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Praca

naley

<i<»

najwyborniejszycb

urabia-

czy cli arak tern.
tezy ona posłuszestwa, panowania nad sob, uwagi, przemylnoci i

wy-

trwania,
człowieka

to

a

z

przez dokładne

obznajomienie

jego właciwym zawodem

przysposabianie

go do zatrudnie

i przez

codziennego

ycia.
Praca jest prawem naszego

zasad, popychajc naprzód ludzi i ludy.
J >Ui wikszoci ludzi staje sir
koniecznoci, zarabia na utrzymanie ycia rczn prac. Lecz
w ten czy ów
sposób, pracowa musz wszyscy,
aeby z tego ycia mie naleyt pociech. Praca moe by
ciarem i kar, ale jest take zaszczytem i chwał. Bez pracy nic si nie zdziała; wszystko, co jest wielkiem, powstaje przez
prace, a i owiata jest jej płodem. Gdyby pracy nie V>yło, gdyby j zniesiono, pokolenie Adama padłoby odrazu, raone
moraln mierci.
Próniactwo, a nie praca przeklestwem
zwie si człowieka. Pozbawia serca tak jeduostkf jak ludy, re ich jak rdza elazo.
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Rzymski pisarz Pliniusz, przy opisie urzdze pastwa rzymskiego, gdzie
zwyczajne zatrudnienia wiejskie zgadzały si najzupełniej
z zajmowaniem
najpierwszych godnoci w pastwie, wspomina o zwyciskich wodzach i o ich
ołnierzach, powracajcych skromnie do pługa.
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istnienia, y-
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owych dniach
pisze
uprawiały
rce wodzów ziemi, która cieszyła si, i j#
przerzynajjj pługi uwieczone wawrzynem, a
kierowane przez tryumfatora."
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Dopiero, gdy zaczto niewolników uywa
wszelkich rzemiosł i robót, wtedy i praca za

niewolnicza i habiaca uwaana bvła.
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jak tvlko lenistwo i zbvtek stałv si głównem
i
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znamieniem klas rzijdzijcyeh
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dek pastwa był nieodzownym..
tak samo jednostk ponia, jak i

c

o

Rzymie,

upa-

Próniactwo

ludy. Nigdy
niczego, nigdy le-

jeszcze leniwiec nie dokazał
niwiec nie wdrapał si na gór,
trudnoci.
dzenia

w

ani nie pokonał
Próniactwo nie miało nigdy powo-

yciu,

i mie go nie

bdzie.

Natura rzeczy tego wymaga, e prónia-

