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MIEJSCE KATOLICKIEJ NAUKI SPOŁECZNEJ 
W TROSCE O CZŁOWIEKA PRACY1

Wszelkie społeczeństwa, doktryny i ideologie, które doko-
nywały destrukcji nauki o człowieku, popełniały „błąd antropo-
logiczny”, były konsekwentnie przez Jana Pawła II wzywane na 
drogę prawdy. I choć termin ten pojawił się dopiero w encyklice 
Centesimus annus (nr 37), w roku 1991, w związku z analizą tzw. 
kwestii ekologicznej, istotne jego treści są obecne we wszystkich 
poprzednich encyklikach. Zarówno bowiem „kolektywistyczna 
wieża Babel”, którą usiłował zbudować komunizm, a która „runę-
ła podobnie jak ta pierwsza, o której opowiada nam Biblia” (któ-
rej symbolem jest wieża strażnicza), jak i społeczeństwa liberalne, 
gdzie „panuje ten sam błąd w odniesieniu do osoby ludzkiej”, 
a które dążą, „aby opanować jednostkę i poddać ją, jakby towar, 
prawu podaży i popytu” (z symbolem Cielca), są godne potępie-
nia. Wydaje się, że wezwanie o ludzki wymiar ekonomii jest naj-
ważniejszym z możliwych wkładem katolickiej nauki społecznej 
w kształtowanie się współczesnej ekonomii. Nie jest to kontrpro-
pozycja dla ekonomistów, ale prośba o pełniejsze spojrzenie na 

1 Troska katolickiej nauki społecznej o człowieka pracy w sposób oczywisty 
wpisuje się w dyskurs na temat pracy prekaryjnej, której problem zdaje się ura-
stać do rangi „kwestii społecznej”. W tym kontekście głos ks. prof. dra hab. An-
drzeja Zwolińskiego jest istotny, by odpowiedzieć na pytanie widniejące w tytu-
le niniejszej publikacji zbiorowej: Prekaryjna praca kwestią społeczną?(przyp. red.).

Prekaryjna praca kwestią społeczną?, red. J. Mazur OSPPE, Kraków 2018, s. 59–69.
DOI: http://dx.doi.org/10.15633/9788347386609.05



KS. ANDRZEJ ZWOLIńSKI60

działalność gospodarczą, poza cyframi statystyki czy wykresami 
wzrostów i spadków. 

Jan Paweł II zwrócił uwagę, że wszystkie programy spo-
łeczne powinny wyrastać z tej samej podstawy. W Centesimus an-
nus pisał: „Trzeba jednak już teraz wyraźnie sobie uświadomić, że 
tym, co stanowi wątek i w pewnym sensie myśl przewodnią Rerum 
novarum i w ogóle całej nauki społecznej Kościoła, jest poprawna 
koncepcja osoby ludzkiej, jej niepowtarzalnej wartości”2. Ten sam 
watek stanowił też istotny wykład nauki chrześcijańskiej na temat 
pracy. Godność i wartość pracy wynika bowiem w pierwszym rzę-
dzie z faktu, że jest ona konkretnym działaniem osoby ludzkiej. 
W tej perspektywie oznacza to, że człowiek jest ostatecznym celem 
pracy. To najważniejsze i istotne założenie katolickiej nauki spo-
łecznej, dotyczące pracy ludzkiej, mówi o jej podmiotowym cha-
rakterze. Człowiek jest podmiotem i podstawowym celem pracy3. 
To praca jest dla człowieka, a nie człowiek dla pracy4.

W encyklice Laborem exercens nauka Jana Pawła II o czło-
wieku była elementem antropologii pracy, rozumianej jako śro-
dek doskonalenia człowieka5. We wprowadzeniu do niej papież 
napisał: „pragnę przeto niniejszy dokument poświęcić właśnie 
pracy ludzkiej, a bardziej jeszcze go poświęcić człowiekowi 
w szerokim kontekście tej rzeczywistości, jaką jest praca”6. Ele-
menty antropologiczne encykliki wydają się być istotne do zro-
zumienia jej istoty i roli, jaką ten dokument odegrał w polemi-
ce z „błędami antropologicznymi” współczesnego świata. Tym 
bardziej papież uczynił naukę o osobie ludzkiej najważniejszym 
tematem nauki o pracy.

