PRACA I JEJ SENS
Powyższy temat pojawił się w związku z nadchodzącymi obchodami
święta pracy. Jak wiemy święto to obchodzimy co roku 01.05. i oficjalnie
nosi ono nazwę Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy.

Jest to święto lewicowe /komunistyczne/, ponieważ wprowadziła je
w 1889 r. II Międzynarodówka dla upamiętnienia strajku w Chicago
w 1886 r., podczas którego robotnicy domagali się m. in. 8-godzinnego
dnia pracy. W Polsce święto pracy jako święto państwowe wprowadzono
w 1950 r., czyli w okresie komunizmu /lata PRL/.
Co ciekawe - święto pracy jest również świętem chrześcijańskim,
ponieważ 01.05. obchodzone są również imieniny świętego Józefa. 1 maja
katolicy celebrują wspomnienie dowolne św. Józefa Rzemieślnika.
Był on małżonkiem Marii z Nazaretu, opiekunem Świętej Rodziny
i został uznany za patrona chrześcijańskich małżeństw, rodzin, czystości,
ludzi pracy, dobrej śmierci, ubogich, obu Ameryk i tzw. Nowego Świata
oraz ekonomistów.
Jak łatwo zauważyć praca ma doniosłe znaczenie w ideologiach
teistycznych jak też ateistycznych.
Imieniny Józefa 2021 • kiedy obchodzi Józef imieniny? (weekendowo.pl)

Wróćmy jednak do sedna tematu. Jaki jest sens pracy?
Praca - jak wiadomo - to czynność człowieka, która wiąże się ściśle
z naszymi potrzebami. Zaspokojenie potrzeb wyższych następuje dopiero
wtedy, gdy mamy zaspokojone potrzeby niższego rzędu np. posiadanie
pożywienia. Pierwszymi rodzajami pracy ludzkiej było więc zbieractwo
i łowiectwo, które dostarczało ludziom pożywienia oraz przy okazji ubrań
/z początku ze skór zwierząt/.
Dopiero w neolicie, czyli epoce kamienia łupanego pojawia się zawód
rolnika, czyli osoby uprawiającej rolę. Równocześnie wraz z rozwojem
państw plemiennych pojawia się zawód żołnierza zwanego onegdaj
wojownikiem i zawód kapłana-czarownika /szamana/.
Wraz z rozwojem wiedzy człowiek zaczął parać się coraz większą
liczbą zajęć, co wiązało się z powstawaniem coraz większej liczby różnych
zawodów. W starożytności pojawia się chociażby zawód naukowca astronoma, lekarza czy też budowniczego - architekta.
Przed pojawieniem się pieniądza funkcjonował handel wymienny.
W momencie, gdy Fenicjanie w VII w. p. n. e. wymyślili pieniądz wytwory ludzkiej pracy można było wymienić już na monety /banknoty
jeszcze nie istniały/.
W oparciu o powyższą treść możemy wysnuć wniosek, że praca ma
sens obiektywny i polega on na wytwarzaniu usług oraz dóbr niezbędnych
dla życia ludzkiego lub zbiorowości, w której egzystuje człowiek. Istnieje
jednak też sens subiektywny. Wtedy to my nadajemy naszej pracy sens
i co ciekawe ten sam rodzaj pracy może mieć inny sens dla każdego z nas.
To właśnie ty nadajesz sens pracy, którą wykonujesz.
Najlepszą tego ilustracją jest stara opowieść o trzech ciężko
pracujących

murarzach.
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odpowiedział: „Kładę jedną cegłę na drugiej”. Drugi odpowiedział:
„Zarabiam sześć pensów na godzinę”. Trzeci murarz natomiast
powiedział: „Buduję katedrę - dom Boży”.
Każdy z nich widział sens w tym, co robi, ale tylko ostatni
nadał swojej pracy wyjątkowe znaczenie.
Jak odnaleźć sens pracy? · Monika Juniewicz

Bez pracy więc żyć nie można. Wszyscy mamy swój wkład pracy
w budowanie naszego domu - Ziemi. Osobnym problemem pozostaje tylko
sprawiedliwe wartościowanie pracy każdego z nas.
Wojciech Karaszewski

