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Człowiek pracuje od początku^ ażeby ziemię uczynić sobie poddaną.
Taką definicję czerpiemy z pierwszych rozdziałów Księgi Rodzaju. Czło
wiek pracuje po to, ażeby utrzymać siebie i swoją rodzinę. Taką defi
nicję pracy czerpiemy z Ewangelii, z życia Jezusd, Maryi i Józefa — oraz
z codziennego doświadczenia. Są to podstawowe określenia pracy ludzkiej
— powiedział Jan Paweł II w homilii w Saint-Denis.1
Takie są podstawowe dla chrześcijanina określenia pracy płynące z
Objawienia. Taki sens pracy ludzkiej wynika również z życiowego do
świadczenia człowieka, które jest źródłem myślenia ludzkiego na płasz
czyźnie filozoficznej.
Mówiąc inaczej nieco, praca jest tą działalnością człowieka, która ma
przystosować do niego świat, uczynić ziemię mu poddaną, aby służyła
zaspokojeniu jego potrzeb. Byłoby jednak strywializowaniem zagadnie
nia, gdyby pracę ująć jedynie jako zdobywanie środków do zaspokojenia
potrzeby „chleba i igrzysk”.
W artykule tym chciałbym przedstawić analizę sytuacji człowieka pra
cującego W oparciu o poglądy kogoś, kto ma szczególne i wielorakie pra
wo mówić na te tematy. Jan Paweł II jest nie tylko Biskupem Rzymu,
a więc autorytetem w sprawach wiary i moralności, jest nie tylko długo
letnim duszpasterzem, jest nie tylko znaczącym filozofem i teologiem, ale
jest również tym, kto sam doświadczył ciężkiej pracy robotnika fizycz
nego. Jego świadectwo jest więc świadectwem życia.
Zadaniem człowieka nie jest tylko utrzymanie swojego osobniczego,
biologicznego bytu ani też tylko utrzymywanie gatunku. Aspiracje człowieka-osoby sięgają o wiele dalej. Podstawową, a przynajmniej jedną z
podstawowych aspiracji i potrzeb osoby ludzkiej, wpisaną w samo czło
wieczeństwo, jest dążność do rzeczywistego dobro-bytu, do bytowania w
* 'Głód sprawiedliwości nie może być źródłenf nienawiści”. „Osseryatore Ro
mano” <wyćL polskie, nr 6/L980). Szerzej ina temat Jpracy »u Jana Pawła n piszę
w artykule: „Praca w ujęciu kard. K. Wojtyły”, „Roczniki Filozoficzne” XXVII.
<1STO), z 2, s. 87—$5. Do analiz tam zawartych nawiązuję w niniejszym artykule.
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dobru, dążność do bycia-więcej, czyli — jak mówi Jan Paweł II — za
daniem człowieka jest dążność do spełniania siebie, dążność do osobo
wej pełni. Spełnianie się człowieka, dążność do doskonałości ma zasad
niczo wymiar moralny. Człowiek spełniający się to człowiek bytujący w
dobru, po prostu człowiek dobry. I w tym procesie praca ma swój istotny
udział, gdyż to ona przede wszystkim określa ziemski los człowieka. Z
tego punktu widzenia praca wychodzi w swym znaczeniu daleko poza
zakres wartości utylitarnych — ekonomicznych, technicznych, cywiliza
cyjnych — etyli po prostu „bytowych”.
Praca jest też podstawowym (wymiarem ludzkiego bytowania na zie
mi (...) Praca ma dopomóc człowiekowi do tego, aby stawał się lepszym,
duchowo dojrzalszym, [bardziej odpowiedzialnym, aby mógł spełnić swoje
ludzkie powołanie na tej ziemi zarówno sam, jako nieporwtarzalna osoba,
jak też we wspólnocie z drugim, szczególnie w rodzinie.1 Praca więc to
nie tylko określanie siebie samego wobec przyrody, ale również wobec
społeczeństwa i kształtowanie tego społeczeństwa przez dar z siebie w
pracy na jego rzecz.
