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Bronisław Bombała
Hermeneutyka pracy ludzkiej

Wprowadzenie

Tło badań

„Without work, all life goes rotten,
 but when work is soulless, life stifles and dies.”

(Albert Camus)

Zawężanie problematyki gospodarczej do procesów wytwarzania i wymiany, jak to 
ma miejsce w głównym nurcie nauk ekonomicznych, doprowadziło do powstania 
uproszczonych modeli ekonomicznych, które nie ujmują istoty aktywności czło-
wieka (Sedláček, 2012; Sen, 2002; Bombała, 2013). Ekonomizm i technokratyzm, 
wraz ze swoim szczytowym osiągnięciem turbokapitalizmem (Luttwak, 2000), stały 

W wieku XX miały miejsce dwa ważne zjawiska kulturowe. Z jednej strony postę-
powała ekspansja technopolu, opierającego swoje funkcjonowanie na instrumen-
talnej racjonalności, z drugiej zaś – pojawiły się próby aplikacji do gospodarki wizji 
humanistycznej i personalistycznej, które są oparte na racjonalności aksjologicznej. 
Badania prowadzone w ramach nurtu humanistycznego w zarządzaniu wykazały, 
iż praca utraciła w pewnym momencie dziejów człowieczy charakter. Ważne jest 
zatem wskazanie źródeł jej dehumanizacji, co umożliwia analiza hermeneutyczna 
(koło hermeneutyczne). Wątkiem przewodnim analizy jest poszukiwanie odpo-
wiedzi na pytanie badawcze: jaka wizja pracy służy osobie ludzkiej i pomaga w jej 
rozwoju?

Słowa kluczowe: godność człowieka (human dignity), humanizacja pracy (humanisation of  work), 
strukturalizacja pracy (work structuring), przedsiębiorczość personalistyczna (personalistic management)
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się źródłem permanentnego kryzysu (Jakubczak, Jakubczak, 2011). Ezra J. Mishan 
(1986, s. 252) stwierdził, iż: „ludzkość – i człowiek – padną ofiarą własnej ideologii 
stałego postępu. Mierzenie rzeczywistego, szeroko pojętego dobrobytu społeczne-
go za pomocą wskaźników wzrostu produktu globalnego i dochodu narodowego 
oraz postępu technicznego i naukowego w ilościowych kategoriach ekonomicznych 
jest nonsensem”. Oznacza to, że nie można życia gospodarczego i ludzkiej pracy 
ograniczać do mnożenia bogactwa. Wymaga to jednak głębszego zrozumienia sen-
su działalności gospodarczej. W poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie o sens ak-
tywności gospodarczej człowieka pomocna jest refleksja filozoficzna i teologiczna 
(Capra i wsp., 1991). Niedocenianie refleksji filozoficznej nad rozwojem gospodar-
czym prowadzi do zjawisk zagrażających podstawom życia na ziemi, tj. dewastacji 
środowiska naturalnego i społecznego (Ojciec Święty Franciszek, 2015). Szczególne 
zagrożenie niesie ekspansja technopolu, który tworzy kulturę pozbawioną wartości 
moralnych (Postman, 1995). Jak skonstatował Evandro Agazzi (1997, s. 96), postawa 
scjentystyczna przekreśla możliwość nadania sensu kluczowym pojęciom dyskursu 
moralnego, takim jak dobro, zło czy powinność, które nie mają charakteru empi-
rycznego. W rezultacie: „Wewnętrzna amoralność technologii powoduje, że człowiek 
współczesny, skoro jest skłaniany, (...) do robienia tego, co umożliwia technika, ak-
ceptuje w końcu kryteria techniczne jako standardy swoich działań. Traci stopniowo 
zdolność rozpoznania moralnej słuszności własnych działań. (…) technika nie tylko 
nie wymaga liczenia się z oceną moralną, ale w pewnym sensie domaga się prawa 
do osądzania moralności”. Wyrugowanie wartości moralnych z życia gospodarczego 
jest jedną z przyczyn obecnego kryzysu (Filek, 2010; Szulczewski, 2012).

Coraz częściej podnoszona jest teza, że kryzysy trapiące współczesny świat 
mają swe źródło w zafascynowaniu formułą matematyczną („racjonalność tech-
niczna”, „racjonalność instrumentalna”). Edmund Husserl (1993, s. 38) stwierdził, 
iż „naukowiec nauk szczegółowych”, opierając się na „racjonalności technicznej”, 
„wylicza” świat w ramach danej specjalistycznej dziedziny, fundując w ten sposób 
naiwną postawę wobec świata. Naiwność ta opiera się na przesądzie, że świat daje 
się „wyliczyć”, co prowadzi do bezkrytycznego stosowania metod matematyki  
w naukach społecznych. W rezultacie świat zostaje zredukowany do różnych zbio-
rów danych. Takie podejście, zdaniem Husserla, jest „fałszywym ideałem racjonal-
ności ludzkości”, który ma swe korzenie w „zbłąkanym racjonalizmie”.

Uzasadnione jest zatem twierdzenie o konieczności zmiany podstaw i kierunku 
postępu technicznego (Heidegger, 2002, s. 9–38.). Jak pisał Fritz Schumacher (1981, 
s. 167), potrzebujemy „techniki o ludzkim obliczu”. Szansę na przerwanie „błędne-
go koła technokracji” dają fenomenologia (Rogoziński, 2008; Küpers, 2015) i perso-
nalizm (Gronbacher, 1999; Domański i wsp., 2015; Siek, 2015), czy też personalizm 

ZZL(HRM)_2017_2(115)_Bombala_B_11-30



13Hermeneutyka pracy ludzkiej

fenomenologiczny, łączący te dwa nurty filozoficzne (Bombała, 2010). Za słuszny 
należy uznać pogląd Salahaddina Khalilova (2012, s. 8), iż ratunkiem dla cywilizacji 
zachodniej jest odejście od racjonalistycznej tradycji i oparcie się na fenomenologii, 
która wskazuje drogę do bogactwa moralnego. 

Cel badań

Wątkiem przewodnim analizy jest poszukiwanie odpowiedzi na pytanie badawcze: 
jaka wizja pracy służy osobie ludzkiej i pomaga w jej rozwoju? Badania prowadzone 
w ramach nurtu humanistycznego w zarządzaniu wykazały, iż praca utraciła w pew-
nym momencie dziejów człowieczy charakter. Ważne jest zatem wskazanie źródeł 
jej dehumanizacji, co umożliwia analiza hermeneutyczna.