W encyklice Centesimus annus Jan Paweł II przypomniał już 
w całkowicie nowym kontekście społecznym, że „Solidarność”, 

2 CA 11, s. 18.
3 KDK 63, s. 578.
4 LE 6, s. 22.
5 Por. LE 9, s. 27–28.
6 LE 1, s. 11.
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zrywając z przedmiotowym traktowaniem pracy, powiązała wal-
kę o obronę pracy z walką o kulturę i prawa narodowe7. Dzięki 
temu przygotowała grunt do ponownego odkrycia kulturowych 
fundamentów tożsamości europejskiej, zagubionej przez wiele 
nurtów myślenia nowożytnego. Tym samym potwierdził logiczną 
i konsekwentną jedność między chrześcijańską antropologią pracy, 
przypomnianą w Laborem exercens, a prostowaniem „błędu antro-
pologicznego” współczesnych nurtów myśli społecznej. Obalenie 
komunizmu było bowiem nie tyle zniesieniem jednego z systemów 
totalitarnych, ile miało charakter uniwersalnej „lekcji człowieczeń-
stwa”. Pytania o człowieka, postawione w poprzednich encykli-
kach (w tym w Laborem exercens), okazały się ważne, bez których 
współczesny spór o człowieka pozostawałby sporem nie rozstrzy-
gniętym8.

Jan Paweł II bardzo mocno podkreśla osobowy wymiar pra-
cy. Osoba realizuje się przez pracę, w niej przejawia się jej osobo-
wość, przez pracę ona się dopełnia i doskonali. Wymaga to w prak-
tyce codziennego życia stawianie etyki przed techniką, osoby ludz-
kiej przed kapitałem, wartości duchowych przed materialnymi, 
sprawiedliwości przez nadmiernym zyskiem. Praca jest powoła-
niem otrzymanym przez osobę ludzką od Stwórcy i ona go wyróż-
nia spośród stworzeń Bożych9. „Praca stanowi podstawowy wymiar 
bytowania człowieka na ziemi”10. Bierze swój początek w ludzkim 
podmiocie i skierowana jest ku zewnętrznemu przedmiotowi lecz 
zawsze zmierza ku podmiotowi. Jest jakimś wyjściem człowieka 
ku światu i ubogaconym powrotem człowieka do siebie. Osoba jest 
najwyższą miarą pracy i godnością, a zarazem początkiem i celem. 
Nie jest ona tylko towarem, siłą roboczą, anonimową energią spo-
łeczną. Osoba ludzka nigdy nie może być sprowadzona do narzę-
dzia produkcji lub narzędzia społeczności przemysłowej. Praca ma 

7 CA 24, s. 34.
8 Por. LE 26, s. 63–66.
9 LE 4, s. 17.
10 LE 4, s. 16.
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także wymiar uczłowieczający, jednoczący ludzi, solidarystyczny. 
W sferze podmiotowej praca jest jedna11. Dlatego pomimo różnych 
prac wykonywanych przez ludzi nie tworzy ona „gatunków ludz-
kich”. Współcześnie praca ma coraz szerszy zasięg, stąd wchodzi 
ona w krąg wartości zarówno indywidualnych, jak i rodzinnych, 
wielkospołecznych, narodowych, a nawet ogólnoludzkich. 