Praca ma istotne odniesienie do społeczności. Wszak człowiek nie
bytuje samotniczo, nie jest monadą ani samotną wyspą. Z samej istoty
rzeczy wynika zależność człowieka od innych i innych od -niego. Człowiek
żyje w odniesieniu do społeczności i to w odniesieniu podwójnym. Jedno
zostało już wyżej wspomniane i— Jjest to służba w pracy na irzecz społecz
ności, począwszy od tej podstawowej, naturalnej społeczności, jaką jest
rodzina, poprzez coraz szersze, aż do największej— wspólnoty ludzkości*
Drugie odniesienie wynika również Ize społecznej natury człowieka i opiera się na tym doświadczalnym fakcie, Że człowiek [bytuje i działa
„wspólnie z innymi”.* Fa<|ct ten w sposób oczywisty wyraża się również i
w pracy ludzkiej. Praca ludzka- zawsze, ale szczególnie obecnie, domaga
się właśnie owego wspólbycia i współdziałania. Niemożliwe jest pracowa
nie samotnicze. Jeśli tak jest, to praca jest jednym z najważniejszych
czynników tworzenia więzi społecznych.
Charakter owych więzi społecznych, jakie tworzone -są w istnieniu
i działaniu wspólnie z innymi, decyduje o charakterze wytworzonej przez
różne osoby grupy społecznej. Dalej więzi społeczne są czynnikiem kształ
towania elementów grupy, jakimi !są poszczególne osoby. W człowieku ist
nieje pewnego rodzaju potencjalność, jeśli chodzi o nawiązywanie kon
taktów z innymi. Jest to potencjalność „otwarta” — może zostać w różny
sposób zaktualizowana.
■r '
Kard. Wojtyła ukazuje dwojaki charakter więzi społecznych, a przez
to i grup społecznych, sposób zaangażowania się w nie osób. I tak zaan

gażowanie to (może mieć charakter tylko przedmiotowy, jak je nazywa,
wyrażający się w dążeniu wspólnym, w dążeniu obok siebie wielu osób
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do wspólnego celu. Ta wielość osób tworzy wówczas wspólnotę działania
— osoby są członkami tej wspólnoty. Jednakże taki związek jeszcze nie
aktualizuje w pełni społecznej możności osób. Bowiem działanie wspólne
z innymi, czy obok innych dla jakiegoś wspólnego celu, ukazuje raczej,
że te osoby 'powiązane są owym przedmiotowym celem. Pełnię natomiast
powiązań tworzy się poprzez bezpośrednie powiązanie osób, gdy dąży się
do wspólnego celu, gdy się go wybiera, gdy człowiek wybiera to, co w y
bierają inni, albo nawet wybiera dlatego, że inni wybierają 1— a [równo
cześnie wybiera to jako dobro własne i cel ^własnego dążenia. To, co
wówczas wybiera, jest dobrem [własnym, w tym znaczeniu, że człowiek
jako osoba Ispełnia w tnim siebie. Uczestnictwo uzdalnia człowieka do
takich wyborów i !do takiego działania wspólnie z innymi. M o ż e d o 
p i e r o w ó w c z a s d z i a ł a n i e to z a s ł u g u j e n a n a z w ą
„ w s p ó ł d z i a ł a n i a ” — samo powiem działanie wspólnie z innymi nie
musi \być współdziałaniem, tak Ipak nie musi też wyzwalać ^momentu uczestnictwa. Może na gruncie działania, podobnie zresztą i na gruncie
bytowania, zachodzić wspólnota przedmiotowa \bez'podmiotowej.4
Pełni więzi międzyludzkiej lnie uzyskuje się więc poprzez cel przed
miotowy, poprzez wspólne nawet wytwarzanie dóbr. W pewnych skraj
nych przypadkach przedmiot wytwarzany może nawet pracowników dzie
lić, a nie łączyć, gdy brak jest warunków'podmiotowego, osobowego i oso
bistego zaangażowania się w sprawy drugiego. Pełnię więc wspólnoty —
uczestnictwo — tworzy się przez świadome i wolne zaangażowanie, przez
uczestniczenie w bytowaniu i działaniu innych. Oczywiście, jeśli owo ucze
stnictwo ma spełniać, doskonalić uczestniczące osoby, to przedmiot wy
boru, cel, musi być rzeczywistym, obiektywnym i godziwym dobrem.
W wyborze tym więc ohodzi nie tylko o wspólne działanie, o wspólne
tworzenie, ale 0 podejmowanie decyzji o wspólnym działamy ze względu
na osoby mające ową wspólnotę tworzyć. Tym więc, co tu jest decydu
jące, to nie wzgląd na rzecz, nawet najbardziej wartościową, ale wzgląd
na osobę, na jej wybór. Prawdziwą wspólnotę tworzy więc podejście oso
bowe — zgodność mojego wyboru z wyborem innych. Takie określenie
także jeszcze nie jest pełne, chodzi tu bowiem (nie tylko o zgodność wybo
ru, ale i o jego obiektywną słuszność. Nie {może (bowiem być dla człowieka
wartościowe i spełniające go działanie zgodne t innymi, lecz obiektywnie
niesłuszne.
