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Sprawiedliwość współdzielcza w stosunkach rodzinnych 

A. Program wychowania rodzicielskiego 

"Wychowanie dzieci jest nie tylko dziełem ojca lub matki, nie tyle nawet rodziców, ile rodziny" 
(116) 
„Pierwszą przyrodzoną instytucją wychowawczą mającą kształtować charakter dzieci, w miarę 
jak się budzi świadomość i dojrzewają władze zmysłowe, jest zatem rodzina jako całość, a więc 
najpierw rodzice, później starsze rodzeństwo, wreszcie i domownicy, którzy nieraz tak się zżyją 
z rodziną, że są uważani za jej członków i sami się za takich uważają. Jeśli ich współżycie jest 
ujęte w regularne karby moralności chrześcijańskiej i dobrych obyczajów rodzinnych, to 
przenika je jakby dobra atmosfera duchowa, naładowana impulsami do czynienia tego, co dobre, 
co odpowiada innym, a nie do robienia tego złego, za które gniewają się i nawet karzą. Nieraz 
będzie tu potrzebna interwencja starszych, jakiś rozkaz lub zakaz, pochwała, nagroda lub 
nagana, a nawet kara, ale i bez nich ład i porządek otaczający dzieci będzie skłaniał je do 
stosowania się do wymagań i żłobił w nich dobre przyzwyczajenia, nawyki i sprawności. 
Będą one czynne w nich przez całe życie i nieraz je zachęcą do tego lub owego, lub po-
wstrzymają, samym wspomnieniem tego, że przecież tak się zawsze w domu robiło. W ten 
sposób już od młodości kapitalizują się w podświadomych złożach duszy skarby dobrego 
obyczaju, a jednocześnie powstają tam zapory przeciw wszystkiemu, co może zdeprawować 
charakter.  
W ramach życia rodzinnego rodzice powinni czuwać świadomie nad kształtowaniem się tej 
małej istotki, którą sprowadziła na świat ich wzajemna miłość i która zarówno pod względem 
fizycznym, jak i psychicznym, ma w sobie coś z nich obojga. Winni oni dbać o jej rozwój 
fizyczny, co oczywiście będzie bar-dziej zadaniem matki, ale już od pierwszych lat nie powinni 
zaniedbywać i psychiki dziecka, lecz umieć ją obserwować, rozwijać w niej dobre cechy, a 
zapobiegać i nie ustępować cechom złym, np. takim jak gniew i upór. W wychowaniu dzieci 
konieczny jest pewien podział pracy między ojcem i matką, wskazany przez samą naturę.  
A. Matka: 
Matce przypadnie w udziale pielęgnowanie ciała, troska o zdrowie, czuwanie nad pierwszymi 
przebłyskami życia umysłowego i składanie w jego władzach pierwszych wiadomości o tym, co 
otacza dziecko, co dobre lub złe, o Bogu i naszej zależności od Niego" (117) 
B. Ojciec: zadania pośrednie.  
C. "Oboje [zaś] powinni dbać o to, aby od początku zaprawić swe dzieci do posłuszeństwa, do 
liczenia się z porządkiem życia codziennego, jaki oni ustanowią w domu i z rozkazami, jakie w 
jego ramach dawać będą każdemu z nich (...) Posłuszeństwo nauczy dziecko od pierwszych lat 
życia podporządkować się dobru wspólnemu społeczności, w której żyje i stosować się do 
wskazań tych, którzy mają pieczę nad tym dobrem wspólnym" 
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B. Przewinienia przeciwko IV przykazaniu 

1. Obowiązki dzieci - przykazanie IV  
Surowe kary za przewinienia w tym względzie: 112 Wj 21, 15.17, Pwt 21, 18-21. Słowo Boże 
domaga się "czci", 'pietas' (też "pobożność"); stąd niewskazane jest "zbytnie poufalenie się z 
nimi, np. mówienie do nich w drugiej osobie liczby pojedyńczej. Rodzice nie powinni na to 
zezwalać ...(osłabienie czci, miłości i zaufania dla powagi rodziców). 
Imię Chama, który zlekceważył obowiązek czci dla rodziców, stało się synonimem braku 
podstawowej szlachetności i szacunku” (114) 
„W Liście do Tymoteusza [św. Paweł] wymienia, jakie zalety winien mieć ten, którego wybiera 
się na biskupa i stawia na czele młodej gminy chrześcijańskiej. Ma on między innymi być  

„domem dobrze zarządzający, trzymający swe dzieci w uległości, z wszelką czystością. 
Jeśli zaś ktoś nie umie własnym domem rządzić, jakże będzie miał pieczę w kościele 
Bożym” (1 tym 3, 4-5) 

