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PROBLEM Z XIXWIECZNYM MODELEM ETYKI PRACY
WSTÊP
Cz³owiek, aby otrzymaæ co, co czyni go szczêliwym, musi wykonywaæ te
czynnoci, które w opinii innych s¹ cenne i godne zap³aty. Ju¿ z powy¿szego
zdania wynika prosta prawda, i¿ nie ma niczego za darmo, ka¿da rzecz/us³uga ma
swoj¹ cenê. Lub inaczej, czasem trzeba staæ siê dawc¹, aby móc samemu co
póniej otrzymaæ.
Praca jest dzia³aniem szlachetnym, choæ wielu mo¿e obruszyæ siê na takie
stwierdzenie. Dziêki pracy cz³owiek pomna¿a to, co ju¿ ma, lub zdobywa rzeczy
nowe. To ludzka aktywnoæ, dziêki której stajemy siê bogatsi, jest tym, co przynale¿y do natury cz³owieka, za bezczynnoæ lub zadowolenie s¹ tym, co jest tej
natury zaprzeczeniem.
Na gruncie etyki pracy, za moraln¹ uznaæ mo¿na jedynie tak¹ aktywnoæ
jednostki, która znajduje uznanie w oczach innych, czego najwy¿szym przejawem jest wynagrodzenie. Nie gdzie indziej, jak w³anie na gruncie etyki pracy
mo¿na siê spotkaæ z niezadowoleniem jednych wobec dzia³añ innych, np. z zachowania pracodawcy uchylaj¹cego siê od obowi¹zku zap³aty za pracê.
Etyka pracy, odk¹d sta³a siê czêci¹ spo³ecznego dyskursu, s³u¿y³a tak politykom, jak filozofom czy te¿ duchownym do walki z niechêcia wobec takiej organizacji ¿ycia codziennego, któr¹ wyznacza rytm zegara i pracy fabryki. Owa niechêæ mia³a u podstaw d¹¿enie do zaspokojenia w³asnych potrzeb i nic wiêcej.
XIXwieczny robotnik uzyskawszy wynagrodzenie, które dawa³o mu mo¿noæ
marnej, bo marnej, ale egzystencji, nie widzia³ powodu, aby pracowaæ wiêcej.
Przecie¿ poza wiatem pracy znajdowa³o siê tyle ciekawych rzeczy do zrobienia,
¿e szkoda by³o traciæ czas na groszoróbstwie.
Kto, kto niezbyt dobrze zna historiê, uzna ¿e przedstawiona wy¿ej wizja
stosunków spo³ecznych jest prawdziwa, a wiêc zgodna z faktami. Niestety jest
zupe³nie inaczej. Powy¿szy obraz zadomowi³ siê w ludzkiej wiadomoci w wy-
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niku skutecznej manipulacji przedsiêbiorców narzekaj¹cych na nic niewartych
robotników.
1. KONIECZNOÆ PRACY
Gdy czo³owy teoretyk liberalizmu i utylitaryzmu, John Stuart Mill (18061873)
narzeka³: na pró¿no spogl¹damy na klasy pracuj¹ce w poszukiwaniu uczciwych
i dumnych, którzy postanowi¹ dobrze pracowaæ w zamian za dobr¹ p³acê; w wiêkszoci staraj¹ siê oni uzyskaæ jak najwiêcej, daj¹c przy tym  na ile to mo¿liwe 
jak najmniej1, de facto utyskiwa³ na robotników, którzy zbyt szybko przyswoili
sobie prawid³a ¿ycia gospodarczego opartego na kategoriach zysku i straty oraz
racjonalnoci. Nowy system ekonomiczny nie potrzebowa³ ludzi w ca³ociowym
tego s³owa znaczeniu, potrzebowa³ trybików w z³o¿onej maszynerii stosunków
ekonomicznych. Najwa¿niejszy by³ zysk, za ludzkie zainteresowania, ambicje
czy zamiary by³y nic nie znacz¹cymi fanaberiami, które nale¿a³o wyeliminowaæ
za pomoc¹ lepego i bezrozumnego pos³uszeñstwa.