Cel działania jest tym, co nazywane jest dobrem wspólnym. Dobro
wspólne, to, co tworzy pełnię ludzkiej wspólnoty, nie jest więc tylko
celem działań spełnianych wspólnie przez ludzi, nie jest tylko celem rozu
mianym czysto przedmiotowo i „rzeczowo”. Jak mówi kard. Wojtyła, do
bra wspólnego nie sposób lokreślić, fnie biorąc pod uwagą równocześnie
momentu działania w relacji Ido działających osób. [Uwzględniając zaś ów
moment, należy stwierdzić, że dobrem wspólnym jest nie tylko ceł dzia* „Osoba 1 czyn” ,

a. KM.
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łania wypełnianego w jakiejś wspólnocie, rozumiany czysto przedmio
towo, ale [jest nim zarazem i nawet p r z e d e w s z y s t k i m to, co
w a r u n k u je i n ie ja k o w y z w a la u c z e s tn ic tw o w oso
b a c h d z i a ł a j ą c y c h w s p ó l n i e i przez to kształtuje w nich pod
miotową wspólnotą działania.6
Rozróżnienie między członkostwem, wspólnoty a uczestnictwem we
wśpólnocie, jjakie przeprowadza kard. Wojtyła, ma wielkie znaczenie.
Wskazuje bowiem na to, że istnienie przedmiotowych i „rzeczowych” ce
lów działałania, podejmowanych razem z innymi oraz wartość przedmio
towa tych celów, nie muszą prowadzić wcale do tworzenia się głębokich
i spełniających osobę więzów społecznych. Cele takie bowiem mogą nie
angażować podmiotowo, osobiście, myślę, że w pewnych wypadkach mogą
ludzi oddzielać od siebie, kiedy na przykład są narzucane z zewnątrz, kie
dy nie ma możliwości osobistego swobodnego wyboru, kiedy nie widzi
się w nich wartości osobotwórczej. One same w sobie (przedmiotowo)
mogą nawet mieć wartość, ale jest to {wartość abstrakcyjna, nie dla
mnie, nie dla ęiebie, nie dla nas. Autentyczna Wspólnota zaś powstaje
wówczas, kiedy działania pojmowane są nie tylko Ayspólnie, ale ze względu
na innych i na samą wspólnotę, dla wspólnoty. Wówczas nie tylko powstają różnego rodzaju wartości zewnętrzne, łączące ludzi, ale też działania
owe służą wspólnocie, podtrzymując ją i wzbogacając w wartości wewnątrzosobowe. Przez to samo wzbogacają, czyli spełniają ludzi uczestni
czących we wspólnocie.
Jest rzeczą zrozumiałą, że wspomniane wyżej więzi {międzyosobowe
i społeczne nie istnieją i nie powstają same z siebie. Są one skutkiem
działania wynikającego ze świadomych i dobrowolnie zajętych postaw.
Kard. Wojtyła wymienia dwie postawy autentyczne: solidarności i sprze
ciwu oraz dwie postawy nieautentyczne: konformizmu i uniku.

Postawy autentyczne łączą się i wzajemnie warunkują. Postawa soli
darności jest „naturalną” konsekwencją faktu, że człowiek bytuje i dzia
ła wspólnie z innymi. Jest też postawą wspólnoty, w której dobro wspólne
prawidłowo warunkuje i wyzwala uczestnictwo, uczestnictwo zaś prawi
dłowo służy dobru wspólnemu, wspiera je i urzeczywistnia. Solidarność
oznacza stałą gotowość do przyjmowania i realizowania takiej części, ja
ka każdemu przypada w udziale z tej racji, że jest członkiem określonej
wspólnoty. Człowiek solidarny nie tylko spełnia to, co do niego należy
z racji członkostwa wspólnoty, ale czyni to „dla dobra całości”, czyli „dla
dobra wspólnego”.
Zasadniczo każdy winien ograniczać się do własnej części zadań. Jed
nakże zdarzają się także okoliczności, iż byłoby to tylko jakimś partyku
laryzmem czy też może małodusznością. Istnieje więc czasem potrzeba
podejmowania zadań i w szerszym zakresie, bowiem solidarność to g o56
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to w o ś ć „ d o p e łn ia n ia " ty m c z y n e m , k t ó r y s p e łn ia m ,
t e g o , co w y p e ł n i a j ą i n n i w e w s p ó l n o c i e 8
Istotne i najgłębsze więzi społeczne, więzi autentyczne wynikają nie
tyle z przedmiotowego celu wspólnego działania, co z zaangażowania pod
miotowego, można by powiedzieć: osobowego i osobistego, w ten cel ze
względu na innych. Zatem działanie to oparte jest o własne podmio
towe i osobiste widzenie Wspólnoty i jej dobra, o własne doświadczenia
i przekonania. Skoro zaś tak jest, to nieuniknione są różnice poglądów,
pluralizm. Nieuchronnym tego wynikiem są napięcia, konflikty, walka
poglądów. Nie muszą to być wcale różnice dzielące poglądy na dobre
i złe, ale różnice wynikające ze zróżnicowania osobowego, z inności ludzi.
