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Жінка і соціяльне питане. 

ВСТУП. 

Нинїшний рух соціялїстичний означає не ли¬ 
шень зміну в промислі, але також у всіх тих рі¬ 
чах, котрі мають своє коріня в економічних умо- 
винах — приміром мистецтво, виховане, етика, по¬ 
літика та инші. Він означає не тільки революцію 
у стані робітника, але і цілковиту зміну для жінки: 
економічно, соціяльно, умово і морально. Важкий 
вплив соціалізму на стан жінки і вплив, який вона 
зробить на рух соціалістичний, були предметами, 
які доси стягали на себе тільки другорядну увагу. 

Позаяк сучасне питане соціяльне є політичним 
і по.заяк жінка не має сили в політиці, тому і ду- 
мано, що іі вплив є за малим, щоби з ним треба 
було числити ся. 

Се-ж і є поважним занедбанєм правди зі сто¬ 
рони соціалістів і значить, що сила в суспільстві, 
яку можна-б ужити до доброі ціли, з браку відпо¬ 
відного поведеня стаєть ся трудною до орудуваня, 
або, ще нім ми зрозуміли іі, зі стала переведеною 
на сторону нашоі опозиціі. 

Жінка становить в суспільстві консервативну, 
назадницьку силу, а, посідаючи мало ініціативи, 
може без труду пійти на руку протівників рево¬ 
люційних, змін. Сей факт узнають так загально, що 
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е правилом при поясненях в науцї порівнюючої 
соціольоґії, що если в якімсь суспільстві по заве- 
деню приватні власности і слідуючого відтак пони¬ 
жена жінки найдеть ся між жіноцтвом якийсь зви¬ 
чай, що не е загальним у сьому суспільстві, —то 
се вважаеть ся позіставним доказом, що сей звичай 
був колись загальним, а лишень тепер або колись 
заступлено його більше новітним звичаєм. 

Сьогодня бачимо образ того факту у великій 
скількости домових індустрій, як печене, пране? 
шите і инші, які роблять ся більше примітивно і 
марнотравно, ніж на се істнуючі винаходи позво¬ 
лили-би поза домом. Сей консерватизм, так як він 
істнуе сьогодня, е результатом довгих переодів об¬ 
ставин, які склали ся на се, що жінка стала сла¬ 
бою фізично, вузькозорою умово та безвладною по¬ 
літично. 

В жадній країні капіталізм не вихіснував так 
широко економічної сили жінки, як в Америці. В 
жадній країні вона не займаеть ся в такім вели¬ 
кім числі ремеслом, фабричним промислом, ді¬ 
ловодством і професіями. До певного розміру вона 
заповняє промисл коштом чоловіків, особливо у про¬ 
мислах фабричних і механічних, та в ремеслі і 
транспортації. Сьогодня вона е не тільки чинником 
в індустрії, який треба брати в рахунок враз з ін¬ 
шими індустріальними силами, але і рівночасно во¬ 
на могутно впливає на суспільство через жите до¬ 
машнє. Занедбати сей великий і могучий гурт лиш 
тому, що він не має права голосованя — означає 
втрату сього, що дало-б ся ужити до богатої в нас¬ 
лідки пропаґанди соціалістичної. Се означає дальше 



що як колись настане соціалізм, то й тоді ще доб¬ 
ра частина людности буде в назадницькім стані. Се 
буде завадою в осягненю досконалости в мистецтві, 
літературі і науці. Будуча суспільність не буде 
могла витворити ідеального родинного житя; низ- 
шість жінки спричинить деґенерацію раси. Тому 
то з ширшоі точки погляду приняте жінки в соція- • 
лістичний проґрам і пропаґанду означає не тільки 
поступ самоі жінки, але головно розвій цілоі раси. 
Всякий соціальний систем, що стремить до розвою 
людства, мусить жадати соціяльноі рівности всіх 
його членів, та не давати своеі молоді на виховане 
тим, що е соціально або умово низші. 

Многі твердили, що пролаґанда між жіноц¬ 
твом вимагає основно відмінних метод від тих, яких 
уживаєть ся зглядом робітників. Так само говорено 
до недавна, що праця поміж хліборобським насе- 
ленєм має бути відмінною від тоі поміж мійським 
пролетаріатом, се показало ся мильним і тепер зна¬ 
ємо, що ті самі прінціпи є добрими в обох случаях. 

Так і з жінкою — треба представити іі еконо¬ 
мічний стан, наслідки впливу капіталістичноі ін- 
дустріі на неі та зміни, які соціалізм зробив-би в 
іі положеню. 

І. 

ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ ЖІНКИ. 

В цїли повного зрозуміня нинїшного, 

економічного стану жінки нам треба вер- 
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нутп ся в історії назад аж геть до часів 
передісторичних і переглянути побіжно 
зміни, які вона перейшла. У жінки в ста¬ 

ні ДИКОСТІ! треба нам шукати иочатків вся¬ 

кої індустрії. Вона перпіа збирала кору і 
* ломаче, робила захіст для себе і своїх на- 

. іцадків, будучи в сей спосіб архітектою і 
будівничим. Вона сшпвала шкіри звірят 
убитих на ловах, або ткала звірячі і рос- 

тинні волокна і одягала свою рідню. З гли¬ 

ни формувала вона перші незугарні миски, 
покладаю чи основи наїиому гончарському 
ііромпслови сьогодня. І здасть ся, що на¬ 

віть бажане окрасити ті потрібні предмети 
походить від неї, а впробп Мекспканцїв і 
Ііерувіііцїв з ріжнїх часів с й досп міри- 

.іом артистичної краси в їх об.частп. Вона 
з,рутувала землицю шкаралупою черепахи 
або заостреним патиком, сїяла зерно і так 
ста.іа найдавнїйнпім з хліборобів. 