Metoda badań

W celu pogłębionej analizy podjętej problematyki zastosowano metodę hermeneu-
tyczną (Ricoeur, 1984; Heidegger, 2008) i metametodę fenomenologiczną, tj. „so-
czewkę fenomenologiczną” (Bombała, 2014c). Soczewka fenomenologiczna, skupia-
jąca to, co ontologiczne, i to, co ontyczne (w sensie Heideggerowskim), pozwala na 
dokładne ujęcie przedmiotu (problemu) poddanego analizie – „wejrzenie” (wgląd, 
refleksja, rozwaga, męstwo) z perspektywy filozoficznej (ontologicznej) i przez pry-
zmat nauk szczegółowych (ontycznej). Spójność ontologiczno-ontyczna to pod-
stawowa dyrektywa proponowanej metametody – prakseologii fenomenologicznej 
(Bombała, 2014b, s. 157). Dyrektywa jest analogią do „poczucia koherencji” (sens of  
coherence), kluczowego pojęcia salutogenetycznej koncepcji Aarona Antonovsky’ego 
(Antonovsky, 1987). Na poczucie koherencji składają się trzy wymiary: poczucie 
zrozumiałości (comprehensibility), poczucie sterowalności (menageability) i poczucie 
sensowności (meaningfulness). Stosowane w praktyce gospodarczej formy organiza-
cji pracy powinna zatem cechować spójność (zrozumiałość, sterowalność, sensow-
ność), pozwalająca zachować „człowieczy” charakter pracy.

Praca w kole hermeneutycznym

Jednym z negatywnych skutków technopolu jest degradacja pracującego człowieka, 
spowodowana wielkoprzemysłowym sposobem wytwarzania i traktowaniem pra-
cowników jako „siły roboczej”. To właśnie ekonomizm, czyniąc z rosnących roz-
miarów produkcji podstawowe kryterium sukcesu, doprowadził do podporządko-
wania człowieka jego własnym wytworom. Fritz Schumacher (1979, s. 3), analizując 
tę sytuację, stwierdził, iż duża część ludzkości wykonuje „złą pracę”, bo gospodar-
ka, w ramach której ją wykonuje, opiera się na błędnym systemie wartości. Nie tylko 
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sprawność czy wydajność są atrybutami dobrej pracy. Jego zdaniem, by praca była 
dobra, musi opierać się na trzech zasadach:

■ dostarczać towary i usługi rzeczywiście potrzebne ludziom,
■ wykorzystywać i doskonalić wrodzone zdolności pracowników,
■ wyzwalać ludzi spod władzy egoizmu i tworzyć warunki do zgodnego współ-

działania.
Programy, które mają na celu usunięcie negatywnych skutków „złej pracy” i stwo-

rzenie warunków umożliwiających rozwój człowieka przez pracę, nazywane są hu-
manizacją pracy (humanization of  work). Humanizacja pracy obejmuje (Kulpińska, 
1984, s. 205): 

■ dostosowanie pracy do człowieka, 
■ zmianę warunków i treści pracy w celu usunięcia uciążliwości, jakie są z nią 

związane,
■ przywracanie pracy wartości związanych z samorealizacją osoby ludzkiej.
Humanizacja pracy polega zatem na „stopniowym usuwaniu wszelkich prze-

szkód stojących na drodze do przekształcenia pracy w działalność twórczą i rozwi-
jającą człowieka” (Kowalewska 1971, s. 4). Pojęcie „humanizacja pracy” zakłada, że 
praca utraciła w pewnym momencie dziejów swój człowieczy charakter. Wskazanie 
źródeł jej dehumanizacji jest kluczowe, potrzebna jest zatem hermeneutyka pracy. 
Hermeneutyczna analiza (Sitz im Leben) stosunku człowieka do pracy, poczynając od 
starożytności, umożliwi zrozumienie i nadanie sensu tej najważniejszej z ludzkich 
aktywności. 

Archaiczne, klasyczne i helleńskie rozumienie pracy

Uwzględniając perspektywę historyczną, można stwierdzić, iż uprzedmiotowienie 
człowieka pracującego nie jest tworem naszych czasów (Bombała, 2000). W dzie-
jach ludzkości da się wyróżnić dwa nurty odniesienia do pracy, nurt afirmacji i nurt 
pogardy pracy. Początkowo dominowały pejoratywne określenia, takie jak: „trud”, 
„męka”, „ciężar”, lecz równolegle funkcjonowało i nabierało coraz większego zna-
czenia pojęcie „praca” jako afirmowany wysiłek, którego celem jest dzieło, tworze-
nie (Gonze, 1984, s. 3).

Starożytna Grecja ze względu na różnorodność warunków społecznych i kultu-
rowych, jakie panowały na przestrzeni jej dziejów, przekazała najrozmaitsze punkty 
widzenia na pracę, odmienne w epoce archaicznej, klasycznej i hellenistycznej. Do-
pełnieniem obrazu pracy ludzkiej jest osadzenie jej na tle obrazu świata, człowieka 
i ich wzajemnych związków. W mitologii greckiej świat był pełnią rzeczywistości, 
której integralny element stanowili bogowie i ludzie. Konieczne i niezmienne prawa 
Kosmosu nie pozwalały na dokonywanie innych zmian w świecie, jak tylko zgod-
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nych z rytmem praw całości. Ten schemat myślenia zachowany został również i w fi-
lozofii. Świat uważany był za żywą i boską całość; rozumną i doskonałą, zasadniczo 
niezmienną. Jako sakralna i żywa całość, świat rodził istoty niższe, bogów i ludzi, 
którzy mieli strukturę podobną do Kosmosu i dzielili jego los. Zmiany w świecie 
dokonywały się nie w elemencie niezmiennym, który był odbiciem odwiecznej idei, 
ale w elemencie mniej doskonałym, jakim jest materia. Praca wynikała z tego, że 
człowiek złożony jest z dwóch elementów: wyższego – duchowego i niższego – ma-
terialnego. Głównym czynnikiem rozwoju człowieka miała być kontemplacja, praca 
była uznawana za czynnik konieczny, ale ograniczający (Gałkowski, 1980, s. 19). 

Jednak w okresie archaicznym (VIII–VII w. przed Chr.) przypisywano dość wy-
soką rangę pracy, co miało niewątpliwy związek z rozwojem rolnictwa, rzemiosła  
i budownictwa. Pracowitość była cechą pozytywną, a lenistwo – negatywną. Hezjoda 
(1953, s. 19) Prace i dnie są apoteozą pracy, ukazującą jej wielką wartość ekonomicz-
ną i moralną: „Pracą bogacą się ludzie, im trzody owiec się mnożą. A kto pracuje, 
miłością się cieszy i ludzką, i bożą. Praca nikogo nie hańbi, a hańbą jest żyć w bez-
czynności”. 