W takiej sytuacji dążenie do rzeczywistego dobra wspólnego, postawa
solidarności może i powinna dokonywać się poprzez ścieranie się poglą
dów, może i powinna wyrażać się sprzeciwem. Nie jest to odchodzenie
od wspólnoty, przeciwnie, jest to poszukiwanie własnego w niej miejsca.
Wspólnota buduje się nie tyle na zgodności poglądów i postaw, ile przede
wszystkim na wolnym wyrażaniu się w oparciu o przeżytą i uznaną przez
siebie prawdę. Dążenie do samej zgodności, bez względu na wolność
i prawdę, jest niszczące. Ludzie wyrażający sprzeciw wobec innych poglą
dów szukają więc uczestnictwa i takiego ujęcia dobra wspólnego, aby oni
mogli lepiej i skuteczniej uczestniczyć we wspólnocie.7
Nife można każdego sprzeciwu uznać za samowolę, brak (solidarności czy
niszczenie wspólnoty: kiedy sprzeciw wynika z troski o dobro wspólne,
jest konstruktywny. Właściwa struktura wspólnot domaga się uznania
prawa osoby do wyrażania w pełnej swobodzie swoich poglądów, domaga
się dopuszczenia do sprzeciwu. Istnienie możliwości sprzeciwu jest wa
runkiem prawidłowego kształtu społeczeństwa Chodzi o taką strukturę
wspólnot, o taki ich ustrój, a b y s p r z e c i w , który wyrasta na gruncie
zasadniczej solidarności, m ó g ł w i c h o b r ę b i e n i e t y l k o s i ę
w y r a z i ć , a l e a b y m ó g ł s p e ł n i a ć s w o j ą f u n k c j ę d la
d o b r a w s p ó l n o t y .8
Prawidłowa struktura społeczna domaga się więc zasadniczego plura
lizmu, domaga się demokracji i dialogu, w którym ścierają się różne po
glądy. Dopuszczanie do głosu rozmaitych poglądów, przeżywanych i uzna
wanych przez poszczególne osoby, jest dopuszczeniem do głosu również
i postaw subiektywnych. Dialog natomiast ma doprowadzić do oczysz
czenia z tego, co tylko subiektywne, ma doprowadzić do ujęć obiektyw
nych, a przynajmniej intersubiektywnych. Dialog zaś wydaje się prowa
dzić do tego, aby z sytuacji sprzeciwu wydobywać to, co jest prawdziwe
i słuszne, pozostawiając na boku czysto subiektywne nastawienie czy usposobienie (...) To natomiast, co jest prawdziwe i słuszne, zawsze pogłę• „Osoba i czyn”, s. Sil—312
’ „Osoba i czyn”, s. 313.
1 „Osoba 1 czyn”, s. 314.
V

57

Jerzy W . G ałkow ski

bia osobę i bogaci wspólnotę? Sprzeciw jest więc tutaj rozumiany jako
wyraz podmiotowości człowieka, jako wyraz świadomego zaangażowania,
a prawo sprzeciwu jako prawo osoby.
Postawy nieautentyczne są wewnątrzosobowym tęgo przeciwieństwem.
Konformizm zewnętrznie i pozornie podobny jest do solidarności — w po
dobieństwie wyboru i upodobnieniu się do innych. W gruncie rzeczy jest
to wyraz obojętności wobec dobra wspólnego, czyli brak zaangażowania,
oraz obojętność na prawdę. Nie ma tu ani solidarności, ani sprzeciwu.