Czas kryzysu najlepiej sprawdza system ekonomiczny 
w jego przydatności dla budowania dobra wspólnego. Na grun-
cie polskim takim okresem weryfikacji solidarności międzyludz-
kiej i efektywności rozwiązań ekonomicznych był okres zmian 
ustrojowych po 1989 r. Początkowo nastąpił spadek PKB o 17–18 
procent, czyli nastąpił powrót do roku 1973. Do roku 1996 Polacy 
odbudowywali stan posiadania z 1989 r. czyli dopiero po sześciu 
latach zaczął się rozwój. Poziom z 1989 r. był zbliżony do tego, 
co było w 1978 r. Czyli dopiero w 1997 r. gospodarka osiągnęła 
poziom z końca lat 70. XX wieku. Tak więc zmarnowaniu uległo 
20 lat funkcjonowania gospodarki polskiej. Okres odbudowy wią-
zał się zaś z pojawieniem się ogromnych różnic społecznych, ge-
nerowaniem obszarów biedy i marginalizowaniem całych rzesz 
społecznych, które szukały dla siebie ratunku np. w emigracji. 
Kolejny raz okazało się, że dobro wspólne jest bardzo łatwo po-
mijane w kształtowaniu rozwiązań w czasach kryzysów i reform 
społecznych.

Podobna sytuacja pojawia się obecnie, gdy w ramach go-
spodarki polskiej pojawiło się ponad 1300 tysięcy Ukraińców po-
dejmujących pracę. Dane wskazują, że w 2016 r. ich liczba w Pol-
sce przekroczyła 1,3 mln, a połowa pracodawców poszukujących 
pracowników nastawia się na Ukraińców jako ludzi pracujących 
rzetelnie i dobrze (portal Forsal.pl). W 2015 r. zarobili oni łącznie 
ponad 8 mld złotych, z czego 5 mld zł wysłali do swego kraju. Ro-
dzi się pytanie o rozwiązanie problemu „ludzkiego” spojrzenia na 
nich, nie jako na konkurencję ekonomiczną czy zagrożenie mogące 

11 LE 8, s. 24.



MIEJSCE KATOLICKIEJ NAUKI SPOŁECZNEJW TROSCE O CZŁOWIEKA PRACy 63

doprowadzić do obniżenia płac Polaków – jak się niestety ostatnio 
sugeruje w prasie – ale jako na ludzi, którzy mają prawo do różne-
go rodzaju posług, choćby np. duszpasterskich, czy włączenia ich 
w życie lokalnych społeczności. Polityka społeczna łączy się bo-
wiem bezpośrednio z polityką gospodarczą. 

„Bonum commune”, czyli „dobro wspólne”, było obecne 
w myśli społecznej od dawna. W swoim społecznym istnieniu lu-
dzie szli bowiem za czymś, co ich pociągało, zmuszało do wspólne-
go działania i życia. Był to rodzaj nakazu, siły, którą ludzie rozpo-
znawali w sobie wraz z tym wszystkim, co ich stanowiło. Tak więc 
z treścią dobra wspólnego wiążą się dwie cechy: spontaniczne prze-
konanie o możliwości zdobycia wspólnej użyteczności oraz zwią-
zane z tym przekonanie o poczuciu nakazu lub obowiązku, a na-
wet normy. I tak np. elementarne poczucie potrzeby prawa i jego 
obowiązującej siły było związane z najbliższą człowiekowi treścią 
dobra – nie tylko jednostkowego, ale i dobra wszystkich członków 
społecznego związku. 

Pius XI wskazywał na niewystarczalność zasady sprawie-
dliwości dla takiego podziału dóbr materialnych i bogactw między 
ludzi, aby był odpowiedni do tego, by za jego pomocą osiągnąć cele 
zamierzone dla człowieka przez Boga. Stąd postulował, aby „udział 
jednostek i klas społecznych w bogactwach (…) gwarantował prze-
strzeganie zasady dobra wspólnego”, bowiem „nie wolno jednej 
klasie wykluczać drugiej od udziału w korzyściach”. Zasadę dobra 
wspólnego „gwałci klasa bogatych, kiedy beztroska z powodu po-
siadania bogactw taki ustrój uważa za słuszny, który jej zapewnia 
wszystko, a robotnikowi nie daje nic”. Dodaje jednak, że „gwałci ją 
niemniej i proletariat, kiedy przejęty jest wielkim oburzeniem z po-
wodu naruszenia niesprawiedliwości i zbyt skłonny do jednostron-
nego dochodzenia swego prawa, którego jest świadom”. 

