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1. BITI BABICA VNUČKOM IN MATI OTROKOM
Mati Marjeta je v don Boskov oratorij prišla potem, ko je sin Janez
resno zbolel. Po okrevanju je zaprosil svojo mater, da bi mu pomagala pri njegovi skrbi za sirote v valdoškem oratoriju. Mati je privolila,
vendar pri delu kmalu začela obupovati. Kraje inventarja, uničevanje
skrbno negovanega zelenjavnega vrta, nenehno kričanje in hrup, vse
to ji je začelo presedati. Odločila se je, da se bo vrnila na deželo. In
takrat sta s sinom ob pogledu na križ ostala vsak pri svojem delu.
Don Bosko je še naprej skrbel za svoje sirote, mati Marjeta pa mu je
pri tem pomagala. V najtežjih trenutkih je prav pogled na križ tisti, ki
prinese odrešitev.
Babica lahko pri vnučkih popravi vzgojne napake, narejene pri
lastnih otrocih.

Velike družine, ki so jih sestavljali starši, strici in tete in seveda
nepogrešljivi stari starši, so bile neizmeren zaklad modrosti, vedenja
prednikov in zdrave ukoreninjenosti v domača tla in so dajale prostor
za igro, delovno mesto in vsakdanji kruh. Skoraj nič od tega se danes
ni ohranilo, temveč smo privolili v drago skomercializirano življenje
na vseh ravneh.
Samo po sili razmer včasih vključujemo babice v vzgojo, predvsem kot varuške, takrat ko nam vse druge rešitve odpovedo ali pa so
druge rešitve tako zelo drage, da si jih ne moremo privoščiti. Babica
pa ima neizmeren dar, da zna svoje vnučke razvajati, kadar sta očka
in mamica prezahtevna, da si zna vzeti čas, kot da se ji ne bi na vsem
svetu prav nikamor mudilo, ima neizmerno domišljijo, ko pripoveduje dogodke, ki so tako zelo podobni pravljicam, ki jih bere mamica ali
jih predvajajo najrazličnejše elektronske naprave. In babica ima take
roke, da te nežno objamejo, bolj kot kožuh še tako mehke domače
muce. To niso edine odlike, ki jih imajo babice.
Znajo poslušati in sanjati sanje, kot jih sanjajo vnučki. Znajo se
igrati veliko bolje, kot se znata očka ali mamica. Vedno pustijo, da
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zmagaš, in če jih prosiš, naj igrajo zares, še vedno naredijo kakšno
neumno napako, da lahko zmagaš ti. Potem se vedno izgovarjajo, da
so stare, pozabljive, da jih muči revma in ne vem kaj še vse. Ko se
tako razburijo, da kričijo, veš, da se v srcu smejijo tvoji nevednosti, in
prav zato jih je tako dobro jeziti. Vedno ko se hudujejo, imajo na voljo
kakšen oguljen stavek, ki je že sto let iz rabe: »Mi včasih nismo imeli
elektrike kot vi. Mi smo morali nositi drva in smo zato vedno zapirali
vrata, da se ni hladilo. Ko sem bila jaz mlada, ni bilo take zabave in
smo morali biti doma. Meni niso nikoli dali žepnine.« In po takem
stavku zagotovo sledi kaj dobrega, evro za čokolado. Še marsikaj zanimivega imajo na zalogi naše babice.
Ker danes babicam ne dovolimo, da bi nam pomagale vzgajati
otroke, se le-te vozijo sem in tja z mestnimi avtobusi, delajo gnečo
v nakupovalnih središčih, molijo za svoje vnučke in otroke. Njihovo
pravo bogastvo pa je neuporabljeno. Samo babice imajo lahko enako
rade vse svoje vnučke.
Babica lahko iz svojih izkušenj uporablja vzgojne prijeme, ki jih
je uporabljala pri vzgoji svojih otrok.

