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Przez całe dziesięciolecia XX wieku problematyka ewangelickiego 
etosu pracy znajdowała się w centrum uwagi nie tyko teologów, ale także 
szerokich gremiów wiernych Kościołów ewangelickich. Dla niektórych 
autorów to właśnie etos pracy miał stanowić kwintesencję protestanckiej 
pobożności. Ta perspektywa wraz z coraz bardziej rozwijającym się 
procesem globalizacji, bezrobociem, automatyzacją i robotyzacją została 
poddana krytyce, niemniej w wielu środowiskach ewangelickich, także 
w Polsce, wciąż jest obecna.  

W roku 2020 w wydawnictwie Uniwersytetu Opolskiego ukazała 
się rozprawa autorstwa ks. Janusza Podzielnego, pracownika nauko-
wo-badawczego tamtejszego wydziału teologicznego. Ks. Podzielny jest 
duchownym rzymskokatolickim, od wielu lat zajmującym się zagad-
nieniami ekumenizmu, a zwłaszcza dialogu katolicko-luterańskiego. 
Dotąd na gruncie polskim ewangelickim etosem pracy zajmowali się 
wyłącznie badacze związani z protestanckim nurtem konfesyjnym (Ka-
rol Karski, Bogusław Milerski, Marcin Hintz czy Tadeusz J. Zieliński), 
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tymczasem ukazała się monografia ukazująca zewnętrzne spojrzenie 
na to zagadnienie.

Książka ks.  Podzielnego podejmuje problem ważny i  aktualny 
z punktu widzenia współczesnego człowieka, a także dyskusji w ramach 
szeroko rozumianej teologii ewangelickiej. Mocną stroną autora, obecną  
również w innych publikacjach, jest analityka ekumeniczna, zdolność 
prowadzenia badań porównawczych, interkonfesyjnych. Szczególnym 
obszarem jego badań jest teologia, a  zwłaszcza etyka ewangelicka. 
Problematyka ewangelickiego etosu pracy pojawiała się już wcześniej 
w przyczynkowych publikacjach ks. Podzielnego. Ciekawość badawcza 
zaprowadziła w końcu opolskiego ekumenistę do zajęcia się problema-
tyką pracy w sposób całościowy. Wynikiem badań w tym zakresie jest 
monografia wydana drukiem w roku 2020 w Redakcji Wydawnictw Wy-
działu Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego. Jest to dojrzała rozprawa 
badawcza, która dokonuje przedstawienia zagadnienia pracy ludzkiej 
w ujęciu ewangelickiej, a dokładniej luterańskiej etyki teologicznej. 
W mojej ocenie bardziej zgrabnie brzmiałby tytuł książki wówczas, gdy-
by usunięto słowo ‘ewangelickiej’ oraz to samo uczyniono z nawiasem. 
Nawias w tytule książki nie wygląda elegancko. Autor ukazał jednak 
racje za tym stojące: w ramach etyki ewangelickiej wyróżnił on właśnie 
luterański rys konfesyjny.

Monografia składa się z wykazu skrótów, metodologicznego wstę-
pu, trzech rozdziałów merytorycznych, zakończenia oraz obszernej 
bibliografii. Całość dopełniają podsumowania w językach angielskim 
i niemieckim. Część merytoryczna zajmuje 192 strony, jest to więc 
monografia o syntetycznym charakterze.