Konformista nie zajmuje żadnej postawy aktywnej, „pozwala się nieść”
zbiorowości. W postawie konformizmu kryje się — jeśli nie zaprzeczenie
lub ograniczenie — to przynajmniej słabość osobowej transcendencji —
samostanowienia i wyboru.®
'
Jest to więc postawa człowieka słabego, który nie stara się wzmocnić
w swym sumieniu, w swej strukturze osobowej i moralnej, ale dla ko
rzyści czy uniknięcia przykrości rezygnuje ze s p e ł n i a n i a s i e b i e

w d z i a ł a n i u „ w s p ó ln ie z i n n y m i ” i p o p r z e z jt o d z ia 
ł a n ie . Człowiek-osoba niejako godzi się na to, źe wspólnota odbiera
mu siebie.11 Właściwie to on sam niejako lodbiera siebie sobie samemu
i zbiorowości, sam rezygnuje z własnego rozwoju, sam siebie degraduje.
Jest to nie tylko brak rozwoju, bo człowiek jest strukturą idynamiczną, a
nie statyczną, ale jest to rozwój w niewłaściwy sposób, jest to paczenie
swojej osobowości. Mówiąc językiem E. Fromma, konformizm jest rodza
jem ucieczki od wolności, odpowiedzialności, a w końcu ucieczki od swo
jego rzeczywistego dobra w łatwiznę życiową, W moralne zło.
Druga postawa nieautentyczna to unik, czyli wycofanie się ze wspólno
ty. Postawa f t jest 'wynikiem niemożliwości zaangażowania się w spo
łeczność i solidarności, a zarazem niewiary w (sprzeciw. Jeśli człowiek nie
może się solidaryzować ze społecznością, gdyż przejawiane przez nią po
stawy są niezgodne z jego własnymi, kompromis zaś nie jest możliwy,
a sprzeciw wobec tych postaw uważa za nieskuteczny, to czuje się zagroź
żony. Jest przekonany, że wspólnota fodbiera mu siebie, dlatego też
usiłuje siebie odebrać wspólnocie.11
Oczywiście poczucie takiej niemożności może być jedynie czysto su
biektywne albo co gorsza może być przejawem doktrynerstwa, upierania
się przy swoim wbrew oczywistym danym itp. *Wtedy postawa taka w
sposób jawny jest fałszywa moralnie. Jeśli jednak takie wyrażanie się
przez nieobecfiość ma rzeczywiste Tacje i 'przyczyny w strukturze społecz
nej nie dopuszczającej do wolności słowa ii wolności przekonań, to nie
obecność ta stanowi oskarżenie dla wspólnoty.
Ludzkie postawy, o jakich tu była mowa, potrzeby osobowe i społecz
ne, wymagania społeczności dla ich {realizacji, obiektywizowane są w po-
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staci różnorodnych instytucji .powołanych do spełniania dobra wspólnego, a zarazem do spełniania się osobowego. Różnorodność owych wszyst
kich potrzeb i wymagań domaga tsię utworzenia różnorodnych instytucji
— różnorodnych tak co do treści, celów i sposobów ich działania, jak i co
do zakresu obejmowanych spraw. W nich mają się wyrażać ludzkie zaan
gażowania, (preferencje, zdolności i poglądy, instytucje te-mają pomóc się
im wszystkim realizować, spełniać.
Kard. Wojtyła przypomina, że chrześcijanin uczestniczy jnie tylko we
wspólnocie czysto ludzkiej, ale również we wspólnocie Kościoła, czyli
także Chrystusa. Uczestniczenie zaś ,we wspólnocie Kościoła to nie inne,
konkurencyjne zaangażowanie, ale (raczej w tym wypadku sposób anga
żowania się człowieka-chrześcijanina w świat, we wspólnotę. Jest to więc
tworzenie innych jeszcze więzów ze światem. Tak patrzymy na to dzi
siaj. Bowiem poprzednie wieki fbyły świadkami zerwania łączności mię
dzy Kościołem i światem, co przyniosło obu skutki wręcz niebezpieczne.
Zadaniem chrześcijan jest ponowne nawiązanie łączności. Jak mówi J.-M.
Aubert, współczesny teolog francuski, warunkiem nawiązania zerwanego
kontaktu między Kościołem a światem jest poznanie sensu i dynamiki
świata, poznanie znaków czasu. Chrześcijanin nie może żyć poza świa
tem. Nawiązać zaś pełny kontakt, to „żyć—z”, oczywiście ze światem. A
jednym z najważniejszych zadań 'człowieka żyjącego na ziemi jest praca.
Przez pracę właśnie człowiek odkrywa siebie jako uczestniczącego w po
rządku świata. To praca właśnie prowadzi do wytworzenia idei solidar
ności, do wytworzenia więzi i porozumienia z drugimi.18
Skoro uczestniczenie we wspólnocie Kościoła jest sposobem zaangażo
wanego życia chrześcijan, to można zapytać, jaki charakter ma to zaanga
żowanie, Kard. Wojtyła przypomina tutaj uczestnictwo całego Ludu Bo
żego w swoistym posłannictwie Chrystusa — kapłańskim, prorockim i
królewskim. Szczególnie interesująca jest dla tych rozważań funkcja pro
rocka, o której Autor mówi, że nie polega tylko na głoszeniu wielkich
wartości i zasadniczych prawd porządku społecznego. Polega zarazem na
świadectwie życia, postępowania, zaangażowania, odpowiedzialności (...)