Prawdziwe znaczenie etyki pracy doæ dobrze oddaj¹ s³owa anonimowego
fabrykanta poñczoch, pochodz¹ce z 1806 r.: Zauwa¿y³em ogromn¹ niechêæ niektórych robotników do wszelkich sta³ych godzin pracy czy nawyków [ ]. Sami
robotnicy byli wyranie niezadowoleni, gdy¿ nie mogli przychodziæ, ani wychodziæ, kiedy zechc¹, ani braæ wolnego, kiedy zechc¹, jak do tego przywykli; a po
godzinach pracy byli nara¿eni na nieprzyjemne uwagi innych robotników, i to do
tego stopnia, ¿e ca³y ten system napawa³ ich obrzydzeniem, tote¿ by³em zmuszony po³o¿yæ temu kres2.
Czym zatem by³a ówczesna walka o etykê pracy? Niczym innym tylko d¹¿eniem do lepego podporz¹dkowania robotnika fabrykantowi. Przemys³owcy zamierzali przekonaæ do takiego stylu ¿ycia, które nie tylko, ¿e nie by³o szlachetne, nadto nie odpowiada³o poczuciu przyzwoitoci. Starano siê stworzyæ nowego cz³owieka, sterylnie odseparowanego od tego, co do tej pory uwa¿a³ on za
cenne i warte szacunku. Praca mia³a staæ siê bezmylnym wytwarzaniem, zamierzano pozbawiæ j¹ dotychczasowego podstawowego sensu, ród³a egzystencji.
Nim nast¹pi³o totalne uprzemys³owienie, praca dawa³a robotnikowi szansê
ekspresji samego siebie, wyra¿enia swojej osobowoci. Gdyby zwyciê¿y³a etyka pracy, robotnik sta³by siê trybikiem administracyjnej machiny. Przedsiêbiorcy postrzegali robotnika w podobny sposób, jak w³aciciel w staro¿ytnym Rzymie postrzega³ niewolnika. Zadaniem robotnika by³o pracowaæ i byæ pos³usznym,
1
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zabronione natomiast by³o mylenie na w³asny rachunek. Cnoty, które podziwia
siê u cz³owieka, u niewolnika stanowi¹ wadê3.
Czytaj¹c w archiwach gazety brytyjskie z XIX wieku, spostrzec mo¿na, ¿e
ówczesne mylenie o gospodarce i pracy stanowi jak¹ dziwaczn¹ syntezê przedindustrialnej wizji wiata opartej na niewolnictwie z nowym ³adem zasobnego
wiata, w którym to cz³owiek jest panem nie tylko samego siebie, ale tak¿e ca³ej
otaczaj¹cej go rzeczywistoci. Jêzyk dialogu spo³ecznego powstawa³ pod wp³ywem metafor wojskowowojennych, natura winna zostaæ ujarzmiona i zaprzêgniêta do s³u¿by pracy. Dla Kartezjusza postêp rozumu to nic innego, jak seria
zwyciêskich bitew nad natur¹. Karol Marks jest zadziwiaj¹co blisko Kartezjusza,
mówi¹c, i¿ postêp historii to ci¹g³y marsz ku ludzkim rz¹dom nad natur¹.
Gdy cel sta³ siê jasny, kolejnym zadaniem do wykonania by³o skrócenie odleg³oci pomiêdzy jednostk¹ a jej zwyciêstwem nad natur¹. W pierwszej kolejnoci wyeliminowano przykazanie solidarnoci i mi³osierdzia, troski o innych i wspó³czucia. Jeli jednostka bêdzie wspó³czuj¹ca, twierdzono, os³abiaæ bêdzie zwyciêski marsz postêpu, a z tego punktu widzenia jej zachowanie uchodziæ bêdzie za
niemoralne. Kryteria etycznoci dostosowano zatem do ostatecznego celu, a by³
nim triumf ludzkiego rozumu nad natur¹. Ka¿dy przejaw oporu winien byæ bezwzglêdnie têpiony, gdy¿ taki by³ imperatyw kategoryczny nowej etyki.