1) тім стані суспільства жінка, сильна 
фізично, ходила з чоловіками на їх мандрів¬ 

ках і дбала про харч і одяг для себе і ді¬ 

ти й. З поступом ліодського роду у варва¬ 

ризм вона менше товаришувала з чолові¬ 

ком, але все таки стара.іа ся богато про 
свій прожиток. Було і так, що вона була 



головою иатріярхальної родини і від неї 
брали ДІТИ свої імена та по нїй виводили 
свій родовід. У пізнїйшім варваризмі житв 
ставало менте бурлаіі,ьким. ІМножиліг ся 
стада і отари. Коло них ходили чоловіки і 
вони таїсож перейняли на себе хлїборобство. 

Наслідком тих нових обставин було се, 

іцо 7кінка знаходила більше матеріяльної 
иідиоги у чоловіка, Її праця знаходила ся 
тепер у більшій части в хатї і так варва- 

ризм зродив і гіоволи розвивав її еконо¬ 

мічну залежність яку цивілізація довела до 
повного розвоіо. 

З заведенем приватної власности на¬ 

чальство в родині перейшло з матерії на 
батька. Се було знаком першої, великої 
зміни для жінки. Тепер стала вона зовсім 
залежною від чоловіка, а, позбавлена ру¬ 

ху на сьвіжім воздусї в йолі, не могла вже 
довше дорівнювати йому фізично. Вона пе¬ 

рестала брати діяльну участь в індустрії 
і роджене дїтпй стало її головним занятсм. 

То-ж і почала перемагати гадка, іцо се 
(;сть її одиноким обовязком супроти сус¬ 

пільства. 

Морґен у своїм ,,Стариннїм Суспіль¬ 

стві” каже про грецьку жінку: „13 гоме- 
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рпчних поемах являсть ся повно доказів, 

що жінка мала дуже мало прав, до захо¬ 

вана яких чоловіки булп-б з’обовязані”. 

Чесні жінки були сказані на цілковите ві¬ 

докремлене. Звертаючись відтак до рим¬ 

ської родини, він каже: „Обставини жінки 
були більш сприяючі, але її зависимість 
така сама”. 

.Чекі у своїй ,,Історії Европейської 
Моралі” вказує, що римська матрона здо¬ 

була в однім часі’ політичну рівність, але 
втратила її скоро через економічну зави¬ 

симість. Жінки патриційської кляси не 
знали тоді нічого про хосенну працю, а 
навіть виховане дітий було ділом невільни¬ 

ків. За пізнїйшої римської імперії, коли то 
не було середної кляси, жінка занимала 
одно з двох становиш,: або висіла при зви¬ 

роднілім панові!, або була звичайною не- 

вольницею. 

Історія середнпх віків лишень при¬ 

падково згадує про жінку. Був се час дов¬ 

гого відокремлена, яке зробило її слабою 
фізично і умово істотою, якою вона позіс- 

тала до сьогодня. 

Рік 1760 зазначу є початок революції 
більшого значіня для людства, чим всї по- 
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біди королів і витязів. Для жінки ся зміна 
була велитенськоі ваги. Було се з народже- 

н(;м індустріяльноі революції, яку спри¬ 

чинив винахід паровоі машини, що почато 
впхісновуватп економічну вартість жінки. 

За староі домашньоі системи звичайна 
хата була і фабриїсою, в якій майстер і 
його челядники та хлопці, посідаючи власні 
струмента, ткали полотно і шили чоботи. 

В тій праці жінка помагала хиба в менших 
подробицях, як, приміром, фарбоване. 

Для мужчини індустріяльна револю¬ 

ція не принесла цілковнтоі зміни. Ті до¬ 

машні фабрики почали при кінці того пе¬ 

ріоду витворювати на ширшу скалю. Але 
для жінки, що витворювала тільки для до¬ 

машньоі потреби, зміна та була революцій¬ 

ною. З круга родини вона вийшла у сьвіт 
Індусті)іі яко вирібник для торговельноі 
заміни. 

До сего часу незґрабні струмента бу¬ 

ли за тяжкі для ньоі і брак фізпчноі сили 
тримав іі здалека від сопернпцтва робочо¬ 

го ринку. Нові машини з іх паровою силою 
вимагали лиш кермованя, а сього могли 
достарчити жінки так само добре, як і чо¬ 

ловіки. Так отже робоча сила одної жінки 
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за нової системи рівнала ся силі многих 
людий, іцо працювали після старих метод. 

Б такиїї то спосіб наше столітс пере¬ 

несло залежність споро! части жіноцтва від 
мужа, або батько до ираціодавця і зробило 
її проблему майже подібною до проблеми 
мужесіліого робітника. 