Don Boskova mati Marjeta je bila v oratoriju taka babica. Babica, ki je svojo ljubezen lahko razdajala vsem v enaki meri. Morda jo
prav zato niso klicali babi, ampak čisto preprosto mama. Če je moral
don Bosko skrbeti za tisoč in eno stvar, da je Oratorij funkcioniral,
je njegova mati poskrbela za vse ostalo: da je bilo v oratoriju vse na
svojem mestu, da so se lepo vedli, molili, se učili tudi takrat, ko so
bili sami. Mati Marjeta je kuhala, opominjala in tudi tolažila, ko so
priletele bunke, ko so zacvetela kolena, ko so neznano kam odleteli
gumbi s hlač.

Iz don Boskovih pričevanj o njegovi materi imamo zelo jasen
uvid, kako je vzgajala njega in oba brata, jim govorila o Bogu, z njimi
molila. Prav gotovo vsega tega ni pozabila pri vzgoji otrok v Oratoriju.
Zagotovo je tudi njim govorila o veličini Boga, o prostranosti neba in
še veliko lepših nebesih, o lepoti Marijine cerkve, ki so jo vsi poznali,
in o še večji lepoti Marije v nebeški slavi. Rada je svoje misli zaključe-
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vala s stavkom, ki ga poznajo babice: vse to nam je Bog pripravil, ker
nas ima resnično rad.
Babica lahko kot modra svetovalka pomaga svojim otrokom pri
vzgoji njihovih otrok.

Ko je don Bosko napisal novo knjižico, s katero je skušal učiti in
vzgajati ljudi, jo je najprej prebral svoji materi, in če je razumela in
pritrdila, da je to dobro in prav, je zagledala luč sveta, sicer se je moral
potruditi, da je knjižico napisal na bolj preprost in bolj zanimiv način.
Kadar znanstveniki preučujejo kako novo stvar, kadar raziskovalci preučujejo kakšen pojav, vedno za to delo izberejo posameznika
ali skupino, ki je zunaj dogajanja, da je sodba bolj nepristranska, da
lahko gleda z varne razdalje. Tudi babice so taki zunanji opazovalci,
saj lahko vzgojo in vse dogajanje v družini gledajo malo od zunaj. Ko
se staršem mudi ali so prezaposleni, si babice znajo vzeti čas.

2. POISKATI MLADE
Mladi ne pridejo k nam, ampak moramo mi iti k njim in jih najti
tam, kjer so. Velikokrat nas pri tem iskanju mladih zadržujejo strahovi in predsodki, včasih celo premajhno zaupanje v Božjo dobroto.
Staršem se otroci niso rodili kar tako. Rodili so se, ker so jih starši
ljubili in ker so želeli biti ljubljeni.
Strah pred neizhojeno potjo.

Ljudje tako radi ostanemo samo pri tistem, kar vidimo in otipamo. Tako je preprosto zato, ker je tam vse znano, vse gotovo. Povprečen človek se samo izjemoma odpravi ven iz tega znanega sveta, in še
to najraje po izhojenih in dobro poznanih poteh. Taki izhojeni izhodi
so molitev, ljubezen, življenje v dvoje, rojstvo otroka, razglabljanje o
temeljnih življenjskih vprašanjih: Kdo smo, od kod prihajamo. Samo
redki ljudje so zbrali toliko poguma, da so se v življenju odpravili na
neznana pota. Bajeslovni Ikar je želel kot ptič poleteti z otoka na celiKnjiga - Na poti z don Boskom - notrajnost.indd 92
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no, prav tako sta brata Wright to hotela narediti z motorjem, našemu
Rusjanu je takšen let uspel na razdalji nekaj deset metrov. In vendar so vsi vedeli, da je to začetek nove, doslej še neprehojene poti. In
danes, komaj sto let po tem velikem dogodku, letimo brez slehernih
predsodkov.
Koliko strahov, velikih pričakovanj, skritih načrtov, vprašanj in
dilem se poraja, ko otrok prihaja na svet. In vse se zgostijo v otročička, ki zagleda luč sveta in v silnem hrepenenju novega zajoka v
ta svet. Otrok nam je dan, da začnemo kot starši hoditi po novi še
neizhojeni poti, da začnemo delati prve majhne vzgojne prelete, da bi
nekoč poleteli kot pravi strokovnjaki.