Za pionierów postêpu uwa¿ano wynalazców. James Watt, wynalazca ¿arówki, uwa¿a³ i¿ ci, których zadaniem jest wcielaæ twórcze idee wynalazców, stanowi¹ jedynie mechaniczn¹ si³ê, a zatem zbyteczne jest, aby u¿ywali rozumu4.
Jeli robotnicy buntowali siê przeciwko wizji, w której byliby czêci¹ wielkiego systemu wytwarzania, postrzegano to jako s³aboæ i konfrontowano takie
zachowanie z ¿elazn¹ dyscyplin¹ fabryczn¹. Mówi¹c inaczej, wysoce moralne
i etyczne by³o zachêciæ ubogiego i pró¿niaka do ciê¿kiej pracy, bez wzglêdu
na stosowany rodzaj zachêt.
Klasy wykszta³cone postrzega³y robotników jako istoty nieokrzesane, bez
ma³a dzieci natury, które nale¿a³o socjalizowaæ, tak aby osi¹gnê³y zdolnoæ
kierowania w³asnym ¿yciem. Dzia³ania takie, w opinii elit, by³y w najlepszym
interesie robotników. Mo¿na wiêc powiedzieæ, i¿ etyka pracy w XIXwiecznym
wydaniu mia³a wymiar programu moralnowychowawczego.
Na gruncie etyki pracy zanegowane zosta³y dotychczasowe przyzwyczajenia
i wybory tych, którzy byli celem dzia³añ etycznych. Szczególnie negatywnie postrzegane by³y potencjalne zachowania spontaniczne, stoj¹ce w opozycji do programu wychowawczego. Gdyby ludzie zaczêli postêpowaæ wed³ug w³asnych zachcianek, wówczas nara¿eni byliby na ryzyko g³odu i marnej egzystencji. Elity
3
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uwa¿a³y, ¿e gdyby nie modyfikowaæ ludzkich zachowañ, robotnicy, miast szczêcia, wybieraliby chwilowe rozkosze i uniesienia, pró¿nowanie zamiast pracy.
Ci, którzy oczyma wyobrani widzieli nowy lepszy wiat, zmuszeni byli
zdyskredytowaæ pojêcie tradycji. Tradycja jawi³a siê im jako odpychaj¹ce moralnie sk³onnoci i wierzenia, przeciwko którym wyst¹pili apologeci etyki pracy.
To z tradycji wynika³a sk³onnoæ, mówili przedstawiciele elit, do zadowalania siê
istniej¹cym stanem rzeczy, w tym w aspekcie materialnym, oraz niechêæ do wzmo¿onego wysi³ku. Mówiono, i¿ etyka pracy walczy z poczuciem skromnoci i marnoci potrzeb oraz pragnieñ, podczas gdy w rzeczywistoci zmierzano wyrugowaæ niechêæ robotników do zniewag, jakich doznawali w pracy o podwy¿szonym
rygorze, którego ani nie chcieli, ani nie wybierali, a ju¿ z pewnoci¹ nie rozumieli.
2. JELI NIE PRACA, TO
Etyka pracy w spo³eczeñstwach industrialnych mia³a za zadanie rozwi¹zaæ
problem braku poda¿y r¹k do pracy, z jednej strony, oraz niedostosowanie robotników do nowych realiów wiata uprzemys³owionego, z drugiej. Oczywicie kategoria robotników nie jest zbiorem ekskluzywnym, jeli mo¿na tak rzec, mowa
tak¿e o osobach niepe³nosprawnych, chorych i s³abych, którym z definicji trudno
by³o sprostaæ wymaganiom ówczesnego rynku pracy. Doæ powszechna by³a opinia, ¿e nêdzarze s¹ zbêdn¹ kategori¹ ludzi, przy czym nie zwracano uwagi na to,
czy znaleli siê w takim po³o¿eniu z w³asnej woli, czy te¿ zadecydowa³y o tym
inne czynniki5.