В американських урядових справоз- 

данях маємо нагоду бачити сучасну чи¬ 

сельну силу жінки в індустрії; говорить 
ся в них, 1ЦО пропорція жінок занятих у 
всїх ремеслах і фахах у відношеню до за¬ 

гального числа піднесла ся з 14| процент 
ь 1870 роцї до 17і процент в 1890, а число 
чоловіків упало з 85 на 82 процент. У всі¬ 

ляких занятях її число збільшило ся в ріль¬ 

ництві, гірництві, риболовлі, бюровій служ¬ 

бі, торговлї, механічних і фабричних про¬ 

мислах, а зменшило ся тільки в домашній 
і особистій службі. 

Бачимо, що сьогодня в Зл. Державах 
ледвп чи е де індустрія, почавши від тяж¬ 

кої фармерської праці на полуднії або від 
консервних заводів на заході, аж до фаб¬ 

рик Нової Анґ.іїї, щоби в НІЙ не було жі¬ 

нок, так що тепер близько чотири мілїони, 

не вчисляючи в се жінок занятих домаш- 
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ньою працею, бере діяльну участь г> ііро- 

лпгелї. 
Однак саме число жінок аанятнх в ін¬ 

дустрії іце не дао нам точного розуміня 
їх індустріяльного становиіца. Потреба ще 
познайомити ся з їх зарібком і станом ор¬ 

ганізації, яка істнус між ними. 

Капіталізм, що бере багато своєї сили 
з великого гурту безробітних, які соиер- 

ничаті) між собою на ринку праці втягнув 
іце її жінок у сю боротьбу і знаїіиіов у ній 
цінний для себе чинник в тім згляді, що 
її мож примусити працювати за низиіу 
платню 'від чоловіків, 

Позаяк мінімальна платня означаоть 
ся з погляду на прожиток, що означає най¬ 

меншу суму, за яку людина серед даних 
соціальних обставин може вижеітн і мно¬ 

жити ся, то працьодавцї придержують ся 
правила, що ся сума мусить бути впсшою 
для чоловіків, чим для жінок, в платні чо¬ 

ловіка має містити ся удержанє жінки і 
дітий. Жівка, — чи правда се, чи ні — вва- 

жаєть ся такою, що, не мах; нї];ого /і,о у- 

держуваня своєю праїцію і сама може ви¬ 

жити таніне як чоловік, тому і тіостав- 

лено її на рівні з найнизшим наємником. 



12 

В сїй справі наглядним приміром є 
зелїзничні працьодавцї. Жінкам, працюю¬ 

чим в бюрах, плачено без виїмки менше, 

чим чоловікам, що були перед ними. Те- 

пер-же зелїзничні ґазди відправляють жі¬ 

нок а їх місця заповнюють чоловіками, що 
працюють за сю саму, або крихітку вис- 

шу платню, як жінки. »Невдовзї побачимо, 

як вертати-муть жінки за ще низшу плат¬ 

ню і знова відходити, аж поки не дійдуть 
до крайної границі прожитку, поза котрою 
істнованє стає неможливим. 

Статистика показує, що в 781 випад¬ 

ках, де чоловіки і жінки працюють у тім 
самім занятю і з рівною справністю, чо¬ 

ловіки дістають висшу платню в 595, або 
в 76 процент випадках; жінки висшу плат¬ 

ню в 129, або 16 процент, а тільки в 57 

випадках, або 7 процент вони дістають та¬ 

ку саму платню за таку саму працю. Пе¬ 

ресічна платня жінки в Зл. Державах є 
около 5 доларів тижнево, хоч с богато й 
таких, що дістають лишень долара, або 
долара і пів. А що з такої платнї вижити 
годї, тому много жінок мусять вибирати 
між нуждою а проституцією. 

Дальше, брак орґанїзацй, або нахилу 
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до орґанїзації між робітничим жіноцтвом, 

являсть ся жерелом безсилля. Вона є кеп¬ 

ською юнїсткою. На се склали • ся ріжні 
причини: її скрайнпй індівідуалїзм, пере¬ 

суд і скриванє того, скільки заробляє. Та 
треба знати, п],о небогато жіної: гадає по- 

зістати на завше в індустрії. Більшість з 
них сгіодїваєть ся зістати господинею у 
своїй хатї. Се й пояснює в части їх обо- 

ятність зглядом юнїй. Але перед усїм тре¬ 

ба запамятати, що дотеперішнє виховане 
жінки було таке, що всякі економічні ру¬ 

хи, робітничі юнії і політика не входили 
в обсяг її сьвітогляду. Бона жила виключно 
серед домашних обставин та й до тепер є 
ще короткозорою. Се є одна з перепон, які 
стрічають соціалізм в його праці серед жі¬ 

ноцтва; для многпх з них є він чужою, 

новою наукою, повною незрозумілих слів 
і зворотів. 

з промислового погляду проблема 
жінки і її розвязка е такою самою, що й 
проблема мущини. Нема ріжнотп в спосо¬ 

бах, якими капіталізм визискує чоловіків і 
жінок. В економічній борбі, робітник чи 
робітниця, однаково є тримані в безсиллю 
і нужді малою платнею. В індустрії, пе- 
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ред машиною, капіталізм вважав жінок і 
чоловіків лиш творцями, людським додат¬ 

ком до куй сталі і зеліза, якими кермують 
без згляду на пол. 

Ті самі права про конкуренцію, над- 

продукцію і т. II. торкають і робітника, чи 
се чоловік, чи жінка. Як каже Джан А. 

