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Від ВиДавництва. 

~-·К'Ми·ц~ брутурка -~Салась, жіноче пита
ня виглядало о много мрачнійmе, яК воно те

пер виглядає. Ріnне виборче право осягнули 

були фінляндські жеmцини, одні майже в світі. 

В Злучених Державах Північної Америки і в 

Великій Британії ішла о него завзята боротьба. 

Питанє це було досить трудне до розвизаня як 

з капіталістичного, тах і з тах званого "соція

лістичного" боку. ВсяКий сушив собі голову, .я-

ку позицію малаб Запяти жеІпцина. І в такім 

то замішаню появляєсь ця вартісна бруmурка .. 
Авторка цеї брушурки, О~ва М. Джонсон, 

знаменита соціялістка і обсерваторка робітни-

. чого житя, писала цю бруmурку пе д.ля своєї 
слави, але з поввнпости для жеmцин-робітниць. 

Сама, ~ женщина-робітниця, вона застанови

лася над ци:м: великим питанєм- жіночим пи-. . 

танєм, і писала цю бруmурку так, щоби кож-

дій женщпні-робітпици, в як пайлекший і пай

коротший спосіб. пімати як найбільше фактів 
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Історnчних, незбптпх фактів. Рівне право 

Д[tє женщині змогу на ріnні з мущиною при,. 

стушпи до урни і вложити голос опінії відно

сно правленя краю. Чи Fопо так в дійсности в, 

треба переконатися, що такm'і голос репрезен

тує. Так далеко як ми знаємо, то голос вложе .. 
ншr в урну, щоби мав яку таку вартість, мусвть 

рспреаептувати яку таку посілість. Тому, що 

впборчі окр}ТИ в теріторіяльні, вопІі мусять ре· 

rrре3ентуватв територіяльпу посілість. Дальше 

ми знаємо, що мущина чи ЖР.ПЩИНа робіrnпчоі 

клясп не мають віяких посілостtпї, крім робо-
.. . 

чо1 r.пли, яку денно продають на ринку nрацІ, 

т:н~ яr\ продаєтьссt товари. Немаючи ніяких по-
• f.,l • • • 

СІЛОСТСП, .КОЛИ ГОЛОсуюТЬ ПІДЧ3С ПОЛІТИЧНИХ 

виборів, своїми roлoca1m нічого не репрезен

тують. Сей фatqt вже був мпоrо разів доказа

rтnІЇ. 3 цего ми бачимо, що женщипа-робітпи
нл, чи голосує чи пе голосує, пе в репрезенто

вана в капіталістичній політичлій державі, в її 

апараті-парлямеmі, як .і мущипа-робітJІШ(. Але 

ми знаємо, що парлямент, пошnrо йоrо_ педо· 

стач, являвсь трибупою публичпоі _опінії. По-
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мимо тоrо що, як Карло Маркс, ве.1ІИКИЙ реч .. 
ник соціялізму, сказав, ·він в лиш в~онавчим 

ко:міт·ето:м капіталістичної кляси, він також. в 

центром боротьби к.ляс. Цей самий учений ска

зав, що кожда клисова боротьба в політичною 

боротьб\>ю. 3 цего виходИть, що всяку нагоду 
в клясавій боротьбі требn використати. 

3ако~ів ~ш д;ш себе не здобудемо, але :мо

жемо .ужити парля:менту, як срРцства аrітації 

в той час, коли орrанізуемо силу, а ужити його 

о сре;:(ства суду над тимиJ що над нами пану

вали тоді, колИ робітнича RJШca візьме в свої 
руки всі средства продукції, Транспорт і виміни. 
Тоді політичний парлямент буде вже непотріб .. 
ний, бо замість1 правліня над особами буде 

правлінв над річа:ми. 

~ В цій праци мусить брати участь женщина 

робітниця і ця брутурка дасть їй много копеч

них вказівок. Ця брушурІ{а це історія вікових 

мух жею..цини-робітнJЩі а заразом докторською 

радою їі визволеня і тому думаємо буде радо 
ними принята. 

Ню йорк, В~ресень, 1920. 



РОЗДІЛ t. 

ЕКQНОМІЧНА ТВОРЧІСТЬ ЖЕН
ЩИНИ В М~НУВШИІ-ІІ. 

Еволюr,ція. 

Rо~дий соцілльнИй ученІ~іі нпнїruного 
дня признає . факт, що ліодська раса роз~ 

впнула ся :=J форм низших в прпродї,та rцо .ato;~· 

ськість розвивала ся з ;J;rп,унf)ства через вар

варство Е цивілїзацію~ І-Іовочасна нау1~а нрнs
наf' та:юож, що той поступ l\Іає СІ\ОНО!\lі.чну 

підставу; способи продуRції і в~ :міна товаріn 
означують дорогу поступу; розвій средств 

продукції змушував Людськість все вперед а 

епохи в епоху; мораль, етика, релїr'ія, звичаї, 

оби:чаї і закони людської раси є липrе рефлек

сами [ відбитками] її економічного розвою . . 
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Длятого, щоби можна арозуміти .жіночу 

долю· в суснільности,- в ~инувпrинї і тепер 
-конечно треба дослїдити яке бу ло і яке е її 

екавомічне завдан_~ в суспільности, її участь 

в средствах житя., в продукції і вп:мін'і ~ 

Давний поділ праці. 