Učiti se moramo in hoditi po poti tveganja na vseh področjih. Ni
dovolj, da jim damo hrano in jim kupimo, kar potrebujejo, jih vozimo na prostočasne in zunajšolske aktivnosti, jim poiščemo dobre
inštruktorje, jim ne dovolimo sedeti pred računalnikom cele ure, ampak jih moramo imeti radi in jim posvetiti tudi svoj čas, svojo ljubezen, pohvalne besede, prijazne poglede in sto drugih stvari, ki jih ni
moč zapisati. Samo pomislite, kaj vse je tisto, kar očke vašega otroka
pričakujejo od vas; kako v njih ugaša plamen, pa se kasneje ponovno
prižiga.
Ne ustavimo se pri prvem uspehu in prav tako ne obupajmo pri
prvem neuspehu. Uspehi in neuspehi morajo prihajati, dovolimo jim,
da tudi odhajajo.
Vzgojitelji, ki to zares hočejo biti, se ne zadovoljijo s tem, da otroci pridejo v njihovo ustanovo, ampak gredo sami tja, kjer otroci
so, in jih pripeljejo v svojo ustanovo.
Janez Bosko je že kot otrok prišel do spoznanja, da je treba iti
med vrstnike in jim pomagati, da bi postali dobri. »Ne s pestmi, ampak z dobroto si boš pridobil njihova srca in jih naredil za svoje prijatelje,« mu je bilo povedano v skrivnostnih sanjah. Čeprav je kdaj
prišel domov z buškami ali s krvavim nosom, ni odnehal. Kot mlad
duhovnik je obiskoval zapore, zahajal na ulice, kjer je poslušal mlade, se pogovarjal z njimi in jih vabil na nedeljsko razvedrilo v svoj
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oratorij. Želim biti župnik za tiste, ki ne pripadajo nobeni župniji, je
utemeljeval svoje zavzemanje za zapuščeno mladino.
Kolikokrat v svojem življenju smo kapitulirali v iskanju mladih?
Bodo že prišli, saj vedo, kje smo, smo se izgovarjali. Posedanje, popivanje in razgrajanje po parkih, zbiranje v hrupnih zabaviščih nam gre
na živce in prebuja zgražanje. Poklicali bi nadnje policiste, a smo raje
opazovali zadevo z varne razdalje. Biti vzgojitelj pa pomeni stopiti k
mladim, postati njihov prijatelj.

Skoraj vedno pa naredimo nov korak na poti k znanemu. Zelo
redki so, ki jim je bila dana milost, da so naredili korak ali celo skok k
neznanemu. Savel je naredil tak korak na poti k Jezusu, potem ko ga v
videnju na poti v Damask le-ta vpraša: »Savel, zakaj me preganjaš?«
Jezus ne protestira proti očitni krivici, ki se mu godi zaradi Savlovega
preganjanja, temveč Savla, velikega razumarja, vprašuje po razlogih,
zaradi katerih preganja Jezusove učence. A Savel ne najde nobenega
pametnega odgovora na tako zelo preprosto vprašanje.
Ali ne vprašujejo tudi nas pogledi prek TV ekrana nekje iz Somalije, iz Sudana, iz Iraka in tudi iz Slovenije: Zakaj ne naredite nič, da
bi tudi mi živeli spodobno življenje, kot ga živite vi? Smo mi krivi, da
so nas imeli naši starši tako radi, da smo se rodili v Iranu, Iraku, na
Sumatri in ne v tvojem kraju? Zakaj me nimaš rad?