W miarę rozwoju gospodarczego praca (rolnika, rzemieślnika) jako dzieło rąk 
(ponos, kopos), a nie umysłu, zostaje przypisana niższym warstwom społecznym.  
Platon (1974, s. 327) wypowiadał się, co prawda, przeciw próżniactwu, nobilitując 
tzw. stosowną działalność (arete), wykształcenie (paideia) i czas wolny (schole), rozu-
miany nie jako bezczynność, lecz działanie w sferze polityki, nauki i sztuki. Jednak 
praca fizyczna, jego zdaniem, była niegodna wolnego obywatela, którego powin-
na charakteryzować nie praca (ponos), lecz stosowna działalność (arete). Pogardę dla 
pracy fizycznej, jako niegodnej wolnego człowieka, odczuwał również Arystoteles. 
Zadaniem obywatela, według niego, jest udział w rządzeniu państwem, tworzenie 
kultury i filozofii (Arystoteles, 2001, s. 118–123). 

W późnym antyku cynicy i stoicy próbowali dowartościować pracę fizyczną. Cy-
nicy uważali pracę za środek prowadzący do cnoty. Stoicy podkreślali wartość zami-
łowania do pracy (philofonia). Wielki wpływ na kształtowanie się pojęcia pracy miało 
opowiadanie Wergiliusza o początku „wszystkich sztuk” (ars colendi). Pierwotnie,  
w „złotym wieku”, człowiek nie musiał pracować, lecz później Jupiter przemienił 
naturę i przez niedostatek (egestas) zmusił ludzi do działania pełnego wysiłku (labor) 
(Gonze, 1984, s. 5). 

Praca jako kontynuacja dzieła stworzenia w ujęciu chrześcijańskim

W historii chrześcijaństwa funkcjonowały dwie tradycje dotyczące pracy: tradycja 
biblijna i tradycja helleńska. Praca w Biblii jest czymś tak naturalnym, że na jej 
temat nie zostało sformułowane żadne szczegółowe przykazanie. Bóg zaprasza  
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ludzi do współtworzenia świata (Pwt 5,13). W jahwistycznym opisie raju człowiek 
jest ukazany jako gospodarz: ma uprawiać ziemię, pielęgnować ją i strzec. Praca 
jest pojmowana jako integralna część człowieka. W kapłańskim opisie człowiek to 
pan przyrody: „Uczyńmy człowieka na nasz obraz (...). Niech panuje nad rybami 
morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad bydłem, nad ziemią i nad wszystkimi 
zwierzętami pełzającymi po ziemi” (Rdz 1,26). Obraz człowieka jest tutaj dyna-
miczny, nie jest on zdany na łaskę przyrody, lecz ma nad nią panować i zmuszać do 
służenia mu: „Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją 
sobie poddaną” (Rdz 1,28). Owe terminy „panowanie” i „poddanie sobie” jedynie 
implikują pracę, jednak jest oczywiste, iż człowiek może „panować” nad przyrodą 
dzięki pracy (Filipiak, 1976). Tak więc w tradycji biblijnej Jahwe był pierwszym pra-
cownikiem, a człowiek jego naśladowcą. Praca była powołaniem człowieka. Tra-
dycja ta podkreślała wartości egzystencjalne i moralne pracy. Natomiast w tradycji 
helleńskiej sfera praxis była oddzielona od świata idei, a wobec tego przeszkadzała 
w realizacji powołania człowieka. Stąd też pogarda dla pracy fizycznej. Ta tradycja 
wpłynęła także na stosunek chrześcijan do pracy.

Głównym źródłem chrześcijaństwa jest jednak życie i nauczanie Chrystusa, czyli 
Nowe Przymierze. I tutaj właśnie dokonał się zasadniczy przełom w dziejach pracy: 
„Chrześcijaństwo, rozwijając niektóre wątki właściwe już Staremu Testamentowi, 
dokonało tutaj zasadniczego przeobrażenia pojęć, wychodząc od całej treści orę-
dzia ewangelicznego, a nade wszystko od faktu, że Ten, który będąc Bogiem, stał 
się podobny do nas we wszystkim, większą część lat swego życia na ziemi poświę-
cił pracy przy warsztacie ciesielskim, pracy fizycznej. Okoliczność ta sama z siebie 
stanowi najwymowniejszą «ewangelię pracy», która ujawnia, że podstawą określania 
wartości pracy ludzkiej nie jest przede wszystkim rodzaj wykonywanej czynności, 
ale fakt, że ten, kto ją wykonuje, jest osobą” (Jan Paweł II, 1983, s. 23). Z tą chwilą 
traci na znaczeniu podział ludzi ze względu na rodzaj wykonywanej pracy. Nie ma 
już „zajęć niewolniczych” i szlachetnych. Miarą wartości pracy jest człowiek, który 
ją spełnia. Jan Paweł II (1983, s, 68) stwierdził: „Była to przeto również ewangelia 
pracy, gdyż Ten, kto ją głosił, sam był człowiekiem pracy, pracy rzemieślniczej, jak 
Józef  z Nazaretu. (...) należy On do «świata pracy», ma dla ludzkiej pracy uznanie 
i szacunek, można powiedzieć więcej: z miłością patrzy na tę pracę, na różne jej 
rodzaje, widząc w każdej jakiś szczególny rys podobieństwa człowieka do Boga – 
Stwórcy”. W całym nauczaniu Chrystusa praca odgrywa dużą rolę. W swych przy-
powieściach o Królestwie Bożym stale odwołuje się do ludzkiej pracy. 

Ważne miejsce w chrześcijańskiej nauce o pracy zajmuje św. Augustyn, który 
głosił obowiązek pracy, podkreślał jej wartość moralną i twórczy charakter oraz 
udział w dziele stworzenia (Sant’ Agostino, 2015). Uważał on, iż wszystkie zawody  

ZZL(HRM)_2017_2(115)_Bombala_B_11-30



17Hermeneutyka pracy ludzkiej

i wszystkie rodzaje pracy są dobre i cenne, byle tylko człowiek należycie spełniał 
swoje obowiązki. Za ideał uważał przy tym łączenie pracy umysłowej z fizyczną, 
gdyż ta ostatnia nikogo nie poniża i nie może być uważana za skutek grzechu. Skut-
kiem grzechu jest uciążliwość pracy (labor), a nie sama twórcza działalność człowie-
ka (opus) (Stein, 1989, s. 175). 

Św. Benedykt rozwinął myśl św. Augustyna. Benedyktyńska idea pracy na chwa-
łę Bożą oraz łączenie pracy z modlitwą (ora et labora) było także rozumiane jako 
idea modlitwy pracą i zaowocowało w średniowieczu nie tylko wspaniałymi dzieła-
mi sztuki, lecz i sukcesami gospodarczymi zakonów i mistrzów rzemiosła (Majka, 
1984, s. 53). Kenneth E. Boulding (1079, s. 1280) twierdzi, że innowacje religijne 
poprzedzają innowacje gospodarcze i są źródłem dynamicznych zmian w społe-
czeństwie. Do takich zmian zaliczył reformy dokonane przez benedyktynów i cyster-
sów w gospodarce średniowiecza.