Rozumowano, w odniesieniu do osób ubogich, ¿e skoro nie istnieje ¿aden
skuteczny i tani sposób ich wyeliminowania ze spo³eczeñstwa, nale¿y znaleæ
inne wyjcie z realnie istniej¹cego problemu. Nakaz pracy, ka¿dego rodzaju, bez
wzglêdu na warunki, jawi³ siê jako rozwi¹zanie najbardziej optymalne. St¹d te¿,
przy ca³ej grozie stwierdzenia, mo¿na powiedzieæ, i¿ etyka pracy wydatnie przyczyni³a siê do masowej eliminacji ubogich. Imperatywem etyki pracy by³a taka
forma egzystencji, która zasadza³a siê na zap³acie za pracê, st¹d te¿ jakakolwiek
forma pomocy spo³ecznej jawi³a siê jako mniej moralna ni¿ byle jaka praca za
nêdzne wynagrodzenie. Elity ówczesnego wiata g³êboko wierzy³y, i¿ konfrontacja niepracuj¹cych ubogich z osobami sprzedaj¹cymi swoj¹ pracê za nêdzn¹ zap³atê zawsze wypadaæ bêdzie na korzyæ tych drugich.
Rozwa¿ania, o których wy¿ej mowa, towarzyszy³y twórcom Ustawy o Ubogich (Poor Law), wiat³ym elitom wiata industrialnego z lat 2030. XIX wieku.
Istota ustawy zasadza siê na stwierdzeniu, i¿ pomoc ubogim mo¿liwa jest jedynie
w przytu³kach. Takie brzmienie ustawy w wydatny sposób przyczyni³o siê do
rozwoju etyki pracy.
5
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W pierwszym rzêdzie mo¿liwe sta³o siê rozró¿nienie kategorii prawdziwych
ubogich od osób, które siê za ubogich uznawa³y, byle unikn¹æ obowi¹zku zarobkowania. Uwa¿ano, i¿ jeli kto dobrowolnie zgadza siê na zamkniêcie w przytu³ku, oznaczaæ to musi, i¿ nie posiada dla siebie ¿adnej alternatywy.
Po drugie, bardzo wielu nêdzarzy, staj¹c wobec alternatywy brudny przytu³ek  nêdzna praca, zaczê³o dostrzegaæ zalety tej ostatniej. Ponadto, dziêki prawu o ubogich mo¿liwe by³o socjalizowanie do zasad etyki pracy tych, którzy
rokowali jak¹kolwiek nadziejê, oraz skazanie na wegetacjê i powolne odchodzenie pozosta³ych. Warto dodaæ, ¿e ustawa dotycz¹ca nêdzarzy chroni³a tak¿e pracuj¹cych przed myl¹, aby porzuciæ pracê. Im bardziej niepokoj¹ce i przera¿aj¹ce
wieci dochodzi³y z przytu³ków, tym mocniej anga¿owali siê oni w wykonywanie
powierzonych im obowi¹zków.
Za³o¿enia etyki pracy, o których wy¿ej by³a mowa, sprawia³y, ¿e zasadniczy
cel etyki pracy, a wiêc eliminacja biedy, nie tylko, ¿e siê nie uda³, ale  co wiêcej
 problem biedy uleg³ dalszemu pog³êbieniu. Los tych, którzy poddali siê nakazom etyki pracy, nie by³ a¿ tak dalece lepszy od tych, którzy ¿yli przytu³kach.
Podsumowuj¹c dotychczasowe rozwa¿ania, mo¿na powiedzieæ, i¿ pryncypia
etyki pracy zmierza³y do wyeliminowania ludzkich przyzwyczajeñ i sk³onnoci,
tak aby mo¿na by³o osi¹gn¹æ jeden powszechny standard zachowania na miarê
cz³owieka epoki industrialnej. Takie postawienie sprawy pozostawa³o w zadziwiaj¹cej zgodnoci z ówczesnym myleniem ekonomicznym. John Stuart Mill
dowodzi³, i¿ przedmiotem ekonomii politycznej nie s¹ ludzkie namiêtnoci, wyj¹wszy tylko te, które mog¹ byæ uwa¿ane za pozostaj¹ce w sta³ej sprzecznoci
z zasadami pragnienia bogactwa, mianowicie niechêci¹ do pracy i pragnieniem
natychmiastowego zaspokajania kosztownych zachcianek6.