In prav slednje vprašanje je tisto, ki nas podobno kot don Boska
požene na ulice in v neznano, da k sebi pripeljemo otroke, ki so na
svoji poti zašli, da se srečamo s starši, ki jim je upadel pogum, da zapojemo vzgojno pesem, tako samoumevno, kot v naš CD predvajalnik
vtaknemo plošček in si zavrtimo našo najljubšo pesem. Tako lahko je
imeti rad na daljavo in tako težko je imeti rad tiste, ki so nam blizu.
Prav zaradi tega smo raje vzgojitelji v vrtcih, učitelji v šolah, pedagogi
v raznih vzgojnih ustanovah, celo prostovoljci v vzgojnih društvih kot
pa vzgojitelji na svojem domu.
Ko smo našli otroke, smo šele začeli svojo vzgojno pot.

Prav tedaj, ko smo našli otroke, jih pripeljali v svoj dom, smo postali pravi vzgojitelji. Ko nam Bog nakloni svojo milost in nam zaupa
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otroke v nego in vzgojo, ko nam Bog prek socialnih ustanov zaupa
izgubljenega otroka, ko nas po Božji previdnosti najdejo otroci, ki ne
vedo, kam, se pri nas začne pot po neznanem. Če smo doslej Boga
prosili, naj pomaga izgubljenim otrokom, moramo sedaj začeti moliti zase, da nam bo naklanjal potrebno ljubezen, da bo brzdal naše
nerazpoloženje, da bo krotil naš značaj, da bo utrjeval našo voljo in
doslednost, da bomo dobri, Bogu všečni vzgojitelji.
Bog daj meni kot očetu, materi, vzgojitelju, učitelju ali varuški tisto veliko mero ljubezni, da bom k otrokom pristopal kot k osebam, ki
so vredni mojega truda in ob katerih bom tudi sam zorel.

3. VNAŠATI DON BOSKOV VZGOJNI SLOG
V OKOLJE
Nenehno smo v skušnjavi, da bi delali toliko, kot delajo drugi,
da se ne bi zavzeli na polno, ampak z rezervo, da bi delali toliko, da
se ne utrudimo preveč, saj energijo potrebujemo za družino, otroke,
službo, hobije, za prijatelje in še za nešteto drugih pomembnih stvari,
kot so nakupovanje, jutranji odmerek časopisa, večerni TV dnevnik,
spremljanje športa.
Množica vzgojnih sistemov.

Lahko don Bosku, ko so v njegovem času poznali en sam vzgojni
slog, ki ga on imenuje represivni. Sam pa uvaja novega, ki mu nadene naziv preventivni. Pogosto se zalotimo pri mislih, da bomo vzgajali
tako, kot smo bili vzgajani sami, saj je iz nas nekaj nastalo. Če nismo
privrženci take odločitve, je logična nasprotna, namreč da nikakor ne
bomo vzgajali, kot so vzgajali nas, saj smo morali veliko pretrpeti, česar
ne želimo svojim otrokom. Svoje otroke bomo vzgajali čisto drugače.
Kaj pa, če sta ena in druga odločitev napačni in bi bilo prav, da se
ne bi učili ne na svojih dobrih ne na svojih slabih izkušnjah, ampak
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na dobrem sistemu, ki ga lahko preverjamo s svojimi vzgojnimi izkušnjami. Vsem, ki smo blizu don Boskovemu razmišljanju in delovanju,
bi bilo smiselno reči: »Zakaj bi poizkušali z raznimi vzgojnimi slogi,
če pa poznamo don Boskovega, ki za nameček odlično deluje.«

Poznana je zgodba o don Boskovem biretu na mizi v učilnici in
resnem delu mladih, ki so bili prepričani, da jih prek bireta gleda don
Bosko sam, da je navzoč med njimi, čeprav ga ni v učilnici, morda
niti v Oratoriju ne. Vedeli so, da jih ima resnično rad in da vse dela
zanje in samo zaradi njih. Kako lahko tako dobroto zavržeš in se ji
izneveriš. Fantje so vedeli, da jih ima don Bosko rad, in on je vedel, da
mu fantje to ljubezen vračajo. Oboji so vedeli, da njegovo delo blagoslavlja Bog po Marijinih rokah. (Podobno pričevanje smo slišali iz ust
don Pierinovih fantov – ozdravljencev.)