Nauka św. Tomasza z Akwinu stanowi zwarty system etyczno-społeczny. Rela-
cjami międzyludzkimi ma kierować sprawiedliwość i miłość. O celowości poczynań 
gospodarczych decyduje, z jednej strony, prawo do życia oraz użyteczność dóbr  
i usług gospodarczych, z drugiej zaś – dobro wspólne, które nadaje wymiar moralny 
poczynaniom gospodarczym. Z tak ujętego systemu społeczno-gospodarczego wy-
nika powszechny obowiązek pracy, który Akwinata uzasadniał trzema argumentami 
(Majka, 1986a, s. 130):

■ argumentem metafizycznym, zgodnie z którym każdy byt jest powołany do 
działania wedle swojej natury;

■ argumentem moralnym, według którego lenistwo jest przeciwne ludzkiej na-
turze, stwarza także niebezpieczeństwo moralne, praca zaś jest środkiem panowania 
nad sobą;

■ argumentem ekonomicznym, zgodnie z którym praca jest środkiem utrzymania.
Reformacja rozszerzyła możliwości chrześcijańskiego pojęcia pracy. Jednakowo 

oceniano każde zajęcie wykonywane w duchu chrześcijańskiej pokory. Praca była 
przykazaniem Bożym dla wszystkich, bez różnicy, stanów. Luter głosił, iż praca lepiej 
służy Bogu niż akty religijne. Uwolnienie działalności gospodarczej spod wpływu 
religii dokonało się pośrednio w wyniku głoszenia przez Lutra tezy, że dobre uczyn-
ki nie są potrzebne do zbawienia, wystarczy bowiem sama wiara. Zasadę tę wsparła, 
eksponowana przez Kalwina, teza o predystynacji, w myśl której jedni są wybrani 
przez Boga i przeznaczeni do zbawienia, inni zaś skazani na potępienie. Powodze-
nie gospodarcze zaczęto uważać za znak wybraństwa, za błogosławieństwo Boże. 
Skłaniało to protestanckich purystów do zapobiegliwości gospodarczej i sprzyjało 
rozwojowi ducha kapitalizmu. Protestantyzm odrzucił kontemplację, wprowadzając 
w to miejsce ideę powołania-zawodu i uświęcenia przez pracę (Weber, 1994, s. 61). 
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Luter i Kalwin otworzyli drogę kapitalizmowi przez uprawomocnienie pożyczki na 
procent i spekulacji giełdowej. W ten sposób teologia protestancka wsparła rodzący 
się kapitalizm z jego rzeczowo-towarowym potraktowaniem pracy ludzkiej.

Przewartościowanie pojęcia „praca” w czasach nowożytnych

Rzekoma odrębność pracy fizycznej i życia duchowego stanie się podstawą kapi-
talistycznego ujęcia pracy. Pierwsze fabryki wymagały wielu zdyscyplinowanych 
pracowników, jednak chętnych do pracy w nich było niewielu. Aby przekształcić 
wędrujących bezrobotnych, żyjących z jałmużny, w pracowników przemysłowych, 
uciekano się nawet do policyjnego przymusu (Kowalewska, 1971, s. 18). Podstawą 
stosowania przymusu pracy było przekonanie, iż ludzie oddający się włóczędze po-
zbawieni są cnót moralnych i powinni być zmuszani do „cnotliwego życia”, czyli 
do pracy. Polityka płac opierała się na poglądzie, iż robotnik powinien otrzymywać 
niskie wynagrodzenie, gdyż przy wyższych zarobkach wróci do naturalnego stanu 
lenistwa (Lipiński, 1981, s. 109). Ten system poglądów i działań charakteryzował 
doktrynę gospodarczą zwaną merkantylizmem. 

W XVIII wieku chrześcijańskie rozumienie pracy zastąpiono ekonomicznym. 
Coraz słabsze były moralne i teologiczne podstawy pracy, łatwiej było zatem odłą-
czyć ją od religii i etyki. Nową epokę, obok ruchów protestanckich, zapoczątko-
wał Francis Bacon. Baconowska koncepcja nauki opierała się na zespoleniu wiedzy  
z działalnością praktyczną i techniką. Postęp nauki, jego zdaniem, jest warunkiem 
rozwoju cywilizacyjnego. Postęp rozumiał jako wzbogacanie wiedzy o przyrodzie, 
odkrywanie rządzących nią praw oraz wykorzystywanie tej wiedzy do tworzenia wy-
nalazków i wszelkich udogodnień. Filozofia moralna i religia natomiast stanowią 
przeszkodę na drodze postępu (Kuderowicz, 1989, s. 143). Thomas Hobbes twier-
dził, że wszystkie teorie ostatecznie sprowadzają się do działania (actio) albo pracy 
(operatio); służą technice w dokonywaniu pomiaru ciał i ruchu, w budowie przyrzą-
dów, urządzeń itp. On też jako pierwszy użył określenia „praca ludzka jest towa-
rem” (Fanfani, 1965, s. 114). John Locke odrzucił klasyczną zasadę niezmiennego 
porządku naturalnego, proponując dwie tezy: praca przyznaje człowiekowi pierwot-
ne prawo własności przedmiotów i ziemi, oraz – praca nadaje wartość przedmio-
tom (Lipiński, 1981, s. 172). 

Takie „odczłowieczone” pojęcie pracy znalazło zastosowanie w dziełach twór-
ców ekonomii politycznej: w Tableau economiqe Françoisa Quesnaya i Wealth of  Nations 
Adama Smitha (Lipiński, 1981, s. 235–284). Dla fizjokratów i zwolenników Smitha 
najważniejszym stało się wymaganie „pomnażania”, „produkcji” oraz „wzrostu” 
indywidualnego i „narodowego bogactwa”. Umieszczona w teoretycznym systemie 
rosnącej gospodarki, praca stała się czynnikiem produkcji, źródłem tworzenia no-
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wego kapitału. W ten sposób sprowadzono pracę do towaru, a z robotnika uczy-
niono dodatek do maszyny. 

W tym okresie odradzał się również nurt afirmacji pracy w poglądach przed-
stawicieli szkoły historycznej w ekonomii. Na przykład Friedrich List (1982) wy-
obrażał sobie historię jako postępujący przez pracę proces rozwoju cywilizacyjnego. 
Jego zdaniem tylko w krajach wolnych i religijnych ludzie afirmują pracę i dlatego 
wykonują ją z zadowoleniem, odnosząc sukcesy gospodarcze. Natomiast w krajach 
despotycznych i zdemoralizowanych praca jest pogardzana, wykonywana niechętnie 
i, co za tym idzie, jest nieefektywna. 