Twórcy etyki pracy pozbawili swoj¹ koncepcjê jakichkolwiek odniesieñ do
kwestii metafizycznych, gdy¿ w ich opinii szkoda czasu na dywagacje dotycz¹ce
rozwoju duchowego czy te¿ umys³owego. Co wiêcej, niechêæ do metafizyki by³a
tak wielka, ¿e nie zauwa¿ono wa¿kiego zubo¿enia doktryny, a mianowicie zdolnoci wykazania uszlachetniaj¹cego wymiaru ludzkiej pracy. Jeli robotnik zachowywa³ siê zgodnie z zasadami etyki pracy, czyni³ tak nie z pobudek moralnych,
lecz powodowany brakiem wyjcia z nêdznej sytuacji, w jakiej siê znajdowa³.
Patrz¹c na zasady etyki pracy, mo¿na doszukaæ siê w nich swoistej dwulicowoci. Postrzeganie robotników jako jednostek moralnie integralnych, poddanych
surowemu rygorowi fabrycznemu, powinno poci¹gaæ za sob¹ poszerzanie siê przestrzeni ich wolnoci, a wiêc jedynej p³aszczyzny, na której mo¿e rozwijaæ siê
moralnoæ, za odpowiedzialnoæ wydawaæ swoje owoce. A jednak Etyka pracy przynajmniej w swoim pocz¹tkowym okresie, radykalnie ogranicza³a p³aszczyznê wyboru.
6
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Byæ mo¿e nie do koñca uprawniony jest pogl¹d, i¿ apologeci etyki pracy nie
dostrzegali moralnych konsekwencji swoich dzia³añ czy te¿ sami byli osobami
pozbawionymi krêgos³upa moralnego. Jeli opowiadali siê za radykalnymi rozwi¹zaniami, czynili to z wiar¹ w przysz³e korzyci. Mo¿na rzec, i¿ jeli wielu
postrzega³o pracê fizyczn¹ jako koniecznoæ, ciê¿ar i przymus, to przy tej okazji
by³a ona równie¿ traktowana jako dzia³alnoæ godna pochwa³y7.
3. KREOWANIE ULEG£YCH OBYWATELI NOWOCZESNEGO PAÑSTWA
Nie istnieje takie spo³eczeñstwo, które nie by³oby sk³onne idealizowaæ samego siebie, to jest dostrzegaæ swoich s³abych i ciemnych stron, a zarazem wdra¿aæ
rozwi¹zania zaradcze, które przeciwdzia³a³yby ich ujawnieniu. Dla ka¿dego, kto
nie by³ w stanie zagwarantowaæ sobie pe³ni godnoci i osobowoci w inny sposób, podjêcie pracy w fabryce jawi³o siê jako jedyne rozwi¹zanie. Jako droga
prowadz¹ca do uzyskania statusu porz¹dnego cz³owieka. Praca jawi³a siê jako
rozwi¹zanie wszelkich spo³ecznych i jednostkowych problemów.
Znaczenia pracy nie kwestionowali ani przedstawiciele lewicy, ani prawicy.
Co wiêcej, zdawano sobie sprawê, i¿ liczba osób zatrudnionych w fabrykach bêdzie nieprzerwanie rosn¹æ, za docelowo spo³eczeñstwo industrialne przybierze
kszta³t jednej wielkiej fabryki. Powszechne zatrudnienie by³o docelowym modelem przysz³oci. Z tego te¿ wzglêdu brak pracy, bezrobocie, postrzegano jako co
nienormalnego, niegodnego nowoczesnego cz³owieka.