2. Liberalizm pedagogiczny  
„jest silnie uprzedzony do wszystkiego, co tchnie surowością i karnością. Jemu to w wysokim 
stopniu zawdzięczamy to, tak znamienne dla naszej epoki, ogólne osłabienie i zdeprawowanie 
charakterów. 
Szkodliwość tego stanu rzeczy odczuwa nieraz sama młodzież, o czym najlepiej świadczy ruch 
harcerski” (116) 

C. Trzy okresy rozwojowe po 7 lat; 

Szczególnie ważne będzie należyte przeprowadzenie dzieci przez te trzy punkty zwrotne, tak 
charakterystyczne w rozwoju młodej psychiki i dzielące okres dojrzewania na trzy okresy liczące 
po 7 lat. Przy końcu pierwszego przychodzi u dziecka świadomość odpowiedzialności osobistej 
za osiągnięcie ostatecznego celu życia"  
Cechy posłuszeństwa, wierności i sumienności, a "zwłaszcza szczerości i prawdomówności" (by 
nie wymknąć się od posłuszeństwa i sumienności) 
(…) Drugim punktem zwrotnym będzie moment dojrzewania płciowego, który rozszerzy już 
odpowiedzialność dziecka, czyniąc je fizycznie zdolnym do założenia rodziny. (…) Nie znaczy 
to, aby nie należało już od początku dojrzewania płciowego wychowywać dzieci do tych tak 
ważnych zadań (…) najpierw wypadnie powoli i stopniowo, nie osłabiając wrodzonej 
wstydliwości, uświadamiać dzieci, na czym polega życie płciowe i jakie pociąga za sobą 
następstwa i obowiązki (…) Trzeba będzie unikać wspólnego uświadamiania w szkole, a rzecz 
traktować bardziej poufnie, tak aby dziecko zrozumiało, że cała ta dziedzina nie może być 
traktowana lekkomyślnie, jako przedmiot żartów, i że nie należy nią niepotrzebnie zajmować 
umysłu i podniecać wyobraźni. W tym momencie zwrotnym wypadnie położyć szczególny 
nacisk na ugruntowanie w umyśle dziecka przekonania o doniosłości cnoty czystości i na 
czuwanie, aby stała się ona u niego obyczajem. Trzeba, aby dzieci, widząc szczęśliwe pożycie 
rodzinne ojca i matki, z którego one czerpią tyle sił i skarbów, zrozumiały, że zyskuje się je 
czystym życiem przedślubnym. 
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Tu wzrośnie bardzo rola wychowawcza ojca; winien on, szczególnie gdy chodzi o synów, 
rozciągnąć czujną opiekę nad ich prowadzeniem, nad towarzystwem chłopców i dziewcząt, z 
którymi się spotykają, by uchronić ich od zdeprawowania i jego groźnych następstw. Winien on 
wpoić w nich przekonanie, ze utrzymanie czystości przed ślubem jest dla mężczyzny możliwe i 
dlatego też obowiązujące. (…) To samo z córkami powinna zrobić matka, choć przy dzisiejszej 
emancypacji młodych dziewcząt powaga ojca będzie tu też konieczna. Oprócz czuwania nad 
czystością jest nader ważne, by w tym okresie życia zaprawiać dzieci do pracowitości bo 
wiadomo, że nic w tym stopniu nie usposabia do wszelkiego rodzaju nieczystości, jak umysł nie 
zajęty niczym poważnym" (120) 

D. Posłuszeństwo 

„Nie jest niczym innym, jak sprawiedliwością współdzielczą wymagającą, aby stosować się do 
nakazów prawa wspólnego dla wszystkich (...); jest tedy stałą dobrą wolą słuchania nakazów lub 
zakazów, jakie przełożeni dają podwładnym" 
„W dziedzinie wychowania zagadnienie posłuszeństwa zajmuje pierwsze miejsce i ciężką winą 
ze strony rodziców jest tolerowanie nieposłuszeństwa i braku uszanowania dla woli starszych", a 
"doświadczenie uczy, że dzieci wychowane karnie są przywiązane do rodziców o wiele bardziej 
niż rozpuszczone, którym pozwolono nie dbać o nic i wszystko lekceważyć" 
Ma być rozumne: "nie tylko wypełnianie rozkazów, ale wypełnianie ich jak najlepiej"; tj. oddać 
"siły fizyczne, swe umiejętności, ale i swą roztropność, starać się przeniknąć jego myśl i 
wykonać ją jak najlepiej" (143) 
Ma granice:  
"obowiązkiem dziecka jest odmawianie posłuszeństwa; (gdy rodzice zadają kradzieży, kłamstwa 
lub nierządu) należy je w tym podtrzymać, nie zwalniając jednak od czci i miłości" 
Dziś "indywidualizm zasiał pewien kult nieposłuszeństwa, upozorowany dążeniem do 
samodzielności” (!)(145) 
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