Przedmiot badań, metoda i struktura rozprawy zostały ukazane bar-
dzo skrótowo w zdawkowym wstępie metodologicznym. Rozpoczyna 
go programowy cytat z pieśni ewangelickiej z roku 1630 napisanej przez 
luterańskiego duchownego ks. Johanna Heermanna (1585-1647), teologa 
o światowym formacie zwanego ‘śląskim Hiobem’. Przedmiotem badań 
jest analiza fenomenu pracy ludzkiej w ujęciu teologii ewangelickiej, 
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a w ścisłym znaczeniu − w luteranizmie. Jak twierdzi Autor, jego mo-
nografia wychodzi naprzeciw różnym brakom w rozumieniu pracy 
w polskim kontekście kulturowym i konfesyjnym (s. 12). We wstępie 
enumeratywnie odniesiono się do polskich teologów luterańskich zajmu-
jących się problematyką pracy ludzkiej, jak też wskazano, że konieczne 
jest odwołanie się do dyskursu niemieckiego, gdzie etyka ewangelicka 
pozostaje od lat najlepiej rozwinięta. Wstęp nie wskazuje jednak kory-
feuszy owego międzynarodowego dyskursu.

W nawiązaniu do reformacyjnej zasady sola scriptura, Autor uznał, 
że niemożliwe jest zbadanie wybranego obszaru etyki ewangelickiej bez 
odniesienia się do źródłowego materiału biblijnego. W drugim kroku 
uznał, że niezbędna jest gruntowna rekonstrukcja poglądów etycznych 
ojca Reformacji wittenberskiej, ks. dr. Marcina Lutra, choć jego teksty 
w luterańskim rozumieniu nie stanowią przecież Magisterium Ecclesiae 
(s. 14). Autor stwierdza, że struktura rozprawy wynika z tradycji układu 
ewangelickiej rozprawy teologicznej, w której sądy moralne powinno 
się formułować w odniesieniu do materiału biblijnego oraz własnego, 
reformacyjnego dziedzictwa (s. 15). Jako metodę przyjęto analityczny 
wykład treści tekstów dokumentów biblijnych i konfesyjnych. Rozdział 
wstępny nie próbuje formułować jakichkolwiek hipotez badawczych. To 
stanowi jego metodologiczny brak. Od poważnej rozprawy wymaga się 
właśnie obecności głębokiej świadomości metodologicznej we wstępie 
czy wprowadzeniu.

Rozdział I: „Biblijne rozumienie pracy” ma charakter ogólny i spra-
wozdawczy. Autor nie przedstawia wyników badań własnych – wszak 
nie jest biblistą. Na podstawie ogólnie dostępnych opracowań literatury 
przedmiotu rekonstruuje główne idee rozumienia pracy zawarte w Sta-
rym Testamencie oraz, dokładniej, w księgach Nowego Testamentu. 
Bardzo wątpliwa jest uwaga zawarta w przypisie 8 (s. 20): „O idei Trójcy 
Świętej lub też Boga wraz z Jego dworem (aniołami), stwarzającego 
człowieka świadczy użyty tu czasownik w liczbie mnogiej: «uczyńmy»”. 
Pluralis maiestatis jest wielokrotnie stosowanym zabiegiem w księgach 
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Tanachu i wyprowadzenie tak daleko idących wniosków trynitarnych 
z tego zapisu powinno być znacznie lepiej uprawomocnione. Dość do-
brze udokumentowane są natomiast analizy rozumienia Sabatu/Szabatu 
w Torze. Autor reasumuje, że „Pierwotna aktywność ludzka w znacze-
niu uprawiania i strzeżenia ziemi oraz nadawania nazw zwierzętom” 
należą jeszcze do stanu przedgrzesznego czy bezgrzesznego (s. 31). 
Z tej konstatacji wyprowadza się konsekwentnie dalsze wnioski, pod-
kreślając wartość pracy ludzkiej i godność człowieka wykonującego 
pracę. Człowiek od samego początku jest homo faber i homo laborens. 
Praca nie może być więc traktowana w kontekście starotestamentowej 
teologii stworzenia jako uciążliwość lub kara. To najistotniejsze wnioski 
tej części pracy, wnioski, za którymi stoi solidna argumentacja biblijna.