Papież Benedykt XVI podkreślił rolę miłości w stosunkach 
ekonomicznych. Ekonomia powinna być kształtowana na miarę 
człowieka. Powinna brać pod uwagę godność człowieka i możli-
wość jego pełnej samorealizacji. Nie może nie zauważać jego dą-
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żenia do szczęścia i kroczenia drogą powołania do świętości. Musi 
on doświadczyć, że żyje po coś więcej niż tylko dla zysku, a z dru-
giej strony, że panuje nad mechanizmami ekonomii. Oznacza to, że 
„sfera ekonomiczna nie jest etycznie neutralna ani ze swej natury 
nieludzka i antyspołeczna. Należy ona do działalności człowieka 
i właśnie dlatego, że jest ludzka, jako struktura i instytucja musi 
mieć charakter etyczny”12.

Papież Benedykt XVI sformułował zasadę darmowości, któ-
ra wskazuje na potrzebę niewystarczalności samej sprawiedliwości. 
Bowiem konieczna jest „miłość, która przewyższa sprawiedliwość, 
ponieważ kochać to znaczy darować, ofiarować coś mojego drugie-
mu”. Sprawiedliwość jest cnotą, „która skłania, by dać drugiemu 
to, co jest jego, co mu się należy z tej racji, że jest i działa” – to od 
niej należy zacząć dawanie drugiemu to, co mu się słusznie nale-
ży. Stąd sprawiedliwość jest „pierwszą drogą miłości, jak powie-
dział Paweł VI, jest jej najmniejszą miarą”. Sprawiedliwość „nie jest 
obca miłości, nie tylko nie jest drogą alternatywną albo paralelną 
w stosunku do miłości: sprawiedliwość jest nieodłącznie związa-
na z miłością, towarzyszy jej”13. W ten sposób miłość „przewyższa 
sprawiedliwość i uzupełnia ją zgodnie z logiką daru i przebacze-
nia”, a także buduje społeczeństwo w oparciu o „relacje bezintere-
sowności, miłosierdzia i komunii”14. Postulowana zasada bezintere-
sowności papieża Benedykta XVI stanowi przeciwwagę dla zasady 
maksymalnego zysku, interesu, a winna położyć kres wszelkiej nie-
sprawiedliwości, dyskryminacji, wyzyskom i krzywdzie. 

W 2014 roku ponad 70 biskupów skierowało do Komisji Eu-
ropejskiej apel, w którym zwrócili uwagę, że „W sprzedaży są to-
wary zawierające zasoby naturalne, które podsycają przemoc i pro-
wokują cierpienia”. Domagali się, by położyć kres takiej sytuacji. 
Oferowane na rynku bogatych krajów świata produkty często no-

12 CV 36; por. M. Silva, Czy istnieje etyka ekonomii?, „Communio” (1997) 
nr 6 (102), s. 53–63. 

13 CV 6. Por. PP 22; KK 69. 
14 CV 6. 
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szą niewidoczne ślady dramatycznej sytuacji pracowników, którzy 
je produkowali. Wiele dóbr powstawało z naruszeniem wszelkich 
zasad moralnych. Na przykład w Kongo, gdzie znajduje się 65 pro-
cent światowych złóż koltanu, nie ma kopalń, a minerały wydo-
bywa się drążąc tunele ręcznie. Do pracy najmuje się dzieci, a tak-
że kobiety, dla których narzędziem jest sito i młotek do tłuczenia 
urobku. Chłopcy używają kilofów i łopat. Nie ma zabezpieczeń dla 
wydrążonych szybów, ludzie pracują bez wentylacji czasami nawet 
18 godzin dziennie. Praca odbywa się pod przymusem. Rolnikom 
zabiera się bezprawnie ich ziemie. Opornych zabija się lub zmusza 
do pracy torturami. Praca jest bardzo nisko opłacana – niekiedy to 
pół dolara dziennie. 

