in odprli vzgojni zavod za zanemarjeno mladino. Po letu 1894 je v Italijo redno
pošiljal slovenske kandidate za salezijansko skupnost (Kolar 2015, 70–74; SBL, vol. III., 399).
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Hkrati ga je v luči krščanskega oznanila zaradi njegove predanosti Cerkvi, papežu
in mladim in zaradi izrednega zaupanja v Marijo Pomočnico predstavil kot svetega moža. Takšno prepričanje je bilo najti že pred letom 1888, še pogosteje pa po
njegovi smrti, ko se je začel postopek za njegovo prištetje med blažene.

Kratice
Dm – Domoljub. 1888–1944. Glasilo Jugoslovanske kmetske zveze. Ljubljana:
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