Etyka pracy, o której ju¿ by³a mowa, radykalnie zmieni³a wiat stosunków
spo³ecznych. Analiza jednostki w warunkach, które wy¿ej zosta³y omówione,
pokazuje, ¿e praca wykonywana przez cz³owieka, zapewnia³a mu, z jednej strony,
rodki niezbêdne do egzystencji, z drugiej za, stwarza³a nadziejê na tzw. awans
spo³eczny. Praca by³a nie tylko elementem spo³ecznej to¿samoci, ale tak¿e czynnikiem samooceny. W odpowiedzi na pytanie kim jeste, pierwszym wyznacznikiem to¿samoci by³ rodzaj wykonywanego zawodu oraz miejsce pracy. Rodzaj
wykonywanej pracy wskazywa³ na standardy, do których nale¿a³o równaæ, jeli
chcia³o siê posiadaæ okrelony spo³ecznie status. Mo¿na zatem powiedzieæ, podsumowuj¹c dotychczasowe rozwa¿ania, i¿ praca stanowi³a centrum egzystencji
i budowania to¿samoci. Jeli posiada³o siê plany ¿yciowe, najczêciej zwi¹zane
one by³y z rodzajem wykonywanej pracy. Skoro za praca nada³a ludzkiemu ¿yciu sens, doæ jasna stawa³a siê hierarchia wartoci. Praca stanowi³a punkt orientacyjny jednostek oraz spo³eczeñstw.
Fabryki spo³eczeñstwa industrialnego stanowi³y nie tylko wytwórniê okrelonych dóbr, kreowa³y tak¿e uleg³ych obywateli nowoczesnego pañstwa. Zw³asz7
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cza ta druga rola jest w zbyt ma³ym stopniu doceniana, jest przecie¿ oczywiste, i¿
dziêki niej mo¿liwe by³o (i nadal jest) przetrwanie spo³eczeñstwa. Funkcjê tê doceniono wówczas, gdy do przedsiêbiorców dociera³y niepokoj¹ce wieci, i¿ w danej
populacji bardzo wielu mê¿czyzn nie jest zdolnych do podjêcia pracy zarobkowej
oraz odbywania s³u¿by wojskowej. Osoby niepracuj¹ce wymyka³y siê spo³ecznej
kontroli, a to przecie¿ stanowi³o pogwa³cenie zasad etyki pracy.
Dope³nieniem wizji zdrowego i zdolnego do wykonywania pracy zarobkowej mê¿czyzny by³ obraz patriarchalnej rodziny. Apologeci etyki pracy to najczêciej chwalcy cnót rodzinnych oraz uprzywilejowanej roli mê¿czyzny jako g³owy
rodziny, na której spoczywa³ obowi¹zek zarobkowania na jej utrzymanie.
Praca w spo³eczeñstwie industrialnym to tak¿e kwestia bogacenia siê jednostek i spo³eczeñstwa, czy te¿, jak mówi¹ socjologowie, reprodukcji systemowej.
Jest oczywiste, i¿ wytwarzanie bogactwa nie by³o mo¿liwe bez pracy najemnej.
Ówczesna wielkoæ bogactwa by³a wprost proporcjonalna do wielkoci zasobów
si³y roboczej, w zwi¹zku z czym rz¹dy podejmowa³y tego typu dzia³ania, które
zmierza³y do zwiêkszenia poda¿y si³y roboczej.
Dotychczasowe rozwa¿ania prowadz¹ do nastêpuj¹cej konkluzji: praca zajmowa³a uprzywilejowan¹ pozycjê na trzech poziomach nowoczesnego ustroju:
jednostkowym, spo³ecznym oraz systemowym. Co wiêcej, ustrój, o którym wy¿ej
mowa, stanowi rezultat obowi¹zywania zasad etyki pracy. Moraln¹ powinnoci¹
by³a koegzystencja kapita³u oraz si³y roboczej. Zadaniem robotnika stawa³o siê
w warunkach etyki pracy ca³kowite podporz¹dkowanie siê wykonywanym zadaniom. Z drugiej strony, ¿ycie powiêcone pracy dramatycznie ogranicza³o poczucie wolnoci.
4. POMIÊDZY LEPIEJ A WIÊCEJ
Im bardziej chwalono i realizowano przykazania etyki pracy, tym intensywniej natrafiano na opór robotników staraj¹cych siê ustrzec przestrzeñ w³asnej
wolnoci. Narzêdziem s³u¿¹cym do zwalczania przejawów buntu by³a w³asna etyka
pracy.