Kreujący życie gospodarcze często nie rozumieją swej pra-
cy jako ściśle związanej ze społeczną powinnością, nie dostrzegają 
jej społecznego wymiaru, skupiając uwagę na własnych zyskach. 
Doktryna społecznej odpowiedzialności jest bowiem często używa-
na jako przykrywka dla działań, które nie mają nic wspólnego z ich 
oficjalnym uzasadnieniem.

Etyczny wymiar życia gospodarczego wymaga nieustannej 
troski, bowiem przez wiele wieków zaniedbywany i spychany – 
jako problem – na margines. Sama praktyka życia ekonomiczne-
go pokazuje, jak bardzo potrzebuje etyki. Społeczne przyzwolenie 
na kopiowanie programów komputerowych, nieszanowanie praw 
autorskich, unikanie płacenia podatków, manipulacje państwa 
przy wysokości emerytur, korupcja, unikanie spłaty kredytów 
bankowych, zamaskowane kradzieże, produkcja pieniędzy bez 
pokrycia, „szara strefa”, praca na lewo, fucha, rabunkowa polityka 
podatkowa – to tylko niektóre ze zjawisk, które mają wpływ na 
kryzys ekonomiczny, a wynikają z braku uszanowania wymogów 
etyki w biznesie. 

Zjawiskiem współczesnym jest zastąpienie troski o duszę 
troską o rzeczy zewnętrzne. To dlatego najważniejszymi osobisto-
ściami naszych czasów stali się ekonomiści, od których oczekuje się 
interpretowania rzeczywistości, prorokowania – czyli przedstawia-
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nia prognoz makroekonomicznych, co w dalszej perspektywie ma 
oznaczać kierowanie ludzi do ziemi obiecanej, raju na Ziemi. Wie-
lu z nich stało się „ewangelizatorami postępu gospodarczego nie 
tylko we własnych krajach, ale także na skalę globalną – w innych 
kulturach”. Powstaje w ten sposób nowa, „świecka religia”15. Jej 
przejawem jest także powstawanie nowych kultów dilerskich, któ-
rych obiektem czci nie jest Bóg, ale kult kariery, zysku, powodzenia 
ekonomicznego w życiu, awans w dystrybutorskiej hierarchii. So-
cjologowie zauważają, że niektóre przejawy działania ekonomicz-
nego zastępują brakujące rodzinne środowisko czy też socjalne re-
lacje. Zachowania niektórych członków firm czy przedsiębiorstw 
nabierają coraz bardziej religijnego charakteru, z nieuzasadnioną 
czcią dla jej twórców czy z nabożnym podejściem do regulaminu 
i struktury.

Miłość społeczna, w rozumieniu chrześcijańskim, wiąże 
się ściśle z ideą zastępstwa, gdzie jedna osoba korzysta z zasług 
drugiej. W swej najwyższej formie ta idea stanowi centrum chrze-
ścijaństwa jako istota zbawienia. Jest ona także obecna w świecie 
przyrody, skoro żadna istota nie może samodzielnie utrzymać 
się przy życiu. Każdy i wszystko jest zadłużone u wszystkich 
i wszystkiego16. Ta sama reguła rządzi życiem społecznym, które 
budowane jest przy udziale wszystkich, bez wykluczenia kogo-
kolwiek.

Sposób życia zorientowany na „mieć” wywodzi się od wła-
sności prywatnej. W tej postawie liczy się tylko i wyłącznie przy-
swajanie sobie dóbr i nieograniczone prawo zatrzymywania sobie 
tego, co się zdobyło. Taka postawa wyklucza myślenie o innych, 
nie wymaga od jednostki żadnych innych wysiłków poza troską 
o wielkość stanu posiadania, aby go zachować lub uczynić z niego 
produktywny użytek. Źródłem szczęścia jednostki jest majątek.