Tak więc wyłania się konsekwencja udziału wszystkich w posłannictwie
Kościoła, konsekwencja powszechnej „prajcis apostolskiej” jako poniekąd
składowego elementu samej żywej wiary. Nie od „wielkiego dzwonu”,
ale od „codziennego życia”.14 Te bardzo zwięzłe zdania określają i wyz
naczają sposób zaangażowania chrześcijanina, jego obowiązki moralne.
„Codziennym życiem” człowieka jest praca. To w pracy w wykonywa
niu swoich obowiązków, w kontaktach ze swoimi towarzyszami i współ
pracownikami winien chrześcijanin dawać świadectwo swego życia, zaan
gażowania jednocześnie w świat i (Kościół. To wytwory jego rąk umy
słu, hart woli, stosunek do otaczających go świadczą o nim jako o czło11 J.-M. A ubert: „Vivre e n łchretien «u X X e Islfecle”, t. <1—2, M ulhouse S97&-7.
14 ,3 p o tec m a nauka K ościoła” (tmaszynopish s. ».
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wieku—chrześcijaninie. Uczciwość w pracy, uczciwość wobec tych, którzy
korzystają z jego pracy i którzy współtworzą z nim, 'jest jednym z tych
podstawowych obowiązków „codziennego życia”. Jest to obowiązek zara
zem naturalny i religijny. Obowiązkiem chrześcijanina jest więc pozna
nie, co „tu i teraz” winien robić, i wprowadzenie tego w obieg życia oso
bistego i społecznego. Tak więc zaangażowanie w Kościół jest wzmocnie
niem zaangażowania w świat. Obowiązkiem chrześcijanina jest więc da
wanie przykładu.
Równocześnie jednak ze spełnieniem obowiązków człowiek tnabiera
i praw. Ten, kto pracuje, posiada prawa, których winien bronić legalnie,
lecz posiada także obowiązki, które winien wypełniać szlachetnie.19 Pra
cujący nie jest tylko wytwórcą dóbr, nie jest całkowicie przyporządko
wany procesowi pracy i rzeczy wytwarzanej. Pracujący to przede wszy
stkim osoby, które poprzez pracę nabierają specyficznych praw dotyczą
cych wszystkiego tego, co wiąże się z ipracą. Dlatego też pracujący chcą
być traktowani jak ludzie wolni i odpowiedzialni, powołani do udziału
w decyzjach dotyczących ich życia i ich przyszłości. Tworzenie w sposób
wolny organizacji w celu obrony i popierania własnych interesów oraz
dla odpowiedzialnego współdziałania na rzecz dobra wspólnego jest ich
zasadniczym prawem.19 Tymi strażnikami życia, praw i obowiązków są
utworzone wspólną wolą organizacje pracownicze, zawodowe.
Jak wynika z powyższych słów Papieża, związki zawodowe mają na
celu ochronę uprawnień pracowników, ale również jest ich zadaniem ba
czenie na dobro wspólne. Tak więc zadaniem ich jest dbałość o obowiązki
pracowników, co jednakże wiąże się z ich uczestniczeniem w tworzeniu
decyzji dotyczących całości procesu pracy.
Dzisiaj związki zawodowe, tworzone wolą pracowników, przyjmowane
są przez społeczności chrześcijańskie jako rzecz naturalna, wręcz jako
nienaruszalne prawo. Tak zostały przecież przyjęte zalecenia encyklik
„Pacem in terris” i „Mater et Magistra” Jana XXIII oraz „Populorum progressio” Pawła VI. Jednakże nie zawsze tak było. Jak pisze w cytowanej
już wyżej książce J.M. Aubert, encyklika „Rerum novarum” Leona XIII
spotkała się z prawdziwą zmową milczenia, oczywiście wśród pracodaw
ców, a'nie robotników, których czekała twarda i uporczywa walka o swo
je prawa — w chrześcijańskim, przynajmniej z imienia, społeczeństwie.