Гобсон: ”ІТолова ріжнота не є головним чин¬ 

ником в оііреділюваню становпіца жінки 
в промислі. Машинерія не знав пола ані 
віку, але вибирає собі в муїцині, женщи- 

ні і дитині такий засіб праці, який е най- 

танший в гіорівнаню зі справністю самоі 
машини.” 

Однак значна часть жіноцтва не є чин¬ 

но занятою в промислі. Се є жінки робіт¬ 

ників, які мусять для кусника хліба зале¬ 

жати від своіх чоловіків. Вони подвійно 
поневолені, будучи невольніїцями неволь- 

ників. 

Попри се є тисячі випадків, що капі¬ 

талізм не дав ТІШ жінкам сидіти дома та 
виховувати своі діти. Підчас як батько 
шукає за роботою, мати також продас; сво- 

ю робочу силу. Буває і таке, що батько 
не знайшовши праці сидить дома з дітьми, 

а мати і старші діти заробляють на хліб. 



До недавна ще робітниць називано 
,,дівчатами”, позаяк більшість з них зачи¬ 

нала пран,юватіі на 15. році, а пересічний 
вік усіх був низше 23. років. У теперіш¬ 

ню пору на кождіїх 100 жінок у робітни¬ 

чім сьвіті 13 є матерями родин. 

II. 

ДЕЯКІ НАСЛІДКИ КАПІТАЛІЗМУ, 

Стан здоровля і домашні обставини 
серед яких живе женщпна, є в тісній злу- 

ці з цілим економічним положенєм. Новіт¬ 

ній промисл являсть ся тим велптенським 
Молохом, в якого пащу летить здоровлс і 
житя робітничоі кляси. 1 не треба верта¬ 

ти ся до часів перших фабрик в Анґліі. 
Сучасне суспільство має своі власні катів¬ 

ні. Робота ,,від штуки”, переповнена фаб- 

]ліка, таня пральня, робітня скринок, фаб¬ 

рика тютюну, стяжок, ґузпків і безліч ин- 

ших фабрик — всі вони тягнуть зиски з 
лихо плаченоі жіночоі праці. Довгі години, 

погані санітарні умовпни, праця в парі з 
маппшою, добувають з робітниць останню 
спл^у та руйнують іх фізично. Після уря- 
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дового сгіравозданя, то в Зл. Державах 
кожда третя робітниця мешкає в хаті, яку 
зачислено між ,,дуже лихі”, а знов кожда 
десята працює в робітні, яку означено як 
,,занедбана і нездорова”. 

У звітах про ,,Робітниці у великих 
містах” показано, іцо цк підчас слідства 
розпитувано жінки про іх здоровлє, то на 
кождпх 100, які зачинали роботу при доб¬ 

рім здоровлю, 11 було тоді з надірваним 
здоровлєм. Хоч є всілякі причини недуг, 

однак надмірна праця у душних робітнях 
мешканях є звичайною причиною не^ду- 

ги робітниці. Та се іце не осьвітлює ці¬ 

лого положеня. Рік річно велике число 
робітниць мусить покидати роботу задля 
браку сил; вони животіють гце якийсь час 
та родять хоровиті діти, в яких буде іце 
менше сил і енерґіі, чим в іх батьків. 

Ся справа є незвичайною важною для 
соціялізму. Будучі ряди пролєтарськоі ар- 

міі тратять через те свою силу до опору 
та боротьби з ворожими обставинами. 

Хто живе серед робітничоі кляси по 
таких великих містах як Чікаґо або Льон- 

дон, сей наглядно бачить, як неплідною 
є соціялістична пропаґанда між тамошнім 



І 
пролетаріатом. прецїнгу нинїіпне поко- 

ЛЇНЄ; що походить здебільш з селянської 
і маломіщанської кляси, стоїть фізично о 
много виспте від своїх дїтпй, що ростуть 
блїді і слабосилі. 

Соціялїстп пнптпх країв зрозуміли сю 
небезпеку, яка крпєть ся у фізичному вв- 

родженю робітничої клясп і знаючи, що 
бездушна і зневірена маса не є спосібною 
до боротьби за нові ідеї, вони пильно звер¬ 

тають свою увагу на молоде поколїнв. 

Всюди по містах, де соціялїстп дістали 
власть у свої руки, вони дбають про се, 
щоби шкільні дїтп кормлено на кошт міста. 

Дальшим доказом факту, що кляса ро¬ 

бітнича занепадає фізично, є щораз змен¬ 

шуюча ся міра при поборі рекрутів до 
європейських армій. Сї армії, зложені пе¬ 

реважно з людий робітничої клясп, не мо¬ 

жуть вже заповнити своїх рядів жовніра¬ 

ми після давної міри — великими і рослими. 

На жптє домашнє і родинне капіта¬ 

лізм впливає пригноблюючого і руйную- 

40. Возьмім, приміром, жптс подругів. За¬ 

гально вірять, що подруже основуєть ся 
на взаїмній любовп чоловіка і жінки. На 
ділі, однак, люди женять ся звичайно з 
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економічних причин — для майна, для хлі¬ 

ба. Дівчина, що тяжко працює у фабриці, 
бачить у замужі одинокий ратунок зі сво- 

єі неволі. 
А зведені на таких основах иодружя 

не є трівкі і розиадають ся часто задля 
тих самих причин, задля яких з’єднали ся. 