Autor stwierdza, że w ST, jak też w księgach Nowego Przymierza nie 
odnajdziemy traktatu poświęconego zagadnieniom pracy. Celem badań 
jest więc próba rekonstrukcji poglądów autorów nowotestamentowych 
na temat pracy wobec faktu, że w NT jest mniej odniesień do pracy niż 
w Tanachu (s. 41). Podrozdział 1.2. rekonstruuje więc poprawnie „No-
wotestamentalną wizję pracy” poprzez analizę zapisów ewangelicznych 
oraz wypowiedzi św. Pawła. Autor stwierdza, że w NT praca jest wpisana 
w los każdego człowieka i nie jest odrębnym, samodzielnym tematem 
nauczania (s. 51). Rozdział pierwszy zamyka zestawienie wniosków 
z badań w zakresie Starego i Nowego Testamentu. Na koniec wyniki te 
zostają odniesione skrótowo do tez współczesnych ewangelickich teo-
logów (M. Honecker, R. Kramer, T. Meireis) w kwestii: czy z NT da się 
wyprowadzić jakiś konkretne miary, normy, kryteria w celu oceny pracy.

Rozdział II zatytułowany jest: „Praca w teologiczno-etycznej reflek-
sji Ojca Reformacji”. Ujęcie to dobrze oddaje dorobek Marcina Lutra 
w tym zakresie: to nie jest systematyczny wykład teologii pracy ani też 
moralne nauczanie moralne ex cathedra. Autor osadza historycznie i fi-
lozoficzno-teologicznie poglądy reformatora na temat pracy, następnie 
ukazuje pracę w życiu Marcina Lutra (s. 76nn). Ten wątek biograficzny 
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jest niepotrzebnie rozbudowany, ma jednak na celu ukazać obowiązko-
wość Lutra i jego ponadprzeciętną pracowitość. Z tego faktu wyprowa-
dzone są w książce wnioski na temat poglądów Lutra na wartość pracy. 
Kolejny podrozdział omawia konkretne zapisy na temat pracy zawarte 
w Weimarer Ausgabe, stanowi de facto skrótową rekonstrukcję całej 
etyki teologicznej ojca Reformacji. Praca zostaje ukazana jako służba, 
dziękczynienie i powołanie oraz w kontekście własności i bogacenia się. 
Rozdział kończy się rekapitulacją wyników badań dotyczących etyki 
pracy Marcina Lutra. Autor tylko w minimalnym stopniu odniósł się 
do dziedzictwa Filipa Melanchtona i Jana Kalwina. Owo zawężenie 
w tytule pracy zamknięte w nawiasie prawidłowo oddaje treść rozprawy, 
choć pamiętajmy, że Melanchton to twórca „Wyznania augsburskiego”.

Rozdział III: „Współczesna ewangelicka etyka pracy i  jej wymiar 
teologiczno-eklezjalny” to analityczne, dość wybiórcze opracowanie 
zapisów zawartych we współczesnych pismach teologów ewangelickich 
i oficjalnych dokumentach kościelnych. Tytuł rozdziału dobrze oddaje 
treść. Teologię protestancką XIX wieku reprezentuje wyłącznie liberalna 
koncepcja Albrechta Ritschla (1822-89), a przecież wiele innych nurtów 
teologicznych, jak też cały protestantyzm kulturowy kładły ogromny na-
cisk na cywilizacyjny i kulturotwórczy aspekt pracy, na jej znaczenie dla 
samodoskonalenia się. Następnie szczegółowo omówiona zostaje myśl 
moralna Karola Bartha, który był teologiem ewangelicko-reformowa-
nym, a nie luterańskim, o czym jest zresztą wzmianka w tekście (s. 125).