W tym miejscu można się zapytać, jak kard. Wojtyła widzi funkcje, któ
re mają spełnić organizacje pracownicze. Przede wszystkim trzeba
stwierdzić, że nawiązuje w tym zakresie'do'wielkich papieży poprzednie
go okresu. Jan XXIII w „Pacem in terris” pisze tak: ze społecznej natury człowieka wynika, że ludzie mają prawo 'zbierania się i zrzeszania
w takiej formie, jaką uważają za najwłaściwszą dla osiągnięcia zamierza11 Jan Paw eł JI: Przem ów ienie <io irobotników !w (Guadalajara, >,Więź”, fi/i&TO, s. 53.
11 Jan Paw eł n : Przem ów ienie cło robotników w iManteorey, „W ięź”, 6/U9TO, s. 60.
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nego celu, działania w tych zrzeszeniach z własnejf^woli i na własną
odpowiedzialność •oraz dążenia do uzyskania jak najlepszych tąyników
(p. 23). Jak sami zalecaliśmy usilnie w encyklice naszej „Mater et Magi
stra”, jest również rzeczą ze wszech miar pożądaną, aby powstawały licz
ne organizacje czy też instytucje pośrednie dla osiągania celów, Ido któ
rych poszczególny człowiek nie może sam skutecznie dążyć. Te bowiem
organizacje oraz instytucje są niezbędne dla ochrony godności [i wolności
osoby ludzkiej, mającej się odznaczać pełnym poczuciem odpowiedzialno
ści (p. 24).
Podobnie pisze Paweł VI w „Populorum progressio”: Człowieka, znaj
dującego tu? rodzinie swe podstawowe środowisko życiowe, wspomagają
często w działalności na rzecz rozwoju organizacje zawodowe. Skoro ich
racją bytu jest troska o interesy własnych członków, to wielka jest ich
odpowiedzialność za zadanie wychowawcze, jakie frnogą, a nawet powinny
równocześnie wypełniać. Dzięki tej działalności szkoleniowej i wycho
wawczej mają one wielkie możliwości wzbudzania we wszystkich świa
domości wspólnego dobra i zobowiązań, jakie \ono na każdego nakłada
(p. 38)
*Z powyżej cytowanych słów, jak również z innych, zawartych w tych
encyklikach, wynika, że ich Autorzy opowiadają się zdecydowanie i (sta
nowczo za pluralistyczną koncepcją społeczeństwa, za pluralizmem kultu
rowym, ustrojowym i społecznym. Poszanowanie woli poszczególnych
społeczności, które chcą własną (drogą realizować dobro wspólne, jest
gwarantem demokracji, jest też gwarantem zachowania pokoju, między
ludźmi. Zachowanie woli poszczególnyoh grup społecznych sprzyja rów
nież pobudzeniu inicjatywy i zaangażowania społecznego. Natomiast brak
pluralizmu prowadzi do negatywmych postaw, do (konformizmu.
Do postulowanego pluralizmu, do jego wielkich wartości osobowych
i społecznych nawiązuje również kard. Wojtyła: Skoro mowa o -jakimś
zdrowym pluralizmie w samej strukturze i organizacji życia społecznego
(na \bardzo różnych poziomach i w różnyety zakresach), to zwróciłbym
bardzo uwagę na znaczenie zasady pomocniczości. Myślę, że zawiera się
w niej poważne „antidotum” na różnego rodzaju monizmy — nie tyle
ideologiczne, ile praktyczne (czy wręcz prakseologiczne). Zasada pomoc
niczości leży ogromnie blisko ewangelicznego modelu „wspólnoty”. Ka
tolicka nauka społeczna jest pierwszym prawomocnym rzecznikiem
wspólnot.11 Podstawowym pojęciem, które tutaj ma zasadnicze znaczenie,
jest pojęcie zasady pomocniczości. Jest to jedna z podstawowych zasad
regulujących stosunki między jednostką a społeczeństwem czy między
różnego rodzaju społecznościami. iW zależności od tego, jak ogólne nadaje
się jej znaczenie, może być oddana w różnych słowach, zachowując jed
nakże ten sam sens. Najbardziej ogólne sformułowanie brzmi tak: spo
łeczność istnieje ostatecznie dla iczłowieka, a nie człowiek dla społecz■1 „Społeczna n au ka Kościoła'*, s.
