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Praca i bezrobociePraca i bezrobocie
4444

Praca jest istotną, a co więcej – życiowo konieczną – częścią ludz-
kiej egzystencji. Ludowa mądrość mówi o tej konieczności w przy-
słowiu: „Bez pracy nie ma kołaczy”, św. Paweł natomiast wyraża ją
bardziej wprost: Kto nie chce pracować, niech też nie je (2 Tes 3, 10). Praca
obejmuje wszystkie rodzaje świadomej i wolnej aktywności (fizycz-
nej i umysłowej) człowieka, która ma na celu podporządkowanie so-
bie świata poprzez tworzenie użytecznych społecznie wartości mate-

rialnych i duchowych. Towarzy-
szy jej wysiłek, często ciężki trud,
ale niejednokrotnie także radość.
Praca jest obecna we wszystkich
dziedzinach ludzkiego życia, słu-
żąc zaspokajaniu rozmaitych po-
trzeb od materialnych poprzez
gospodarcze, społeczne i kultu-
ralne aż po religijne. W zależno-
ści od tego, w jakiej mierze od
danej pracy zależy życie jednost-
ki, rodziny i społeczeństwa, na-
daje się jej różną rangę. Nigdy
jednak ranga pracy nie powinna
decydować o jej godności. God-
ność pracy, niezależna od jej cha-
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rakteru, wypływa bowiem z godności człowieka, który pracuje – człowie-
ka stworzonego na obraz Boży. Stąd praca sprzątaczki w swej godności
jest równa pracy artysty. Wartość pracy zależy z kolei od tego, na ile służy
ona pełniejszemu „stawaniu się człowiekiem”. Uzupełnianie się różnych
rodzajów pracy równych w swej godności stanowi jedną z podstawowych
zasad demokracji społecznej, gdyż każda dobrze wykonywana praca może
służyć dobru i rozwojowi nie tylko konkretnej osoby, ale i całej społecz-
ności. Czy praca może mieć jeszcze inne znaczenie?

We współczesnym świecie praca coraz bardziej absorbuje człowieka,
pochłania jego siły, czas, nierzadko niszczy zdrowie. W coraz większym
stopniu wpływa na styl i jakość życia. Może być źródłem bogactwa, może
służyć rozwojowi, wychowaniu czy doskonaleniu człowieka. Coraz czę-
ściej jednak mamy do czynienia z sytuacjami, kiedy praca pochłania całe-
go człowieka (pracoholizm!) albo kiedy służy przede wszystkim zaspoko-
jeniu żądzy posiadania dóbr (w myśl zasady: to, kim jestem, zależy od
tego, co mam) bądź stanowi podstawowy sposób osiągnięcia sukcesu wy-
noszącego jednostkę ponad innych ludzi.

Praca jest obowiązkiem, a zarazem należy do podstawowych praw czło-
wieka. W czasach postępującej gwałtownie industrializacji to prawo jest
poważnie zagrożone. Postęp naukowo-techniczny obrócił bowiem ko-
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rzyści wynikające z pracy przeciw
samemu człowiekowi. Doprowa-
dził do ograniczenia liczby miejsc
pracy, a to z kolei wywołało poja-
wienie się społecznego problemu
bezrobocia, który pogłębia się m.in.
pod wpływem coraz powszechniej-
szego myślenia o charakterze ma-
terialistycznym i ekonomistycz-
nym. To myślenie nadaje pracy
ludzkiej wymiar wyłącznie przed-
miotowy, w którym człowiek jest
postrzegany jedynie jako narzędzie
produkcji. Takie przyznanie pryma-
tu rzeczy nad osobą rodzi wielora-
kie formy wyzysku.

W obliczu tych zagrożeń insty-
tucje międzynarodowe, organizacje
pracownicze (np. związki zawodo-

we) i władze państwowe podejmują rozliczne działania mające na celu
ochronę praw człowieka pracującego. Powstają kodeksy pracy i inne roz-
wiązania prawne, pogłębiana jest także refleksja teoretyczna nad zjawiska-
mi związanymi z pracą i bezrobociem, zwłaszcza w zakresie etyki pracy,
którą zajmuje się m.in. Międzynarodowa Organizacja Pracy, najstarsza
instytucja specjalistyczna ONZ.