Сьогодня в Чікаґо число розводів рівняєть 
ся ігятій части числа шлюбів. 

Таким робом капіталізм викопав яму 
перед порогом родинного дому через ' тс, 

що злучив двоє людпіі до спільного жптя 
на бажанє жінки знайти собі матеріяльну 
поміч. Зі соціялістпчного погляду се є лє- 

ґалізована проституція. Задля таксі самоі 
иричини проститутка торгує що но чи сво- 

ім тілом, не знаючи ні любовп, ні пошани. 

Почавши на таких хитких підвалинах 
жптє родинне, капіталізм добавляє ще ин- ^ 

піі річп, які стремлять до знищеня сего 
житя. Чоловік часто покидає жінку і во¬ 

на мусить іти назад до фабрики. Число не¬ 

жонатих зростає до небувалих розмірів; у 
східних стейтах с так звані ,,бабські села”, 

а в гірничих округах на заході ,,місточка 
оленів”, себто самотних гірників. 

В ■ перелюдненпх дільницях великих 
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міст людські жиліітца перетворюють ся у 
робітні. Від вчасного ранку, аж до нізної 
ночи прла родина ирацюс ,,на нгтукії'' за 
собачу платню. 

1 капіталізм, поставивши родину на 
економічнії! основі і зруйнувавши її про¬ 

мисловими відносинами, прорік, іцо для 
многпх тисячів і се не мас істнувати. 

Молодий чоловііс, заробляючи лиш 
кілька доларів тижнево, звас, що при та¬ 

кім зарібку йому нема чого думати про 
женячку. Недопущенпй до житя родинно¬ 

го, мусить входити у неправильні і дикі 
йолові зносини. Під тим зглядом наспа ци- 

вілїзація стоїть низите від дикунів. Жптв 
жовнїрів но касарнях в того рода, що мно- 

гі з них вертають домів неспосібні бути 
нї супругами, нї батьками. 

Ще й в пниііій спосіб каиіталїзм руй- 

нус родину. Він вигонж; батька з дому 
досьвіта, коли дїти ще сплять; а як вер¬ 

не вечером домів, так їм нора знову іти 
сиати і ніколи не мають нагоди прп]'- 

лянути ся рідному батькові! і побавити 
ся з ним. І як можна звати таке жить 
родинним? 

А тїсні мешканя робітників нікому 
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так не дошкуляють, як женіцинам. Зам¬ 

кнені в одній або двох вузоньких кімнат¬ 

ках, живуть наче ті зьвірі в клітках, віч¬ 

но не задоволені і хоровиті з браку сьві- 

жого воздуха, руху і здорової їди. 

Жінка робітничої кляси не має нїко- 

лп нагоди придбати собі яку небудь ось- 

віту; навіть початкової школи не дадуть 
скінчити їй злидні, а женуть ш,е малою 
дитиною до фабрики на поталу капіталіс¬ 

там. Вона ніколи не має часу прочитати 
яку книжку або часоппсь; замужем, праця 
домашня навіть на спанє не лишає їй до¬ 

сить часу. Її думка затемнена і придавле¬ 

на, тому й не диво, ш,о засади соціялїзму 
є для неї не зрозумілі і не цікаві. 

ПІ. 

ЗА СОЦІЯЛЇЗМУ. 

Тільки в соціалізмі може житє родин¬ 

не знайти для себе ратунок і очиш,енє. 

Як кождпй член суспільства мати-ме 
нагідність працювати серед здорових і при¬ 

ємних обставин, тоді ніхто не буде жени¬ 

ти ся задля кусника хліба, але підставою 
подружя буде правдива любов і пошана. 



Люди матії-муть спромогу пізнати взаїмно 
своє успособлене і характер, заки стануть 
жити як чоловік і жінка. 

Домашня праця, яка тепер відбуваєть 
ся ще у середновічний спосіб, зістане ско¬ 

роченою і улегшеною многпми науковими 
винаходами, до яких сьогодня мають при¬ 

ступ тілько богаті люди. ІІранє і варене 
при помочи мапіпн і вишколених робітни¬ 

ків піднесе на висшпіі степень здоровле 
людий, а кооперація перенесе майже кож- 

ду домашню роботу до спільних публич- 

них заводів і інституцій. Матерії мати¬ 

муть доволі часу на науку і забаву з діть¬ 

ми, а, будучи самі сильні і здорові умово 
і фізично, виплекають і своє потомство на 
совершеннпх під КОЖДїШ зглядом людпй. 

Працюючи для суспільства будьто че¬ 

рез роджене і виховуване нового поколіня, 

будьто через звичайну працю в уліпшенпх 
і гарних робітнях, або через занимане ся 
штуками і науками, женщпна за соціялізму 
не буде залежати економічно від мущпнп. 

Однак без політичноі волі економічна 
рівність женщини є неможливою. Соціа¬ 

лізм подасть ій повну свободу політичну. 

Многі прихильники жіночого права го- 
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лосованя мають чальки неясні погляди в 
сій'справі. У них на думіц с липіень по¬ 

лова еманцігиація і вони не бачуті,, іцо 
мужчина хоч і мас вже право голосованя, 

однак його положене зовсім не с таке, як 
повинно бути, нозаяк він не вміс вихісн^у- 

вати сего права. Подібно і женщина з ііо- 

літичнпміі правами була-б так само поне¬ 

волена, як-би не вжила тих прав до сот¬ 

воренії промисловоі революції, яка зара¬ 

зом подасть ій також і економічну волю. 

