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stwa, a tym samym jako podstawową farmę czynności ludzkiej. W  kon
tekście społecznym pracę należy rozumieć jako historycznie zmienną 
formę czynności. Marksowska kategoria pracy stanowi podstawę dla teo
retycznego zrozumienia dialektyki rozwoju społeczeństwa.
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Zadaniem niniejszego tekstu jest przedstawienie podstawowych prob
lemów pracy w  poMdej myśli społeczno-filozoficznej od średniowiecza 
do okresu Polski Ludowej.

Zagadnienie pracy w myśli śiredhiowiecznej wiąże się z filozoficzną 
problematyką życia aktywnego i kontemplacyjnego. Średniowiecze przy
znawało prymat kontemplacji nad życiem aktywnym. W  Polsce proble
matykę tę cechuje swoistość polegająca na wyraźnej tendencji do prze
zwyciężenia antynomii życia aktywnego i kontemplacyjnego. Przezwy
ciężenie to odbywa się dwiema drogami: przez godzenie obu rodzajów 
życia w  nadrzędnym w stosunku do nich życiu „mieszanym”, tj. aktyw- 
no-kantemplacyjnym (Paweł z Worczyma, ok. 1380— ok. 1430), albo 
przez włączanie do pojęcia życia aktywnego czysto intelektualnej i tra
dycyjnie teoretycznej działalności człowieka (Jan z Ludziska, ok. 1400—  
— przed 1460).

Jan z Ludziska, prekursor polskiej myśli renesansowej, w swojej 
Mow ie pochwalnej na cześć filozo fii dostrzega związek pracy z wycho
waniem, kładąc szczególny nacisk na preorientację zawodową. Zasługu
je niewątpliwie na miano .polskiego prekursora preorientacji zawodowej
i pierwszego zwiastuna idei wychowania przez pracę i do pracy.

W  okresie odrodzenia już Grzegorz z Sanoka (1406— 1471) głosi po
chwałę pracy i ludzi pracy. Jan Ostroróg (ok. 1430— ok. 1501) żąda peł
nego wykorzystania sił produkcyjnych kraju. Dla Andrzeja Frycza Mod
rzewskiego (1503— 1572) praca jest czynnikiem szczęsciodajnym. Autor
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De republiea emendanda widzi też istotne związki zachodzące między 
pracą a wychowaniem, co pozwala uznać go za prekursora idei wycho
wania przez pracę w  Polsce.

W  X V II w. ukazuje się poemat opisowy O fficina jerra ria  (1612) pió
ra Walentego Roździeńskiego (ok. 1560— przed 1622), będący pierwszym 
polskim utworem wyrażającym piękno pracy fizycznej. W  1632 r. opub
likowane zostaje dziełko Jana Jonlstona (1603— 1675) O stałości natury, 
w  którym praca jawi się jako motor postępu, a wytwory pracy stanowią 
jego kryterium.

Ważny etap w  dziejach polskiej myśli o pracy ludzfciej stanowi epo
ka oświecenia. W  polskim oświeceniu łączą się sprawy wielkiego dzieła 
naprawy ustroju państwa i przebudowy całej struktury społeczeństwa 
z najdrobniejszymi, codziennymi sprawami życiowymi każdego Polaka. 
Filozoficzno-społecznymi aspektami pracy i techniki zajmują się trzej 
czołowi przedstawiciele polskiego oświecenia: Hugo Kołłątaj (1750— 1812), 
Stanisław Staszic (1755— 1826) i Jan Śniadecki (1756— 1830). Stworzyli 
oni filozoficzno-etyczne podstawy wychowania przez pracę.

Polska filozofia romantyczna jest filozofią czynu i twórczości. W y
raził to najdobitniej Henryk Michał Kamieński (1813— 1865) w  słowach: 
„Tworzę, więc jestem”. Edward Demlbowski (1822— 1846) utożsamia po
jęcia twórczości i wolności. Karol Libelt (1807— 1875) widzi w  pracy 
przeznaczenie człowieka. August Cieszkowski (1814— 1894) przewiduje, 
że praca stanie się w przyszłości przyjemnością. Filozoficzną problema
tykę czynu podejmują również Józef Maria Hoene-Wroński (1778— 1853), 
Józef Gołuchowski (1797— 1858), Stanisław Trentowski (1808— 1869).