15 Por. T. Sedlaćek, Ekonomia dobra i zła, przekł. D. Bakalarz, Warszawa 2012, 
s. 59–61. 

16 C.S. Lewis, Bóg na ławie oskarżonych, przekł. M. Mroszczak, Warszawa 1993, 
s. 67.
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Od dawna silne było przekonanie, że szczęścia indywidu-
alnego nie wolno poszukiwać kosztem ogółu ludzi czy z pominię-
ciem ich dobrostanu. W XVIII wieku mottem działań i myśli była 
troska, którą wyrażają słowa: „Być szczęśliwym i uszczęśliwiać in-
nych”. Powszechną wizją staje się szczęście jak największej liczby 
osób. Powstają teorie uzasadniające, że nie można być szczęśliwym 
w oderwaniu od innych. Bez szczęścia innych nie ma mowy o wła-
snym szczęściu.

Los własny jednostki jest wpleciony w tzw. los zbiorowy. 
Dlatego też wartości prywatne są powiązane z publicznymi, cho-
ciaż inaczej odbierane i interpretowane przez jednostki i grupy 
społeczne17. Na to ma zwrócić uwagę każde wychowanie, skupiając 
swą troskę na otwieraniu oczu wychowanków na innych. Dokonu-
je się to zarówno dla pracy, jak i przez pracę. Sam udział w pracy 
wymaga odpowiedniej dojrzałości i wychowania człowieka do od-
powiedzialności. Jednocześnie praca kształtuje w człowieku poczu-
cie trwania we wspólnocie współpracowników, buduje odpowie-
dzialność za produkty, które się wytwarza lub którymi się człowiek 
posługuje. Ekonomia, która nie stwarza szczęścia, a warunkuje je 
jedynie w pewnym stopniu, może się stać obszarem solidarności 
międzyludzkiej, na którym pojawia się dążenie wielu do jednego 
wspólnego celu. Osiągnięcie go, jeżeli tylko pozostaje w zgodzie 
z jednostkowymi oczekiwaniami i odczytywaniem sensu własnego 
życia, może rodzić szczęście.

Wychowanie do pracy musi się opierać i rozwijać na pew-
nych zasadach. Wśród nich trzeba wymieć jednoznaczne określenie 
jej celu, jakim jest człowiek – pracujący, jak i ten, dla którego pracę 
się podejmuje. To dlatego praca musi mieć, poza celami ekonomicz-
nymi, także społeczno-wychowawcze. Można wymienić zestaw 
cnót, jakimi powinien się odznaczać każdy człowiek pracujący, do 
których trzeba zaliczyć: roztropność i polot w pracy, znajomość lu-
dzi, cierpliwość, nieskwapliwość, wytrwałość i stałość, sumienność 

17 P. Łukasiewicz, Wartości prywatne a wartości publiczne, w: Wartości i ich 
przemiany, pod red. A. Pawełczyńskiej, Warszawa 1992, s. 171–186.
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i pilność, cichość, umiejętność współpracy z innymi. Każdy rodzaj 
pracy wymaga pewnej wewnętrznej postawy i szczególnych cech 
charakteru, które – podejmujący dany zawód – powinien w sobie 
wypracować.

Wychowanie do pracy w swej istocie ma na celu poszuki-
wanie optymalnej równowagi między tym, co indywidualne a spo-
łeczne, między zaspokojeniem potrzeb jednostek a jednocześnie 
uszanowaniem dobra wspólnego. To jednocześnie sposób na budo-
wanie „idealnego społeczeństwa”, w którym jednostki budujące je 
uzupełniają swoje wysiłki, by stworzyć pożądane przez wszystkich 
dobro, które będzie im służyć. Tylko wtedy troska o pracującego 
uwzględni także takie elementy i postulaty katolickiej nauki spo-
łecznej jak upowszechnienie bogactwa, co łączy się bezpośrednio 
z występowaniem zjawiska prekariatu. Praca bowiem to nie towar, 
jak twierdzili długo ekonomiści, a podstawą ekonomii może stać się 
rozwaga i życzliwość (wszak ważny termin „kredyt” pochodzi od 
„credo” – „wierzę, mam zaufanie”). Przedsiębiorstwo nie musi być 
znakiem chciwości, tylko solidarności między pracodawcą a robot-
nikiem. 
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