Чоловік е зьвір громадський як також зьвір· 

,уживаючий знаряди. Від дуже.ранних епох, 

людська раса гуртувалась в стада, котрі піз

нїйше розвину ли ся в пдемена і. орди а нu

решТї в нації .lleptпa зд у ка б у ла правдопо

дібно для загальної охорони. 3 того виросли 

любов до товuрись:к8rо а~птя .. 
Перпtий подїл праці був поміж мущиною 

і женщиною .. Сталось ее правдоподібно тодї а 
можлив~ ще перед тим, коли чоловік научив 

ся уживати костура і каменя за оруікіе. Муtци

на виходив поборювати ворога а матїр -- жен
щина, лишалась в скриті:м: місци, щоби 

Живити і охороняти дитя. Том): ховати 

ся і лякати ся небезпеченьства стало 

натурок) Женщини .. 3 винаходо}І оружія 
і знарядів з ОДJ:ІОЇ сторони, огню і ганчарства 

з другої, подїл праці став повним. Воювати 

ворога і здобувати поживу бу л о задачею 

иуЦ\ини; виховувати і охоронювати дїтей та 
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пр.Иrотоn .. 'Іятn nоживу бу до понпнностію жен
rцпни. 

Лк тільки людськість почала розходитись 

і розсел10вuтись по поверхни землі, її б()рба 

не бу ла вл-:е лиrпе борбою з елє.мента.ми приро

ди і зьвірятами в л1сах. ЧоловіR. воював проти 

чоловіка, орда проти орди, нація проти нації 

за владу над землею. Історія чоловіка дока
зує, що та безнастанна борбн бу ла дуже 

ж~ретокою і руйнуючою. Та оорба творила 

также законLr поетупу і роав~ю . Лин1е 

ті люди моrли оперти ся друІ,им 1 .задер

жати свої посїлоста, котрі мали нинаходи 

або могли їх набути. Инші цїлком: 

нропадали або були згuняні в t:tабороне

не, вик.1ючене або невідпоnід не місце на зем .. 1и 
Дві Цілковито віддїльні повинности іс~ну

валJІ ни протязї віків, одна для мущини а дру

га для женщини ,кожда з них потрібна для під

держаня і добробуту раси. Мущина. був nойов

НИК()М оборонцем іствуючої суспj.1ьности. 

іКенщuна Вjіховувалз дитину., будувала 

бу.~учу суспільність. М ущІІна був рибаком, 
стрільце:м:, заможним господарем, ремісником:, 

котрий старав ся о поживу, од їж і захист. 

~Кенщина трудила. ся нриладжуванем поживи, 
одїня і ходила коло дїтий. Занятє провади· 
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ло кождий пол до инІnого способу житJі. Се, 

з конечности, впливу ло на ~х роавій. :Му~ина 
призвичаїв ся до руху, до вправ, став силь

ним, відважним, t5истри:м і витревалим. Через 

часте уживане знарядів і оружія, зпізнавшись 

з tx вцртосnю·, він розвивав ся що раз до впс
ших :Rинаходів і Rідкрить. Се знов розвивало 

его ум так, що він нарепtті взяв провід шту

ки, науки і лїтератури. Женщина з нов про

тивно, Лишаючись ностійно при домі ЗВИКЛJl 

до спокою. Длятого она має менхпе єнерrії і 

витревалости. Через товариство з дїть:ми, хо

рпми і ра;неними она ·~тала лагідною і чутли

вою, але єї о:круже:нє бу до за вузкеі вимагало 

малої духової і фізичної енерtії в порівианю 

до тої я:ау :мущина розвинув. 

Процес еволюції зробив з тих двох по-. 
дів ріжні істоти. Ті рі~ицї не повинні бути 

легковажеві~ В давних епохах людської бор .. 
би, они розвинули ся для добра всеІ раси. 

В клясовій суспільности, пануючі кляси зна

ли як звернути обидві для свого власного доб

ра і їх поневоленя. Але так як економічний 

розвій показує будучу суспіл:Ш.сть мира, сво

бідного часу і достатку, так само половий роз

вій показує буддучину rде добро обидвох по-

7ІЇВ 'У де· з'єднане в велику і шля~отну 
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дюдськість. 

МатеріSІр}(ал_~>ний закон. 

Що економічні відносини в суспільности 

суть рішаючиии факторами в соціял·ьних 

відносинах, те добре доказує становище ж~н-

. щипи в даввій громадянстві. В той час муже
.ські знаряди і opyjJ'ie були дуже прості і були 
лише власностію. :мущиви. Але женщина 6у
ла завіцателеи дому або радrпе женщини 

• 
громади бу ли владїтеллип :комунального 

дому, Они пасїдали все домаrпне добро 1 

П}•Ир.яди а в тих чн.сах вартостИ штуки 
варен.я неможна легкова)l\ИТИ, позаяк она 

підносила вартість nоживи.До того женщини 

бу ли найперши:м:и управит~лями рілї і малого 

города коло хати. Они ходили .колq перІІІИХ

домових зьвірят а переважно коло тих, :кот

рих MJ!'CO і молоко служили за пожину. 