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ności.18 Jest to je<H|& 2 podstawowych zasad prawa naturalnego, norm ują
ca stosunki pomiędzy większymi i . mniejszymi społecznościami w ten
sposób, aby społeczności większe świadczyły ^uzupełniającą pomoc spo
łecznościom mniejszym, a wszystkie razem jednostce ludzkiej,19 Zasada
pomocniczości stała się również jednym z podstawowych pojęć encyklik
społecznych. I tak na przykład w ^encyklice „Quadragesimo anno” Pius X I
pisze: co jednostka własnym i siłam i i z własnej in icja tyw y może zdziałać,
tego je j nie wolno wydzierać na rzecz społeczeństwa; podobnie niespra
wiedliwością, \szkodą społeczną i zakłóceniem ustroju jest zabieranie
mniejszym i niższym społecznościom tych zadań, które mogą spełnić, i
przekazywanie ich większym i wyższym,19 W podobnym tonie utrzymana
jest również myśl społeczna kard. W o jty ły — JanalPawła II.
Przestrzeganie zasady pomocniczości zabezpiecza podmiotowość tak po
szczególnych osób, jak i społeczności w obrębie całości społeczeństwa, w
obrębie całości państwa. Przeciwieństwem jej jest nadawanie podmioto
wości jedynie państwu czy instancjom naczelnym. Taki sposób organiza
c ji społeczeństwa w gruncie rzeczy wszystko 'tłum i i doprowadza życie
społeczne do zastoju i marazmu.91
Na tym Itle dopiero można zobaczyć rolę, jaką mają pełnić organizacje
zawodowe czy związki pracownicze. Są one właśnie tym , co może speł
niać zasadę pomocniczości, która jest kluczowym elementem porządku
etycznego w społeczeństwie." Spełniają one tę rolę -w podstawowej dzie
dzinie ludzkiego życia, w dziedzinie ludzkiej pracy, w dziedzinie podpo
rządkowania świata człowiekowi, aby człowiek mógł się spełniać.
Można by Urięc powiedzieć, że podstawową rolą, celem i zasadą istnie
nia związków pracowniczych i zawodowych jest nie ty lk o dbałość o pra
cę czy o człowieka podczas pracy, ale dbałość o człowieka pracy, o cały
ustrój pracy człowieka, o całość życia człowieka pracującego.
Ten ogólny cel musi znaleźć jednakże konkretyzacje dostosowane do
konkretnych warunków życia. Nie ma tu ta j jakiejś jednej, generalnej
i niezmiennej drogi. Drogę vpwą, czy też różne drogi, wytyczać powinna
wspólna wola wszystkich w*4oparciu o prawdę o człowieku i jego dobro,
w oparciu o szacunek dla każdej osoby ludzkiej, je j potrzeb i aspiracji.
W realizacji dobra Wspólnego, dobra wszystkich członków wspólnoty mo
gą i powinni zjednoczyć się też wszyscy.
Parafrazując, w zastosowaniu do pTacy, zasadę pomocniczości, można
powiedzieć, że nie człowiek jest dla pracy, ale praca dla człowieka. Ona
bowiem ma zabezpieczać godziwe w arunki jego bytowania — i tak też
chyba należy rozumieć postulat, że celem związków zawodowych jest
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dbałość o całość życia człowieka pracującego. Przecież spełnianie się
człowieka ęie dokonuje się tylko poprzez samą prą^ę. Praca jest tylko
środkiem do tego celu, i to nie jedynym. Innym środkiem jest to, co dzi
siaj nazywa się czasem wolnym. Jest to nie (tylko interludium między je
dną pracą a drugą, jest to nie tylko odpoczynek i nabranie sił do nowego
trudu. Jest to zaspokajanie potrzeb 'i spełnianie się człowieka w inny
sposób, w jaki praca nie może dokonać. W owym „czasie wolnym” (od
obowiązków zawodowych) mieści się wiele różnych rzeczy: życie rodzin
ne (które jest przecież jednym z celów pracy), życie religijne, czynne i
bierne zajmowanie się sztuką, kontemplacja i wiele innyoh.
W życiu ludzkim nie są to dwa różne jego aspekty oddzielone od siebie
murem. Więcej nawet: praca umożliwia przecież ów „czas wolny” poprzez
swoją skuteczność, natomiast w „czasie wolnym”, poprzez uzyskiwanie
dystansu od pracy człowiek *może lepiej zrozumieć jej sens, jej koniecz
ność i siłę wyzwalającą, a także jej niewystarczalność dla człowieka i jej
siłę tworzenia człowieka — słowem cały „ustrój” pracy ludzkiej. I to
wszystko, <jak również postulaty praktyczne, bardzo konkretne, z tego
wynikające winny być podjęte przez wszelkiego typu organizacje pracow
nicze. Tego domaga się nie tylko sama struktura i organizacja pracy, ale
również i przede wszystkim struktura człowieka i wspólnoty, solidarność
i miłość, którym praca ma służyć.
Jerzy W. Gałkowski
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