Тільки соціялізм оцінюс вповні вар¬ 

тість рівного права голосованя для обох 
полів. Він бачить, що майже половина сус¬ 

пільства, яка поки-що є політично безсиль¬ 

ною і не образованою, стане колись мо- 

гучим і небезпечним чинником. 

Агітація за рівним правом голосованя 
стрічала завзятий опір зі сторони капіта¬ 

лістів, які раді б обмежити всяке право го¬ 

лосованя, балакаючи про масткові і прось- 

вітні кваліфікації і добачуючи небезпеку 
у наданю рівних прав женщинам. 

Але женіцинп, які зрозуміли, що брак 

політичної сили творить їх працю в соці- 
ялїстичнім русі неуспішною, ужиють всіх 
сил в боротьбі о по.іїтпчну рівність. 



IV. 

28 

СОЦІЯЛЬНЕ ПИТАНЕ. 

Тепер пригляньмо ся соціяльному пи- 

таню, яке сьогодня стоїть перед суспіль¬ 

ством, розважмо його розвязку і його від¬ 

носини до женщпн. 

Історія заппсала рухи, які визволяли 
невільника від його нана, панщпзняка від 
землі, записала боротьбу міщанства зі 
шляхтою о політичну рівність. 

Соціяльнип рух, якнп відбуваеть (Пі 
в наших часах, с пролетарським рухом; се 
значить, що він є змаганвм робітничої кля- 

си оснувати новий лад суспільний в ко¬ 

ристь сеї клясп і в користь усього сус¬ 

пільства. 

Дивлячись на суспільство, бачимо що 
воно в зложене з двох кляс, з клясп па¬ 

нуючої, якої істноване залежить від істно- 

ваня сучасної промислової системи і яка 
стала сильною через загарбане у свої ру¬ 

ки ^средств конечних людям до жптя, А 
друїда кляса е зложена з робітників, котрі 
не властують нї одним з тих великих 
средств продукції — машини, фабрики, ко- 

иальнї і т. и. — і в справах іірацї цїлко- 

V 
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вито залежні від властителів тих средств. 

Сї два, робітник і працьодавець, шко¬ 

ли не можуть прийти до сдности інтере¬ 

сів і ніколи не можуть настати між ними 
такі відносини, що були-б справедливими 
для визискуваної клясп. 

Сей рух є міжнародним і він усюди 
іде крок в крок за капіталізмом. Японія, 

де капіталістичний промисл зачав ся щойно 
перед кількома роками, і де ще й тепер 
,,домашний промисл" не занпк зовсім, вже 
стоїть в борбі з робітничим питанєм, а на¬ 

віть недавно набуті кольонїї Зл. Держав 
на полудневім Океані відчувають вже тя¬ 

гар капіталістичного правління. 

Сучасний класовий рух іпирить ся на 
засадах сьвідомости. Джан Кейрнес сказав 
був, що ,,насиі(^ час у поступі соціяльно- 

]Ю розвитку, що ґрупп людий стануть сьві- 
домпмп свойого суцільного істнованя, а у- 

ліпшене умовпн сього істнованя стане для 
них предметом сьвідомих і обдуманих зма¬ 

гань." 

‘Такий час вже настав в клясї робіт¬ 

ничій і вона у своїй класовій сьвідомости 
намагасть ся звернути суспільство на шлях 
промислової еволюції. Робітники вірять. 



що ЇХНІЙ рух є в гармонії з розвитком сус¬ 

пільства і що суспільний лад, до якого ве¬ 

де сей рух, с природним наслідком ста¬ 

рого ладу. 

Ідучи шляхом соціяльного поступу від 
початків 18-го столїтя, купецька система 
верховодила у міжнародних зносинах. Поп¬ 

ри се дрібні промисловці заздрісно берег¬ 

ли своїх дотичних ремесел, що в еконо¬ 

мічній історії називаеть ся ,, дома піною 
системою^^ 

Конець того століття зазначив ся по¬ 

чатком великих винаходів і повстанем фаб¬ 

рик, Рівнобіжно з тою зміною дрібні маїі- 
стрп-реміснпки сходять на навмників а їх 
знаряди переходять в удосконаленій фор¬ 

мі на власність фабрикантів. 

Зі зростаючим і обєднаючпм ся про¬ 

мислом число зарібків побільшило ся до 
сеї степени, іцо вже в половині 19-го сто¬ 

ліття Кароль Маркс, видячи куда прямує 
соціяльний розвиток, став накликати ро¬ 

бітників до злукії, Послїдні роки того сто¬ 

ліття були сьвідком докінченя і доверше- 

ня розвитку сучасного ладу суспільного. 

Всякі корпорації, картелі, трести і загаль¬ 

ний монополь ціхують послідну фазу злу- 
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ченого капіталу. 
«у 

А біля того бачимо велику масу ро¬ 

бітників, иозбавленгку усіх знарядів про- 

дукіцї і дістаючих за свою працю лиш нез¬ 

начну частину з того, іцо нею сотворили. 