Kolejny podrozdział omawia współczesnych przedstawicieli ewan-
gelickiej etyki pracy. Najpierw Autor rekonstruuje koncepcję zmarłej 
w roku 2003 Dorothee Sölle, którą trudno uznać za reprezentatywną 
dla współczesnego luteranizmu, podobnie jak Güntera Brakelmanna, 
bardziej postrzeganego jako badacza społecznego związanego z ośrod-
kiem w Bochum niż  teologa par excellence. W tej analizie zabrakło 
odniesienia do pism chociażby Martina Honeckera, Ulricha Duchrowa, 
Artura Richa czy Trutza Rendtorffa! Ten podrozdział uznać należy za 
przeglądowy i opracowany na niereprezentatywnej próbie.
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Podrozdział III.2 omawia ewangelickie dokumenty kościelne po-
dejmujące problematykę pracy. W tym miejscu dobór tekstów jest pra-
widłowy. Opracowanie to stanowi oryginalny, własny wkład Autora 
w debatę etyczną w Polsce – to pierwsza całościowa analiza memoran-
dów Ewangelickiego Kościoła Niemiec (EKD) dotyczących problematyki 
społecznej ze szczególnym akcentem na zagadnienia dotyczące pracy 
ludzkiej. Zaznaczyć jednak trzeba, że EKD to nie tylko luteranie, ale 
również ewangelicy unijni i reformowani. W sumie dokładnie omówio-
no 5 dokumentów EKD ogłoszonych w latach 1991, 1997, 2006, 2008 
oraz 2015. Ta partia, solidna analityka, stanowi najmocniejszą stronę 
rozprawy. Rozdział kończy się ponownie zestawieniem wniosków.

Zakończenie pracy rozpoczyna się de facto od parenezy. W dalszej 
partii ma charakter podsumowujący, jest zestawieniem celów i ich re-
alizacji w rozprawie. Autor stwierdza, że „postulaty wyrażane obecnie 
w ramach ewangelickiej (luterańskiej) etyki pracy zasadniczo zbieżne 
są z przesłaniem Biblii oraz przemyśleniami Ojca Reformacji” (s. 191). 
Wspomniana jest rewizja klasycznego etosu pracy, tu i ówdzie spotykana 
w wypowiedziach współczesnych teologów. Szkoda, że ten wątek nie 
został szerzej podjęty. Przywołana jest idea powiernictwa sive szafarstwa, 
lecz jedynie enumeratywnie. Wartościowe jest odniesienie ekumeniczne 
wniosków wyprowadzonych z analiz zawartych w badanym materiale. 
Na koniec Autor raz jeszcze stwierdza, że omawiana monografia starała 
się „wyjść naprzeciw brakom opracowań tego tematu w języku polskim” 
(s. 192). Wskazano również dalsze kierunki badań. 

Podsumowując, stwierdzić należy, że monografia naukowa „Praca 
ludzka w ujęciu ewangelickiej (luterańskiej) etyki teologicznej” jest 
opracowaniem samodzielnym, autorskim, choć nie odkrywczym i po-
zostawia niedosyt. Mogłaby być znacznie obszerniejsza. Wiele partii 
ma charakter przeglądowy, rekapitulacyjny, odtwórczy. Zbyt wybiórczy 
i ogólnikowy charakter ma szczególnie podrozdział poświęcony współ-
czesnej myśli etycznej ewangelicyzmu (III.1). Brakuje w tej rozpra-
wie szerszego odniesienia do innych tradycji wyznaniowych, a w łonie 
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ewangelicyzmu szczególnie do myśli Jana Kalwina i jego kontynuatorów. 
Zupełnie nieobecne są w tej monografii arcyciekawe ekumenicznie 
Gemeinsame Texte – wspólne oświadczenia w obszarze etyki sformu-
łowane przez EKD oraz Konferencję Episkopatu Kościoła rzymskoka-
tolickiego Niemiec. Największą wartość ma omówienie współczesnych 
ewangelickich dokumentów kościelnych zwanych memorandami na 
temat pracy. Ten fragment stanowi znaczny wkład w rozwój dyscypliny 
naukowej, jaką stanowi teologia. Praca jest wciąż ważnym wymiarem 
ludzkiego życia i stanowi obszar teologicznej debaty nie tylko w ewan-
gelicyzmie. Ten ostatni aspekt starał się ukazać polskiemu czytelnikowi 
rzymskokatolicki teolog.
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