Problemy pracy pojawiają się również w  socjalistycznej utopii W oj
ciecha Gutkowskiego (1775— 1826), w  utopii społecznej Ludwika Króli
kowskiego (1799— 1878) i Piotra Ściegiennego (1800— 1890) oraz w  rady
kalnej myśli socjalistycznej Wielkiej Emigracji, uprawianej przez Ta
deusza Krępowieckiego (1798— 1847) i Stanisława Gabriela Worcella 
(1799— 1857). Podejmują je też pierwsi polscy marksiści: Ludwik Waryń
ski (1856— 1889), Stanisław Krusiński (1857— 1886), Kazimierz Kelles- 
-Krauz (1872— 1905), Róża Luksemburg (1870— 1919) i Julian Marchlew
ski (1866— 1925).

Hasła „pracy organicznej” i „pracy u podstaw” głosi polski pozyty
wizm. Wojciech Bogumił Jastrzębowski (1799— 1882) tworzy ergonomię, 
czyli naukę o pracy opartą na prawach przyrodniczych. Józef Supiński 
(1804— 1893) widzi w  pracy warunek konieczny życia indywidualnego
i zbiorowego. Dla Aleksandra Świętochowskiego (1849— 1938) kult pracy 
stanowi jedną z naczelnych zasad światopoglądu. Ideę poszanowania pra
cy głosi również Julian Ochcrowicz (1850— 1917), twórca programu filo
zoficznego polskiego ruchu pozytywistycznego.
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Odręibny rozdział w  dziejach poglądów na pracę w  Polsce zajmuje 
filozof, krytyk literacki, pulblicysta i powieściopisarz Stanisław Brzo
zowski (1878— 1911). Wyróżnia on trzy ujęcia pmcy ludzkiej: a) pracę 
jako wytwórczość materialną,, b) pracę jako system społecznego współ
działania ludzi, c) pracę jako formę ludzkiego wysiłku.

Po roku 1918 następuje w  Polsce wybuch entuzjazmu pracy, którego 
źródłem jest fascynacja odzyskaną po stu dwudziestu trzech latach roz
biorów niepodległością. W  dobie Polski międzywojennej na rolę pracy 
w  rozwoju społecznym zwraca uwagę Ludwik Krzywicki (1859— 1944). 
W  wyzwoleniu pracy widzi on konieczny warunek rozwoju człowieka. 
Problemy pmcy występują też u Jana Hempla (1877— 1937) w  jego roz
ważaniach nad zasadami etyki socjalistycznej. Stefan Czarnowski (1879;—  
— 1937) ujmuje pracę jako każdą zorganizowaną społecznie czynność wy
twarzającą wairtości. Stefan Ruidmański (1887— 1941) traktuje materia
lizm dialektyczny jako filozofię czynu i teorię praktyki. Władysław Spa- 
sowski (1877— 1941), kreśląc swój program wyzwolenia człowieka, w  dzia
łalności produkcyjnej dostrzega główny czynnik umożliwiający wyja
śnienie i zrozumienie dziejów ludzkidh.

Narodziny Polski Ludowej stanowią największy przełom w  tysiąclet
niej historii narodu polskiego. Plrzełom ten, zapoczątkowany w latach 
1944— 1946, dotyczył jiuż —  w  przeciwieństwie do roku 1918 —  nie tyl
ko wyzwolenia narodowego, ale i społecznego, a więc zmienił w  sposób 
zdecydowany społeczny status ludzi pracy i samej pracy, która stała się 
prawem i obowiązkiem i sprawą honoru obywatéli Polski Ludowej. 
W  roku 1955 Tadeusz Kotarbiński (1886— 1981) opulblikował pierwszy 
w  świecie podręcznik prakseologii, zawierający wezwanie do „dobrej ro
boty”. Poważne znaczenie, nie tylko w  Polsce, ale i na świecie, mają 
badania nad pracą o orientacji marksistowskiej i katolickiej.

Reasumując, pragnę wskazać na dwie cechy charakterystyczne tra
dycji refleksji nad pracą w polskiej myśli społeczno-filozoficznej. Pierw
sza cecha, to głębokie przekonanie, że rzetelna praca stanowi o sile na
rodu i państwa, druga natomiast, to idea wyzwolenia pracy jako część 
składowa programu wyzwolenia człowieka. Te dwie cedhy stanowią dwa 
stałe pasana myśli, często występujące łącznie i wzajemnie się warun
kujące. Są one niejako historycznym przesłaniem aktualnej społeczno- 
-filozoficznej refleksji nad pracą.