Ko si mi izprašujemo svojo vzgojno vest, bi se moral vsakdo redno vprašati, ali ima resnično rad svoje otroke ali pa je z njimi, ker
so mu v ponos ali ker ne more pobegniti od njih. Pri tem je lahko v
veliko pomoč zavest, da mi je otroke zaupal Bog, da sem dolžan skrbeti zanje, saj mi je zaupano vzgojno poslanstvo. Don Bosko od svojih
vzgojiteljev pričakuje več kot samo njihovo navzočnost.
Don Boskov vzgojni slog je biti oče in mati svojim varovancem v
valdoškem oratoriju.
Don Bosko jim kot oče išče kruha.
Don Bosko jih kot mati posluša v pogovorih, pri spovedi.
Don Bosko jih kot oče bodri pri učenju in pri igri.
Don Bosko se kot mati veseli njihovega napredovanja in rasti.
Don Bosko je kot oče ponosen na uspehe svojih mladih.
Don Bosko je kot mati srečen, ko se med seboj razumejo in si prizadevajo za prijateljstvo z Bogom.
Don Bosko jih kot oče poučuje, kako naj ravnajo s svojim življenjem.
Don Bosko jim kot mati na uho šepeta nežne besede spodbude.
Don Bosko kot oče od njih pričakuje resno prizadevanje in doslednost.
Don Bosko jih kot mati varuje pred vsem slabim.
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Don Bosko kot oče ponosno stopa med svojimi godbeniki.
Don Bosko se kot mati hudomušno nasmiha dovtipom na gledališkem odru.
Don Bosko se kot oče in mati veseli velikega dela, ki se ga je Marija
namenila narediti po njegovih rokah.

Povezovanje staršev in zavzemanje za kvaliteto družinskega življenja.
Mož in žena, oče in mati sta prav tako poklicana k nenehnemu
medsebojnemu opominjanju in dogovarjanju, kaj in kako je najbolje zanju in za njune otroke. Voz gre veliko počasneje in z veliko več
muke, če vsak vleče malo drugam in malo drugače. Samo z medsebojnim dogovarjanjem, sklepanjem kompromisov, z molitvijo drug
za drugega in blagoslavljanjem drug drugega bo tudi Bog blagoslovil
prizadevanje za vzgojo in bolj kvalitetno življenje v družini.

Tako kot oče in mati nista sama, tudi don Bosko vsega tega dela
ni zmogel sam. Nenehno je moral oblikovati svoje sodelavce. Don Boskov slog, ki je popolnoma razumljiv, ki pa je tudi docela duhoven,
ni samo za naš ozek krog, temveč za vsakogar in za vsako okolje. Od
nas vzgojiteljev zahteva, da prisluhnemo fantom in dekletom, ki jih
vzgajamo, da jih poslušamo da jim damo slišati tudi sebe. Otrok ne
primerjamo med seboj in jih ne ocenjujemo po kvalitetah, ki kaj veljajo na trgu, pa naj bodo to šolske ocene, pridnost ali podredljivost,
umetniški ali športni dosežki, lepota ali milina. Otroka sprejemamo
zaradi njega samega, zaradi tega, ker je, ker nam ga je Bog poslal na
našo pot takega, kot je: lep ali grd, umazan, urejen, raztrgan, z ušesi,
ki slišijo samo takrat, ko to ni potrebno, z jezikom, ki nikoli ne miruje.
Če bomo imeli radi te otroke, potem nam bodo dali svoje srce, da se
bo ob njihovem tudi naše razširilo do neskončnih meja in bo zmožno
ljubiti slehernega še tako zanemarjenega otroka in v njem videti Božjo dobroto, podarjeno meni in vsemu svetu.

Knjiga - Na poti z don Boskom - notrajnost.indd 97

21.01.2013 17:49:28