Капіталісти тримають в своіх руках усе 
]ютрібне до витворюваня конечних до жи- 

Ті£ річнії і без їх тіозволеня робітник не 
мас тгрпступу до нічого. 

ііільша часта плодів робітничої праці 
йде п руки малого числа дармоїдів-капі- 

талїстів,, яким закони кождої країни на 
сьвітї признають право на посідане всіх 
жерел людського майна і вони самовільно 
розіюряджують продукцісіо. І робітники 
починають вже розуміти, що як довго еред- 

ства ііран,ї знаходять ся в руках клясіт, 
якої одинокою цілею с визискуване кля- 

си робітничої, так довго пролстаріят не 
бачити-ме правдивої волі. Тільки цілкови¬ 

та зміна соціяльної системи виведе пра¬ 

цюючий люд з наемної неволі. 
До сеї цілії стремить сьогодня клясо- 

во сьвідомий пролетар, уживаючи у бороть¬ 

бі за свою волю таких средств і способів, 

які в даних обставинах е для нього дос¬ 

тупні. І всьо е добре і відповідне, що в 



якийнебудь спосіб помаічіо до поваленя 
ііриватньої власності! публичних ужитків 
до їхнього переносу на власність загальну. 

Сеї великої зміни доконавзть робітни¬ 

ки самі. В тій справі Кароль Маркс напи¬ 

сав так: „Кляса робітнича мусить сама до¬ 

вершити свойого визволена, яке означає 
класову боротьбу, що по стороні робітни¬ 

ків ведеть ся не за класові иривилеї і мо¬ 

нополь, а за рівні права і обовязки і за 
знесене іганованя одної класи над другою/' 

СТАНОВИЩЕ ЖЕНЩИНИ 
в соціялїстичнім русі. 

‘ Пізнавши суспільні відносини, жінка-робітниця 
бачить, іцо соціялїстичний рух е для неї житевою 
справою'. Вона бачить, що се е головно економічний 
рух і що вона е економічним чинником як і муж¬ 
чина і що пануюча кляса в погони за зисками не 
розріжнюе між людьми, а окрадуе всіх зарівно. 

І тільки в однім місци стрічаємо розумні зма- 
ганя в цїли осягненя рівних прав для мущин і жен- 
щин. Тим місцем е соціялїстичний рух. Сей рух 
стремить до такого ладу, в якім істноване кляс на 
економічній основі було-б неможливе. Він не жадає 
спеціальних привилеїв для робітника, а лиш рівної 
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нагідности для всіх і сего, щоби кождий, хто мо¬ 
же, працию заробляв собі на прожиток. Навіть в 
Біблії сказано, що ,,хто не працює, не повинен 
їсти’\ 

Женщина має також свою ролю в тім проле¬ 
тарськім русї. Однак будучи необразованою і не 
обзнакомленою зі справами суспільними, вона ще 
не відгравае своєї ролї як слїд і не бере значнїй- 
шої участи в соціялїстичній пропаґандї. По час¬ 
ти сей брак заінтересована ся публичними справа¬ 
ми є наслідком духового стану жіноцтва,' сотворе¬ 
ного економічними обставинами. 

Біольоґія учить, що первісно мати стояла на 
чолі родини, родючи і виховуючи молоде поколїнє. 
в тих часах вона зовсім не була низшою від му- 
щини, ні умово ні фізично, Доперва довгі віки до¬ 
машнього нерухливого житя спричинили її тепе¬ 
рішню низшість. Член, якого не уживаєть ся, слаб¬ 
не і вироджуєть ся. Жіночий ум був мало ужива¬ 
ний, а тільки чувства жінки мали нагоду себе об- 
являти і тому вона стала сотворінєм ніжних почу¬ 
вань і зворушень. 

Думка женщини ніколи не сягала поза хату, 
родину і свояків. Дальші сусіди і громади не займа¬ 
ли її думок і справи загальні були чужими для неї. 
Дійшло до того, що МНОГО ЖІНОКтробІТНИЦЬ не має 
найменшого поняття про істнованє соціяльних пи¬ 
тань. 

Тому рух соціалістичний приготовлює всіх ро¬ 
бітників до сьвідомої і інтелїґентної участи в гро¬ 
мадських ділах. Мірою поступу цивілізації не є 
культурність і образованє одної кляси, або одного 
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пола, не е нею число і досконалість матеріяльних 
винаходів, але рівність, з якою сї річі е розділені 
між усе суспільство і приступ, який має до них 
кожда одиниця. 

Тверджене, яке деколи чуємо, що економічне 
і політичне зрівнанє женщини з мужчиною мало-би 
відємний вплив на виконуване матерніх обовязків 
і є злишним в суспільнім розвитку, не знаходить 
оправдана в очах розумних людий. 

Також треба знати, що сама полова і політична 
еманципація не зділають женщини свобідною. А що 
до економічноі рівности, то вона но буде приступ¬ 
ною для женщин так довго, доки ціла робітнича 
кляса не скине з себе ярма економічноі неволі. І 
в тій власне ціли робітники, прийшовши до зрозу- 
міня своіх інтересів, орґанізують ся в соціалістич¬ 
нім русі, є в них вже й досьвід, набутий десят¬ 
ками літ в борбі за права політичні і за кращі у- 
мовини, серед яких живуть і працюють. 