Aby wykszta³ciæ robotnika totalnie podporz¹dkowanego pracodawcy, stosowano wszelkie mo¿liwe sposoby dzia³ania, w myl zasady, i¿ cel uwiêca rodki. Odwo³ywanie siê do uczuæ moralnych by³o jednym z dzia³añ, przy czym
nale¿y pamiêtaæ, i¿ wcale nie najskuteczniejszym. Wszelka moralnoæ, wobec jej
zmiennoci i b³êdnoci, stanowi³a z³udn¹ busolê dla po¿¹danych ludzkich zachowañ. rodkami zachêcaj¹cymi do pracy, w przypadku jednostek opornych, by³y:
odosobnienia, nakazy prawa, odmowa pomocy poza przytu³kami, a w koñcu odwo³ywanie siê do zasad moralnych.
Etyka pracy stanowi zasadniczo wynalazek europejski. Zdecydowana wiêkszoæ badaczy amerykañskich stoi na stanowisku, i¿ w przypadku Stanów Zjed-
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noczonych to duch przedsiêbiorczoci i protestancka zapobiegliwoæ stanowi³y
czynniki bogacenia siê jednostek i narodu, nie za przykazania etyki pracy. Zarówno Amerykanie, jak i emigranci do Stanów Zjednoczonych, widzieli w pracy
rodek s³u¿¹cy do realizacji celu, jakim by³o zasobne ¿ycie, nigdy za cel sam
w sobie. Praca by³a postrzegana jako czynnik poszerzaj¹cy p³aszczyznê jednostkowej wolnoci, nawet jeli w danym momencie okupiona by³a ciê¿kimi warunkami pracy i mizernym wynagrodzeniem. Zaanga¿owanie siê w pracê mo¿liwe
by³o dziêki manipulowaniu bodcami pieniê¿nymi, widok zarobionych dolarów
mobilizowa³ bardziej ni¿ z³udne poczucie moralnego obowi¹zku. Nie wyg³aszano nic niedaj¹cych kazañ, i¿ praca stanowi drogê do lepszego ¿ycia, przedstawiano j¹ jako narzêdzie zarabiania wiêkszych pieniêdzy. Nie jest wa¿ne lepiej,
liczy siê wiêcej.
5. CZY ISTNIEJE JAKA SENSOWNA ALTERNATYWA?
Jeli prawdziwe jest ostatnie zdanie, i¿ nie liczy siê lepiej, lecz wiêcej,
pojawia siê tak¹ oto alternatywa: etyka pracy, czy te¿ etyka ¿ycia. Oczywicie,
pojawi siê zarzut, i¿ istnieje dziejowa koniecznoæ, w zwi¹zku z czym nie jest
mo¿liwe modyfikowanie czy te¿ zmiana istniej¹cych tendencji. Niestety, wieloæ
wspó³czesnych utopii tak skutecznie zmieni³a sposób postrzegania, ¿e brak woli,
aby wykreowaæ jak¹kolwiek alternatywê wobec istniej¹cego stanu rzeczy.
Mo¿na mia³o stwierdziæ, i¿ ród³em kryzysu wiata zachodniego jest fakt, i¿
przesta³ on kwestionowaæ samego siebie. W³anie zdolnoæ kwestionowania samego siebie i przekraczania swoich barier i mo¿liwoci stanowi³y klucz do sukcesu. Aby umieæ zakwestionowaæ istniej¹c¹ rzeczywistoæ, trzeba przyj¹æ, i¿ jest
arbitralna, a jako taka nie odznacza siê cech¹ sta³oci. Mo¿na przyj¹æ inne ustalenia, o ile bêd¹ one wystarczaj¹co przekonuj¹ce do zmiany stanu rzeczy.
Niestety, wci¹¿ ma³o kwestionuje siê przyjête za³o¿enia, a przecie¿ w³anie
dziêki temu spo³eczeñstwa zachodnie by³y w przesz³oci najbardziej prorozwojowe i innowacyjne. Przyk³adowo, imperatywem jest wzrost gospodarczy, przy czym
nikt nie pyta, jaki to ma byæ wzrost, dla jakich grup spo³ecznych, jaka jest jego
cena, i co dziêki niemu chce siê osi¹gn¹æ. Nie kwestionuje siê przyjêtych arbitralnie za³o¿eñ, urastaj¹ one do rangi obiektywnej koniecznoci, za ten, kto w¹tpi, to
w najlepszym przypadku cz³owiek niepowa¿ny, poeta lub pisarz8.