Praca i problemy człowieka pracującego należą do istotnych tematów
społecznego nauczania Kościoła. Katolicka nauka o pracy opiera się na
przekonaniu, że poprzez pracę człowiek przedłuża Boże dzieło stworze-
nia i uczestniczy w zbawianiu świata, w urzeczywistnianiu królestwa Bo-
żego na ziemi. Biblijne wezwanie „czynienia sobie ziemi poddaną” (por.
Rdz 1, 28) podejmują ludzie we wszystkich epokach kultury i cywilizacji.
Człowiek przez pracę staje się panem ziemi i współpracownikiem Boga;
służąc przez swoją pracę innym, przyczynia się do wypełniania w historii
zamysłu Boga. To wezwanie realizował także Jezus Chrystus, rzemieślnik

Wiara Kościoła
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z Nazaretu, który swą pracą wypełniał w świecie wolę Ojca. Znosząc trud
(por. Rdz 3, 14-19) pracy w łączności z Jezusem cierpiącym dla zbawienia
ludzi, człowiek współpracuje z Nim w pewien sposób w Jego dziele Od-
kupienia. Niosąc każdego dnia krzyż w działalności, do której został po-
wołany, potwierdza, że jest uczniem Chrystusa. Z tego zaś wynika, że
praca może być ważnym środkiem uświęcania świata.

Mimo że praca sama w sobie jest wartością, niejednokrotnie obraca
się przeciwko człowiekowi. Ma to miejsce zawsze wtedy, gdy zakłada się,
że jej celem nie będzie urzeczywistnianie autentycznego dobra człowie-
ka, lecz zaspokajanie żądzy zysku i władzy jednostek. Gwałcona jest wów-
czas podstawowa zasada etyki pracy, która mówi, że praca jest zawsze „dla
człowieka”, a nie człowiek „dla pracy”.

Chrześcijańskie rozumienie ludzkiej pracy zakłada, że człowiek po-
przez swoją pracę wchodzi w podwójne dziedzictwo: otrzymuje do swej
dyspozycji wspólne wszystkim ludziom bogactwa natury oraz to, co już
wypracowali przed nim inni, szczególnie w dziedzinie techniki, kształtu-
jąc coraz doskonalsze narzędzia pracy.

Wraz z rozwojem przemysłu ujawnił się dramatyczny konflikt o cha-
rakterze społeczno-ekonomicznym pomiędzy „światem kapitału”, czyli
stosunkowo wąską, ale wpływową grupą posiadaczy środków produkcji,
dążącą do maksymalnego zysku, a „światem pracy”, który jest podmiotem
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Ojcze Przedwieczny, który w niezgłębionej mądrości
i dobroci swojej stworzyłeś człowieka także do pracy,
i sam Adamowi i Ewie rozkazałeś uprawiać ziemię,
aby wydawała dobre owoce,
proszę Cię w imieniu Syna Twojego Jezusa Chrystusa,
daj mi łaskę szacunku dla pracy i chętnego pracowania
jako wypełniania Twojej woli.
Duchu Święty,
dawaj mi co dzień pomoc,
bym pracując tworzył dobro dla siebie i dla innych. (...)
Spraw Boże, w Trójcy Świętej jedyny,
bym modlitwą i pracą przyczyniał się do Twojej większej chwały
i do większego dobra ludzi. Amen.

produkcji. W obliczu tego konfliktu Kościół wciąż przypomina o pierw-
szeństwie człowieka w procesie pracy, czyli o prymacie człowieka wobec
rzeczy i domaga się respektowania praw pracowników do godziwej (słusz-
nej) płacy.

Niezwykle bolesną konsekwencją postępu technicznego jest rozrasta-
jące się wciąż bezrobocie, które pozbawia człowieka możliwości godnego
życia oraz szansy na samorealizację. Stanowi ono także poważne zagroże-
nie dla moralnego rozwoju człowieka, gdyż narusza jego godność i rów-
nowagę życiową. Dlatego Kościół uznający bezrobocie za zło, które
w „pewnych rozmiarach może stać się prawdziwą klęską społeczną” (LE
18), apeluje, by mu przeciwdziałać poprzez tworzenie takich warunków
funkcjonowania gospodarki, które umożliwią optymalne zatrudnienie.

Spróbuj uzasadnić tezę papieża Jana Pawła II, która mówi, że pierw-
szą i podstawową wartością pracy jest sam człowiek – jej podmiot.

Jakie warunki winna spełniać ludzka praca, by można było o niej
powiedzieć, że przyczynia się do wzrostu królestwa Bożego w świecie?

Jakie obowiązki etyczne spoczywają na pracodawcach, a jakie na
pracownikach?

Czy praca, jaką podejmujesz każdego dnia, ma dla ciebie sens reli-
gijny. Na czym on polega?
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