Praca jako kategoria filozoficzna – protofenomenologia pracy

W XIX wieku praca stała się jedną z naczelnych kategorii filozofii. Pierwszej pogłę-
bionej analizy pojęcia „praca” dokonał Georg Hegel (Lukacs, 1980, s. 565). W jego 
ujęciu praca była właściwą człowiekowi celową działalnością, dzięki której zaspo-
kajał swoje potrzeby i rozwijał swoje człowieczeństwo. Praca nie była dla Hegla ce-
lem samym w sobie, traktował ją jako pośredniczenie, początkowo między potrzebą  
i zaspokojeniem, później między zaspokojeniem i wolnością. Hegel nie ograniczał 
pracy tylko do dziedziny społeczno-ekonomicznej. Upatrywał w niej dane człowie-
kowi przeznaczenie dziejowe; uczestniczenie w pracy Ducha Świata, spełnienie woli 
Bożej (Hegel, 1969).

Karol Marks, nawiązując do Hegla, traktował pracę jako główną kategorię swej 
teorii. Twierdził on, iż człowiek przebył określone stopnie swego rozwoju, nace-
chowane przemianami pracy. Po stanie pierwotnym, w którym praca jeszcze nie wy-
obcowywała, to znaczy była całkowicie przynależna człowiekowi, nastąpił „ekono-
miczny grzech pierworodny” pierwotnej akumulacji, tzn. jednostronnej produkcji 
obfitości, która umożliwiła późniejsze rozejście się kapitału i pracy. Według Marksa 
praca jest procesem, w którym człowiek pośredniczy, reguluje i kontroluje wymianę 
między sobą a przyrodą, zmieniając zarazem swoją naturę (Marks, 1970, s. 205). 
Twierdzenie, iż człowiek tworzy samego siebie przez pracę, stanowi punkt wyjścia 
rozważań nad antropotwórczą rolą pracy. Marks (1970, s. 212) wskazywał na dwie 
cechy pracy ludzkiej, celowość i świadomość: „Proces pracy (...) jest celową czynno-
ścią mającą wytworzyć wartości użytkowe, przystosować to, co dostarcza przyroda, 
do potrzeb człowieka”. Za główny „grzech” kapitalizmu uznał pracę wykonywaną 
pod przymusem i wyzysk pracy, który prowadzi do „alienacji” pracy. 

Szczególne znaczenie w pełnym zrozumieniu sensu pracy ludzkiej ma filozofia 
Stanisława Brzozowskiego, którą autor niniejszego artykułu traktuje jako protofe-
nomenologię pracy i zarazem protofenomenologię zarządzania. Brzozowski skupił 
uwagę na czynnikach subiektywnych pracy: na jakości ludzkiej woli i na sile więzi 
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społecznej. Sądził, że rozważanie pracy od strony doświadczeń nabywanych w trak-
cie jej wykonywania, czyli rozpatrywanie jej od „wewnątrz”, pozwala wykazać, iż 
podstawą pracy jest subiektywny, utrzymywany siłą woli, fizyczny wysiłek. Wysiłek 
ten, jego odpowiedni poziom i postęp, zależy od innych form wysiłku, które stwo-
rzyły organizację i kulturę społeczeństw. Niezbędnym warunkiem dyscypliny woli 
jest, według niego, tradycyjna więź obyczajowa (Brzozowski 1990, s. 367), a jej naj-
ważniejszym elementem religia: „Religia jest metodą wydobywania siły z tych głębin 
twórczości, które nie ukazują się nam w żadnej z dostępnych naszej świadomości 
i celowej woli form działania (...). Człowiek społeczny, zracjonalizowany, apeluje 
tu do człowieka niewyczerpanych jeszcze możliwości twórczych, do tego, co jest 
samą twórczością, gdyż istnieje poza granicami wszelkiej treści już stworzonej (...). 
Rozumiemy, że walka z nadprzyrodzonością jest tylko zubożaniem naszej przyrody 
twórczej do granic naszego stworzonego już i opanowanego życia” (Brzozowski 
1990, s. 447–449).

Istotę pracy stanowi zatem wnętrze człowieka, duchowość, „wola pracy”, silnie 
zakorzeniona w obyczajowości, w kulturze. To podkreślenie zakorzenienia wskazu-
je, iż decydujące znaczenie dla ciągłości pracy ma wspólnota. Powszechnie panuje 
jednak inny pogląd, zgodnie z którym praca to wysiłek zmieniający „coś” w sposób 
celowy w zewnętrznym świecie. Ten potoczny pogląd Brzozowski uznał za naiwny  
i powierzchowny. Stwierdził, iż niezrozumienie istoty pracy jest „najbardziej cho-
rym punktem myśli nowoczesnej”. Praca jest ciągle rozpatrywana z „zewnątrz”,  
a nie od „wewnątrz”. Stąd też wywodzi się powszechna wiara w postęp techniczny, 
w to, że z biegiem czasu praca stanie się lżejsza, bardziej pociągająca i zredukowa-
na do minimum. Brzozowski (1990, s. 332) ostrzega, że w ten sposób nie nastąpi 
wyzwolenie pracy: „Przede wszystkim trzeba pamiętać, że nawet gdyby techniczne 
udoskonalenia uczyniły pracę nieskończenie łatwiejszą (...) ludzkość nie przestanie 
być dziełem własnym z trudem utrzymywanym wbrew żywiołom; prócz tych ży-
wiołów bowiem, z którymi walczy technika, mamy do czynienia z żywiołem o wiele 
bliższym i groźniejszym, z nami samymi, z życiem (...). Im bardziej niezależnym 
będzie człowiek od ucisku nędzy, tym większa będzie rola i potrzeba heroizmu we-
wnętrznego, hartu woli, zabezpieczającego istnienie biologicznej podstawy wszyst-
kich innych zdobyczy. Zagadnienie wyzwolenia pracy polega więc na tym, by, po 
pierwsze, zrozumieć, mocą jakich sił psychicznych wytwarzana jest ta suma woli, 
która wytwarza dzisiejszą wytwórczość i zabezpiecza przekazanie potomstwu tych 
cech, które sprawiają, że nadal wola ta wytwarzaną będzie; po drugie, by zdać sobie 
sprawę, w jaki sposób mogą i mają być przeistoczone te siły psychiczne, aby ta sama 
lub większa suma woli i energii były wytwarzane bez udziału żadnej z góry na klasę 
pracującą i wyzyskującej ją hierarchii”. 
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Według Brzozowskiego praca jest procesem społeczno-historycznym, jej pod-
miotem są grupy ludzkie, połączone określonym systemem więzi i zależności,  
a nie ahistoryczne i abstrakcyjnie pojęte jednostki (Brzozowski 1990, s. 161). Jednak 
świadome i naturalne uczestniczenie człowieka w tym procesie, tj. w rozwoju cywi-
lizacyjnym, nastąpi: „(…) gdy konieczność pracy, jej wymagania staną się przedmio-
tem i treścią woli jego, gdy praca będzie sama mogła swobodnie rządzić sobą, gdy 
człowiek będzie mógł już wykonywać cały bezmiar pracy (…), nie znając żadnego 
przymusu prócz własnej woli, prócz własnego poszanowania dla samego siebie (...). 
Praca musi być odczuwana nie tylko jako źródło prawa, lecz jako prawo, a więc 
coś, z czego się jest dumnym, co się kocha” (Brzozowski 1990, s. 161). Brzozowski 
twierdził, że stanu takiego nie da się osiągnąć w systemie kapitalistycznym, ponie-
waż „forma kapitalistyczna, jako forma przypadkowej organizacji z góry” nie sprzy-
ja wytwarzaniu się prawa pracy w klasie pracującej. Stąd też niezbędne jest nowe 
podejście do pracy, wniknięcie w jej istotę i zrozumienie, jaką rolę odgrywa ona  
w dziejach ludzkości.