Widzenie w  pracy źródła siły narodu i państwa występuje wyraźnie 
już u Jana Ostroroga, potem problem ten podejmuje czołowy pisarz 
społeczny odrodzenia, Andrzej Frycz Modrzewski, a rozwija go naj
pierw oświecenie —  tragiczna epoka trzech rozbiorów, podnosząc pracę 
do rangi czynnika umacniającego i bogacącego kraj, a następnie pozy
tywizm warszawski i wielkopolski, dla którego praca organiczna i praca
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u podstaw stanowią nadzieję odzyskania utraconej państwowości. Po ro
ku 1939, gdy okazało się, że praca narodu w  okresie II Rzeczypospolitej 
nie zdołała nas zabezpieczyć przed ponowną utratą niepodległości, prab- 
lena ten nazbiera wymiarów tragicznych. Trudno bez wzruszenia czytać 
słowa Stanisława Broniewskiego („Stefana Oirszy”), Naczelnika Szarych 
Szeregów w  latach 1943— 1944, stanowiące refleksję nad Wrześniem 1939 
widzianym przez pryzmat dwudziestolecia międzywojennego:

Trzeba nam było czasiu, trzëha mam było lat..., a my mieliśmy przed sobą 
tylko pairę miesięcy. [...] Czyżbyśmy się usprawiedliwiali, czyżbyśmy cziuili, że je
steśmy w porządku? Gdybyśmy mieili wówczas choć trochę więcej wyobraźni, 
gdyby wizja nadchodzącego nowego rozbioru naprawdę spędzała naim sen z po
wiek, to gołymi rękami rwalibyśmy węgiel z głębi ziemi, aby Polsce przysporzyć 
bogactwa; to na własnych plecach nosilibyśmy ciężary, aby oszczędzić benzynę 
dla polskich samolotów i czołgów ; pracowalibyśmy dlzień i noc, oszczędzalibyśmy 
do granic wytrzymałości. O ileż byłoby to lepsze niż Oświęcimie, Katynie, Maiu- 
thauseny, plutony egzekucyjne, bopiby, likwidacje ghett...

; Drugą cechą charakterystyczną tradycji polskiej myśli społeczno-filo- 
aoficznej o pracy jest motyw wyzwolenia pracy, przewijający się od 
Andrzeja Frycza Modrzewskiego, przez oświecenie wiążące ideę pracy 
z ideą wolności i godności ludzkiej, następnie przez ideę romantycznego 
czynu, karty utopii socjalistycznej, radykalną myśl socjalistyczną i myśl 
pierwszych polskich marksistów, hasła pracy pozytywnej i postępową 
myśl II Rzeczypospolitej. - ,

Narodziny Polski Ludowej podniosły moralną rangę pracy ludzkiej
i ludzi pracy. Stąd też zrodził się nie spotykany dotąd patriotyzm pracy, 
widoczny w  odbudowie kraju ze zniszczeń wojennych, w  budowie wiel
kiego przemysłu, w  rozwoju kultury i nauki. ·. Niestety, ogromny wysi
łek pierwszych lat .powojennych nie zabezpieczył nas przed okresowymi 
kryzysami. Kolejne konflikty społeczne w  Polsce. Ludowej, wynikające 
z : odstępstw od socjalizmu, umniejszały efekty pracy narodu, podważa
jąc zairazem wiarę w  przekształcającą moc pracy ludzkiej, co musiało 
odibić się negatywnie na stosunku do pracy. Dlatego też istnieje dzisiaj 
potrzeba podnoszenia rangi wartości pracy oraz szacunku dla dobrej pra- 
СУ> jej owoców, a przede wszystkim dla tych, którzy je tworzą, co sta
nowi istotny czynnik w  procesie przezwyciężania obecnego kryzysu i za
pobieżenia kryzysom w  przyszłości. Socjalizm jest ustrojem wyzwolenia 
pracy. Praca jako źiródło siły narodu i państwa oraz idea wyzwolenia 
pracy —  te dwa wątki przewijające się przez naszą historię znajdują 
swoje przedłużenie i zespolenie w  kształcie naszego dnia dzisiejszego.