Тому в соціалістичнім русі є одинока надія на 
визволене женщин з подвійного ярма довгоі неволі- 
В буржуазних орґанізаціях суфражисток робітниця' 
знаходить людий з ворожого собі табору зовсім так 
само, як робітник в старих політичних партіях; 
тільки одна соціалістична партія подає рівну спра¬ 
ведливість всім людям і в сій партіі окремі жіночі 
орґанізаціі нігде не творять ся. Всі робітники, так 
мужчини, як і женщини, стають разом в рядах со¬ 
ціалізму до спільноі боротьби за економічну волю 
своеі кляси і за рівність та братерство для усього 
людства. 



вийшли з ДРУКУ І ПРОДАЮТЬ ся 
НОВІ ПЕРЕПИСНІ КАРТКИ: 

1. Новий Сьвіт. — 2. Чорти проти війни! — 3. Го¬ 

лод в робітничій хатї, — 4. Жан Жорес. — 5. Мені 
тринайцятий минав. Т. Шевченко. — 6. Дивлю ся 
— в могилї усе козаки. Т, Ш. — 7. Іван Франко. 

— 8. Е. Гуцайло. — Поодинокі картки по З ц. 

100 коштує $1.35 ц. з почтовов пересилков. 

Замовлена і письма посилайте на адресу: 

NоVVу^ Вох 1051, Мопігеаі, Оие., СапаЗа, 

-»--- 

ПЕРЕПЛЕТНЯ КНИЖОК 
с. БЕРЛАДИНА 

приймає в переплет всякі книжки, як: бібліотечні, 
торговельні, бюрові, ноти, мапи, записки і т. п. Зо¬ 

лотить і посрібляє по низькі ціні. 

Заходїть або пишіть на адресу: 

413>^ РКОNТЕNАС 5Т., IVIОNТКЕА^, Сапала. 

Г. ДУТКОВ 
АРТИСТ—МАЛЯР - 

впконув всяку робоу входячу в обсяг ма¬ 

лярсько і штуки, гарно солідно і точно. 

Заходїть або напишіть на адресу: 

Н. ВиТКОХУ, 173 СЕАККЕ 5Т., МоШгеаІ, дие. 



,)РОБОЧИЙ НАРОД*\ орґан Української 

Соціял-демократії в Канадї. Виходить що тижня в 
Віннїпеґ. Річна предплата виносить $2.00. Адреса: 

КОВОТСНУ] NАВО^, Вох 3658, $1. В., \Л/тМІРЕа, МАМ.. САМАОА 

,,РОБІТНИК , орґан Федерації Української 

Соц. Партії в Америцї.Виходить що тижня в Кліве- 

лянд. Річна предплата в Зл. Державах 1 дол. 50 ц. 

на б місяцЇБ 75ц. В Канадї і за границею, на рік 
1 дол. 75 ц., на 6 місяців 90 ц. Адреса: 

КОВIГNУК, 2335 11 -іЬ Зі. Согепу’з В1с1§. Сіеуеіапа, ОЬіо., и. 3. А 

,,СЬВ1ДОМА СИЛА , просьвітно-науковий і 

поступовий журнал для працюючого люду. Вихо¬ 

дить раз на місяць в Торонто, Річна предплата в 
Канадї 75 ц, В Зл. Державах $1.00. Адреса: 

З^і/ЮОМА ЗУРА, Вос 64, ТОЯЗ.\ГО,О іі..СліаЗа. 

М. СТЕРН 
першої кляси фотоґраф. 

435 Зі. ^а\V^епсе Віусі & 29 Ргіпсе АгіЬиг Зі. Е. 
РК1NСЕ Актник ИА^^. 

Спеціаліст модерних фотоґрафій ріжного роду як: 

великих ґруп, товариств, весільних, поодиноких 
і т. п. Виконує і побільшена під ґварантіею. 



ДРУКАРНЯ „НОВИЙ СЬВІТ” 

- ВИКОНУЄ - 

всякі друкарські роботи, як: оголо- 
шеня, тікети, коверти, книжки і т. п. 
гарно і точно по уміркованій цїнї. 
: : На провінції виконує сейчас. : : 

Заходїть на 173 Сіагке 5і. Монтреал 

Письма ШЛІТЬ на адресу: 

NО^^У^ З^V1Т, Вох 1051, Мопігеаі, Сапасіа. 

ЧИ ви є ПЕРЕДПЛАТНИКОМ 
„НАРОДНОЇ ВОЛЇ” 

Коли ще сеї часописі не передплачуєте, то зачніть 
передплачувати сейчас. 

,,НАРОДНА ВОЛЯ“ є одинокою з найбільших 
українських часописий в новім і старім краю. 

,,НАРОДНА ВОЛЯ“ виходить два рази тижнево 
— в середу і суботу. 

,, НАРОДИ А ВОЛЯ“ подає цікаві новини амери¬ 
канські краєві, суспільно-наукові розвідки і все, 
що дотичить житя українського робочого народа 
в Америці і на Україні. 

ПЕРЕДПЛАТА ВИНОСИТЬ: 
До Канади і Старого краю на рік . . $2.50 

на пів року . $1.25 
В Злучених Державах на рік .$2.00 

на пів року —.$1.00 
Гроші враз з замовленєм висилайте на адресу; 

МАРООМА УУОІА, 524-530 ОІІУЕ $Т., 5СКАМТ0М. РА., О.З.А. 