W myśli Brzozowskiego pojęcie „praca” oznacza wszelki wysiłek wzmagający 
potęgę człowieka i dający się ująć w trzy konotacje:

■ węższe znaczenie terminu „praca”, tj. bezpośrednia materialna wytwórczość, 
produkcja;

■ szersze, które odnosi się do „organicznego” systemu współdziałania ludzi; jest 
to system różnorodnych wzajemnie uzupełniających się form aktywności (wspól-
nota pracy);

■ trzecie – oznaczające proces pracy ujmowany od strony rozgrywających się 
w samym jej podmiocie aktów woli, współkonstytuujących odpowiedni przebieg 
ludzkiego wysiłku, prowadzących do osiągania odpowiednich rezultatów (aktywność 
twórcza).

W filozofii Brzozowskiego przedmiotem opisu pracy jest zatem, z jednej stro-
ny, rozpatrywany jako całość, rozwijający się w przestrzeni i czasie proces, którego 
podmiotem jest człowiek i wspólnota, z drugiej zaś – dziedzina subiektywnie speł-
nianych aktów pracującego podmiotu oraz przeżycia, które pojawiają się jako ich 
korelaty. 

Hermeneutyka spuścizny Stanisława Brzozowskiego ukazuje jego prekursorstwo 
w traktowaniu pracy jako ważnego czynnika samorealizacji, a zarazem – najważ-
niejszego przejawu bytowania człowieka na ziemi. Odkrywcze zwłaszcza jest jego 
stwierdzenie, iż system pracy przemysłowej może być, przy spełnieniu pewnych 
warunków, zaakceptowany przez robotnika i może prowadzić do budowy przedsię-
biorstwa jako wspólnoty pracy. 
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„Praca w okruchach” – zagadnienie pracy we współczesnej nauce

Naukowa refleksja nad sprawnością ludzkiej pracy rozpoczęła się już w 1890 roku, 
kiedy Alfred Espinas (2000, s. 46) opublikował artykuł pt. Les origines de la technolo-
gie. Zawarł w nim program nowej dyscypliny badawczej, którą nazwał technologią 
ogólną (prakseologią). Miała to być nauka historyczno-socjologiczna, obejmująca 
trzy rodzaje zagadnień:

■ opis analityczny, typologię, klasyfikację i systematyzację tzw. kunsztów prak-
tycznych,

■ dociekanie warunków i praw wyznaczających skuteczność działań,
■ śledzenie genezy i rozwoju kunsztów, dróg ich doskonalenia się i deprecjacji.
Ważne miejsce w naukowej analizie pracy zajmuje Tadeusz Kotarbiński, które-

go Wykłady z teorii czynu i praktyki działania, opublikowane w 1913 roku, dały po-
czątek polskiej prakseologii. Pełny wykład prakseologii i określenie jej jako „teorii 
sprawnego działania” zawiera dzieło Kotarbińskego Traktat o dobrej robocie (1965). 
Prakseologia jest również ważna w austriackiej szkole ekonomii, ustanowionej przez 
Ludwiga von Misesa (1996, s. 3), który uważał ekonomię za subdyscyplinę prakse-
ologii. Jednak metodologia prakseologii jest inna niż metodologia pozytywistyczna, 
rozpowszechniona w głównym nurcie nauk ekonomicznych. Prakseologia uwzględ-
nia zachowania ludzi oraz wybory przez nich dokonywane. Problem sprawności 
działania nie może być bowiem ograniczany do relacji między człowiekiem a rzeczą, 
winien uwzględniać także stosunek człowieka do człowieka.

W XX wieku praca stała się przedmiotem zainteresowania wielu dziedzin my-
śli ludzkiej: od teologii (M. D. Chenu) i filozofii pracy (S. Brzozowski) do nauk 
społecznych (prakseologia, socjologia, psychologia, pedagogika, medycyna), nauk 
o zarządzaniu i nauk technicznych (ergonomia). Zakres pojęciowy pracy łączy ją  
z różnymi naukami i różnymi dziedzinami działalności ludzkiej (Płużański, 1984,  
s. 48). Jednak w każdej dyscyplinie naukowej ujmowana jest ona inaczej (Kotarbiński, 
1965, s. 90), na przykład:

■ praca jako działalność gospodarcza zaspokajająca potrzeby,
■ praca jako sposób wydatkowania energii fizycznej i psychicznej,
■ praca jako działanie pokonujące opór materii,
■ praca jako czynność kształtująca przyrodę,
■ praca jako forma uzewnętrznienia możliwości twórczych człowieka,
■ praca jako sposób tworzenia kultury,
■ praca jako doniosły czynnik antropotwórczy,
■ praca jako współudział w dziele stworzenia.
Ta różnorodność podejść sprawiła, iż powstało wiele definicji pracy, które ak-

centują inny jej wymiar. Czesław Strzeszewski (1978, s. 19) zaproponował nastę-
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pującą definicję: „Praca jest to wolna, choć naturalnie konieczna działalność czło-
wieka, wypływająca z poczucia obowiązku, połączona z trudem i radością, mająca 
na celu tworzenie użytecznych społecznie wartości duchowych i materialnych”.  
Jan Szewczyk (1971, s. 120) natomiast w swojej definicji podkreśla antropotwórczą 
rolę pracy: „Praca (...) mająca za przedmiot samą siebie, jest prawdziwym samowy-
pracowywaniem się człowieka w materii, samowyzwalaniem się przez przyswajanie  
i praktyczne podporządkowanie sobie zewnętrznych przedmiotowych konieczno-
ści. Praca przebiegająca w taki sposób, stanowiąca co najmniej w równej mierze 
pracę nad czymś i pracę nad sobą, może dawać bezpośrednią satysfakcję w samym 
akcie jej wykonywania, niezależnie zupełnie od tego, czy się wiąże z nią trud, ból  
i znużenie”. Tadeusz Kotarbiński (1965, s. 88), wskazując ogromną doniosłość spo-
łeczną pracy, definiuje ją w następujący sposób: „praca – to wszelki splot czynów 
(w poszczególnym przypadku – pasmo czynów), mający charakter pokonywania 
trudności dla uczynienia zadość czyimś potrzebom istotnym”. Zacytowane defini-
cje wskazują na ogromną rolę pracy w rozwoju zarówno społeczno-gospodarczym, 
jak i osobowym człowieka. 