Mo¿liwa jest zmiana optyki, ze skupienia siê tylko i wy³¹cznie na pracy zarobkowej, co stanowi imperatyw etyki pracy, do przyjêcia podstawowych uprawnieñ i gwarancji zwi¹zanych z godnoci¹ osoby ludzkiej. Podstaw¹ uprawnienia
jest fakt istnienia cz³owieka. Jeliby w taki sposób patrzeæ na z³o¿on¹ rzeczywi8
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stoæ stosunków spo³ecznych, mo¿liwe jest uratowanie podstawowych wartoci
pañstwa dobrobytu i przeniesienie ich na p³aszczyznê pañstwa rozwoju, na jak¹
wesz³y kapitalistyczne pañstwa opiekuñcze, nie trac¹c z pola widzenia faktu, i¿
nie jest realne zapewnienie wszystkim zatrudnienia.
Dziêki realizacji celów, o jakich wy¿ej mowa, mo¿liwe staje siê zachowanie
wartoci etycznych i spo³ecznych wiata zachodniego w warunkach niedostatecznej efektywnoci istniej¹cych instytucji. Oczywicie, w niniejszych rozwa¿aniach
pominiêto fakt, i¿ wolne spo³eczeñstwo mo¿e dokonaæ wolnego wyboru i odrzuciæ wszelk¹ stycznoæ oraz kompromisowoæ.
Kolejna sprawa, od której nie mo¿na abstrahowaæ, to koniecznoæ separacji
pracy od rynku pracy. Z³¹czenie praca  rynek pracy sprawia, ¿e ka¿dy rodzaj
aktywnoci winien byæ w odpowiedni sposób zaksiêgowany, ma swoj¹ wartoæ
wymienn¹, otrzymuje siê za jej wykonywanie ekwiwalent pieniê¿ny. Dzi wiadomo, ¿e taka perspektywa jest zubo¿aj¹ca, bowiem jak potraktowaæ prace domowe, w wiêkszoci wykonywane przez kobiety?
W myl dawnych za³o¿eñ etyki pracy, wykonywanie czynnoci nieprzeznaczonych na sprzeda¿ oznacza³o bycie osob¹ bezrobotn¹, mówi¹c krótko, niepracowanie. Dlatego te¿ etyka pracy winna zostaæ zast¹piona etyk¹ fachowoci, gdy¿
instynkt fachowoci jest cech¹ natury ludzkiej. Ludzkoæ sama z siebie mo¿e dokonaæ pewnego mentalnego zwrotu, gdy¿ zbiorowa dobrowolna prostota staje
siê jedyn¹ pozytywn¹ alternatyw¹ dla zbiorowego unieszczêliwiania9.
THE PROBLEM OF WORK ETHIC
Summary
In order to obtain something which makes a person happy, he or she must perform an action
which is  in the opinion of others  valuable and worthy of compensation. From the previous
sentence, we can deduce a simple truth: that nothing is for free, rather, each thing has its price. Or, in
other words, sometimes you have to be a giver in order to be given something later.
Work is a noble act, although many people may become indignant about this statement. By
working, we multiply things we already have or we get new things. Activity which makes us richer
is attributable to human nature, and inactivity or a satisfaction with things we already have is in
contradiction to this nature.
Taking into account work ethic, we can consider as moral only such an activity by an individual which has won recognition in somebody elses eyes, the highest manifestation of which is remuneration. Nowhere else except on the grounds of work ethic do we encounter a dissatisfaction of
some people with the actions of others, e.g. with the behavior of an employer who evades the obligation to pay for work completed.
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Since becoming a part of social discussion, work ethic has served politicians, as well as philosophers and clerics, in fighting reluctance to this organization of everyday life, which is governed by
the clock and operating hours of a factory. This aversion was based on an aspiration to satisfy ones
own needs, and nothing more. A 19thcentury laborer, having been given a remuneration which
enabled him or her to live a poor existence  poor but existence, did not see a reason why he or she
should work more. After all, outside of work there were so many interesting things to do, that it was
not worth it to waste time moneygrubbing.
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