Zaawansowane badania nad pracą, w kontekście jej efektywności, prowadzono 
także w ramach teorii organizacji i zarządzania. Na przestrzeni XX wieku zgroma-
dzono obszerny dorobek badawczy, opracowano bogaty zbiór technik, które miały 
zwiększyć wydajność i sprawność pracy wykonywanej w organizacjach. Jednak, po-
mimo tak długiego okresu, teoria organizacji i zarządzania nie opracowała takiego 
systemu organizacji pracy, jaki cechowałaby spójność ontologiczno-ontyczna. Mimo 
niewątpliwych osiągnięć nurtu humanistycznego w teorii organizacji i zarządzania,  
w praktyce dominuje model technokratyczny. Jak skonstatował Leszek J. Krzyżanowski 
(1999, s. 265): „Skutki antropocentryzmu, konsumpcjonizmu i technokratyzmu – 
splecionego za pomocą wielorakich więzi z ortodoksyjną doktryną ekonomiczną  
w techno-ekonomizm, wspomagany przez menedżeryzm – okazały się tragiczne dla 
losów ogromnej większości mieszkańców planety – Ziemia”. Być może winę za ten 
stan rzeczy ponosi ten nurt badawczy, który nadmiernie wyeksponował znaczenie 
technik w rozwiązywaniu problemów organizacyjnych. Te negatywne tendencje za-
uważył już u początków powstawania nauki o organizacji i zarządzaniu Karol Ada-
miecki (1985, s. 203), stwierdzając: „jedną z najważniejszych zasad wydajności jest 
sprawiedliwe i uczciwe postępowanie. (...) Zdaje się, że nadchodzi czas, iż człowiek, 
wypróbowawszy wszystkie sposoby, aby tę prawdę ominąć, będzie jednak musiał 
do niej powrócić, jako do jednej z najważniejszych podstaw życia gospodarczego”. 
Słowa te są nadal aktualne, zważywszy na poszukiwania w polskiej i światowej teorii 
organizacji i zarządzania antidotum na kryzysy etyczne nękające przedsiębiorstwa  
i społeczeństwa.
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Aktualny stan badań dotyczących pracy dobrze oddaje metafora „praca w okru-
chach” Georgesa Friedmanna (1967), która służyła pierwotnie do opisu degradacji 
pracy ludzkiej przy taśmie produkcyjnej. Praca stała się przedmiotem badań w wielu 
dyscyplinach naukowych, lecz często z pominięciem wartości samego podmiotu 
– osoby. Józef  Majka (1986, s. 6), jeden z twórców personalistycznego ujęcia pra-
cy, przeciwstawił się instrumentalnemu traktowaniu człowieka przez współczesną 
naukę: „Chcielibyśmy nawet, ażeby te myśli były protestem przeciw narastającym 
każdego niemal dnia zwałom literatury o pracy ludzkiej, rozważanej zawsze w ra-
mach jakiegoś zobiektywizowanego systemu: od całkowicie abstrakcyjnych, dowol-
nie konstruowanych systemów filozoficznych aż po najbardziej praktyczne orga-
nizacyjno-techniczne systemy wydajnościowe. We wszystkich tych rozważaniach 
i analizach systemowych człowiek siłą rzeczy schodzi na dalszy plan, a głównym 
przedmiotem zainteresowania stają się wyniki jego pracy”. Podejście personalistycz-
ne unaocznia, iż potrzebna jest dzisiaj pogłębiona refleksja nad „pracą” – zbada-
nie, czym jest „duch pracy ludzkiej” (Wyszyński, 1946), do czego wzywają autorzy  
artykułu O wartości pracy. Recepcja myśli społecznej Kardynała Stefana Wyszyńskiego (Łukasik, 
Koćwin, 2013). Punktem wyjścia analizy ekonomicznej i zarazem jej celem powi-
nien być człowiek – osoba ludzka. Pozwala ona uznać aktywność człowieka, skie-
rowaną na przekształcanie świata, za naturalny przymiot osoby ludzkiej i środek do 
jej doskonalenia.

Personalistyczne ujęcie pracy postuluje wprowadzenie duchowości do zarzą-
dzania i promocję godności ludzkiej (Izak, 2008; Ashmos, Duchon, 2000). Jest to 
proces trudny, co podkreślają przedsiębiorcy, którzy podejmują próby zarządzania 
zgodnie z zasadami etyki personalistycznej (Ouimet, 2010). Czy personalistyczna 
wizja pracy jest utopią? Coraz większa liczba przedsiębiorstw, zarządzanych zgodnie 
z koncepcją przywództwa służebnego (servant leadership), przekonuje jednak, że wizja 
personalistyczna jest godna upowszechnienia (Blanchard, 2009; Bombała, 2014a).

Zamknięcie „hermeneutycznego koła” pracy ludzkiej – dyskusja  
i wnioski

Niedocenianie pracy jest właściwe dla ekonomii głównego nurtu XX wieku. Eko-
nomizm i technokratyzm zdegradowały człowieka do jednego z czynników pro-
dukcji. W rezultacie został on sprowadzony do kilku wymiarów: „siły roboczej”, 
„producenta”, „konsumenta”, „zasobów ludzkich”, „kapitału intelektualnego”; stał 
się dodatkiem do maszyn i komputerów. 
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Rysunek 1. Metafora pracy Stanisława Brzozowskiego w soczewce  
fenomenologicznej

to, co ontologiczne                                                                          to, co ontyczne

 
 

Źródło: opracowanie własne

Przeprowadzona analiza pozwala na stwierdzenie, iż podstawową kategorią eko-
nomiczną i organizatorską powinno być pojęcie „praca” (Bombała, 2013). Było 
to kluczowe zagadnienie dla wielu filozofów w XIX i XX wieku, na tej kategorii 
zbudowana jest również chrześcijańska koncepcja teologii rzeczywistości ziemskich 
(Chenu, 1966). Fenomenologiczna analiza pozwala potwierdzić prawomocność 
tezy głoszonej przez Stanisława Brzozowskiego, iż niezrozumienie istoty pracy jest 
„najbardziej chorym punktem myśli nowoczesnej”. Praca jest ciągle rozpatrywana 
z „zewnątrz”, a nie od „wewnątrz”, jako kreacja autonomicznego podmiotu. To 
stwierdzenie wytycza kierunek fenomenologicznej analizie pracy, a ideą wiodącą 
jest Brzozowskiego metaforyczne ujęcie istoty pracy: „Rozum to praca w abstrak-
cji, to szkielet pracy; przyroda to jej ciało” (rys. 1). Traktując pracę jako stosunek 
człowieka i przyrody, podkreślał on, że jest to stosunek walki, w której człowiek 
nie pozostaje bierny, lecz wykazuje wielką aktywność niezbędną do swego istnie-
nia: „Przyroda, jako idea, jest to doświadczenie pomyślane jako nasze dzieło, świat, 
jako możliwy przedmiot naszej działalności technicznej” (Brzozowski, 1990, s. 169). 
Świat nie jest nam bezpośrednio dany; świat nam znany, świat w obrębie ludzkiego 
doświadczenia jest naszym własnym tworem. Jego ład i prawa są tworem ludzkich 
czynności, ludzkiej pracy i techniki wytwórczej. 

 Jednak najważniejsze są czynniki subiektywne pracy: jakość ludzkiej woli oraz 
więź społeczna, od której owa jakość zależy. Brzozowski sądził, że rozważanie pracy 
od strony doświadczeń nabywanych w procesie jej wykonywania, czyli analizowa-
nie jej od „wewnątrz”, pozwala wykazać, iż podstawą pracy i podstawą jej wytwo-
rów, ukazujących się świadomości człowieka jako dany „obiektywnie” świat, jest 
subiektywny, utrzymywany siłą ludzkiej woli, fizyczny wysiłek. Wysiłek ten, jego 
odpowiedni poziom i postęp, zależy od organizacji i kultury społeczeństw. Ewa 
Sowa (1976, s. 177) ujmuje te rozważania Brzozowskiego w sposób następujący: 
„Ostatecznie więc, jako najgłębsza ludzka rzeczywistość, ukazuje się wola człowie-
ka, jej różnorodne, uwarunkowujące się wzajemnie i podtrzymujące formy. Rady-
kalna filozoficzna analiza ujawnia zatem u podstawy wszelkich ludzkich wytworów 

 myśl                                    praca                                przyroda 
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zbiorowy ludzki wysiłek, który o ile w pewnych swych formach nie kieruje się bez-
pośrednio na pozaludzką przyrodę, nie jest fizyczny, to bytowego znaczenia na-
biera dzięki temu i dzięki temu jest pracą, że utrzymuje, potęguje i rozwija, nieraz 
w bardzo pośredni sposób, wysiłek fizyczny”. Istotę pracy stanowi zatem wnętrze 
człowieka, duchowość, „wola pracy” zakorzeniona w obyczajowości, w kulturze. To 
podkreślenie zakorzenienia wskazuje, iż decydujące znaczenie dla ciągłości pracy 
ma wspólnota. W ten sposób dochodzimy do wniosku, iż podstawą rozwoju jest 
zakumulowana i zorganizowana praca.

Można zatem wyróżnić trzy rodzaje (typy, konotacje) „pracy”:
■ pracę żywą, tj. bezpośrednie oddziaływanie człowieka na przyrodę (zbierac-

two, łowiectwo, rolnictwo, rzemiosło, praca nakładcza);
■ pracę zorganizowaną, tj. wspólne wykonywanie działań (wspólnota pracy);
■ pracę zakumulowaną, tj. efekt pracy żywej i zorganizowanej; praca zakumu-

lowana to dobra konsumpcyjne i narzędzia pracy (maszyny, urządzenia, budynki  
i budowle).

Praca żywa w pełni należy do wykonawcy; w trakcie jej wykonywania człowiek 
jest podmiotem autonomicznym, swobodnie kształtującym treść pracy. Dzisiaj pra-
ca tego typu jest wykonywana coraz rzadziej. Jej miejsce w coraz większym stopniu 
zajmuje praca zorganizowana, która opiera się na opracowanych wcześniej meto-
dach i technikach działania. Zawiera zatem idee, pomysły, efekty badań psycho-
logów, socjologów i innych specjalistów. Wiedzę i umiejętności menedżerowie 
zdobywają w trakcie studiów. Praca zorganizowana zawiera zatem w sobie cząstkę 
wysiłku dydaktycznego i naukowego pracowników wyższych uczelni. Im bardziej 
zaawansowany technologicznie jest proces wytwarzania i im bardziej zaawansowany 
technologicznie jest wyrób, tym większy w nim udział pracy zorganizowanej. Pra-
ca zakumulowana zawiera w sobie wysiłek fizyczny i intelektualny bezpośredniego 
producenta, a także wkład przeszłych pokoleń. Każdy z tych rodzajów pracy po-
siada wartość. Wycena pracy zorganizowanej podlega jednak ciągłej manipulacji, co 
prowadzi do negatywnych zjawisk społecznych, takich jak np. prekarianizm (Jarecki, 
2014). Prawo własności to prawo do ekwiwalentu za włożony do procesu pracy zor-
ganizowanej intelektualny lub fizyczny wysiłek. Wycena tego prawa własności jest 
trudna, ale możliwa (Strzeszewski, 1978, s. 20). Służą do tego celu różne systemy 
wartościowania pracy (Martyniak, 1998; Poels, 2002). 

Podsumowując, personalistyczna wizja pracy, mająca swe źródło w chrześcijańskiej 
koncepcji, ujmuje przedsiębiorstwo jako wspólnotę pracy, której podstawą jest god-
ność osoby wykonującej pracę i możliwość jej rozwoju. Jest ona również najbliższa 
protofenomenologicznej wizji pracy ludzkiej Stanisława Brzozowskiego i jako taka 
pozwala zbudować spójny ontologiczno-ontycznie system (model) organizacji pracy.
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The Hermeneutics of  Human Work
Summary

Two important cultural phenomena had their place in the twentieth century. One was 
the continuous expansion of  the technopoly, the operation of  which was based on 
instrumental rationality. The second encompassed attempts at applying a humanistic 
and personalistic vision of  management based on an axiological rationality to the 
economy. Research conducted within the framework of  the humanistic stream of  
management demonstrated that labor lost its human nature at some point in history. 
Hermeneutical analysis (the hermeneutical circle) makes it possible to point to the 
sources of  such dehumanization. The main theme of  the analysis is the search for an 
answer to the research question: What management concepts serve the human being 
and help in his or her development?

____________________

B r o n i s ł a w  B o m b a ł a – doktor nauk ekonomicznych w dziedzinie nauk 
o zarządzaniu, specjalność: teoria organizacji i zarządzania, wykładowca w Insty-
tucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. W swojej pracy 
naukowej  koncentruje się na personalistycznym i fenomenologicznym ujęciu za-
rządzania, prezentując wyniki swych badań na licznych konferencjach krajowych  
i zagranicznych. Opublikował kilkadziesiąt artykułów naukowych, m.in. w Prakseolo-
gii i w Analecta Husserliana – serii wydawniczej o zasięgu światowym. W monografii 
pt. Fenomenologia zarządzania. Przywództwo, Difin, Warszawa 2010, zawarł podstawy 
personalistyczno-fenomenologicznej koncepcji zarządzania.
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