Д.п.атого, що наrпі п опередницї бу ли щи

рИми робітниками, они бу-ли також , добрими 
господарськими панами, як оден писатель го

ворить: . , , Лиха година бу ла тому ?r.Jужови 

або лю~овникови, котрий був або не.з

ручпий або млавий в uризбирапю сnіль

них вапасів" .. Ми мусимо· собі мепrпе білвше 
представити як~ жите провад~ла женщин~ 
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тоі комуни ц_ з таким ·мущипою всї жепщини 

бу ли звязані -вал еж.ал и до одного то ва рис· 

тва і му щипа ~оли женив ся нереходив до до· 
иу женщини. Часом: его прогапяли з дому і він 

·м:уеїв вертати до своїх або шукати иньптої жe-

Hll щоби его приняла. Всякий спадок припадав 

жепьскому родовп а дїти палежаJІи до матери. 

Патріярхальний 38кон І паневане 

кляс. 

Слїдуючий подїл працї був :між невілип
ком і вілрПИМ. Коли му щипа научив ся у прав

ляти. рілю і присвоювати зьвірята, він винай
Інов . нове средство продукції --- невільника. 

~Іісто убивати его і зїдати або позбуваТІ'f ся 
недобитка ворога, віп запрягав его до працї, 

продукувати запаси для побідника. Побідник 

липJавсь паном а невільник ставав знарядом, 

інструментом продукції або з-ничайпЙ:м 'нотя
говлм зьвірятем. 

Зі зростом неволї, орди ставади силІ)н.1й-

ш ими, пви розвивали ся в нації і . при~язува
.пи ся до землї. Тепер прийтпов поділ в суспі

.дьности поміж невільником а JJільним. Відтак 

прийІН9В подїл між відьним богатп:м і вільним 

убогим. Декотрі :\Іогли ннбути більtпе не-

. вільнпкіtі, біль111е зе:мдї, б~льІ.uе аьвірят, бідь-
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rne дорогпц·1нних :м:еталїв ніж другі і тп:м: 

здобули біл1~нrу економічну.силу. Ті ноні фор .. · 
ми богuцтвсJ_ бу ли богацтва)Іи :м:ущ11ни. Они 

розвинулrі ся підчас влади муЩини в набу
ваню поживи. 3 ~им муІцино. здобув економіч
ну власть і силу. 3 другої сторони пос1лости 
женщина упала до незначности. Ії арац.я 
лишили сл нрuстою, її пос'ілости лиши

ли ся малими і мало вартними. Муже~ь

кий "дііІ" став сил:ьн1йІпuм і здобув притя

rуючу силу. Наре1птї йдучи зн:м:уік, 3~енщи· 

на мусїла лишати свій дім і іти до дому мужа. 

Тут она прйставuла до єго ро/~ини іприни
мала є:rо назвисІ,о. 

Коли мущина став нагромаджуватІІ н ри

ватну вла.rнісrь і набунати економічну силу, 

він натурально сти.рав ся ІЦоби сила і нласть 

липІада ся єго родинї а не т~к як ІJОІІерРдно 

родині єго ж~ни. Звідси повстала мужеск~ 

спадщина. Пізнїйtnе запровадж~но Пl~ршснь

стство, щоби сим робом сконцt:'трувати майно 

і силу в мужеськім домі а з.відси мужеську 

владу. 

Мужеська власть стала впроваджена в сус

пільности. Женські посілости не ма~и еконо-

1Іічної вартостп. Подїл :Між пола'ми став довер
шений. Посілість бу ла мужеська а женщина 
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зістлJІа навіть виключена nід спадщини, хи

ба 1~олп в родин1·не бу ло дїтrrй му:жеского роду 

СтннQВищ~ женІцини n r··rнринни:х націях 
було В.\'аІ{е і марне. Вільн1п'1 .:солонік був влас~ 
тнтедl'М оогацтв і невілLНПІ~ів і був пано:м 

. ... 
:моря і ~уtпі. НевілЬН[JКИ працювали на. поли, 

на м:орrо і до~\: а. ЕRономічна підст'ана вільної 

~~еРІщинн аіст<1ла від неї забрана. через не

вільників а ТІН~ уна.ла в~.я Є1 llORHГit. Она_ мала 
.lflftlТC 1!.1~/.НП r:i pHJ~Y ВЇ.'ІІІНПХ .ЛІО_'І,;•Й:. В біль-

·~ с . 
111е во(~нно ааf~Тро(:нах н:-tЦІ.УІ .нк ,парта І 

Римл.нн, г.·~е вільні горожuни а еилою і від

вuгоrо. б.v· ЛІІ ВИС<Н·:.о ЦЇНеНі За ВОЄННі Зі~слуги. 
~окен tцини займали висІ.пу поЗІІІ\ЇЮ як матери 

і а~сни н1а~ в чисто х",їборобських і торго

ІЮЛІ>НІІх .-~ержаl1ах як Атени і Фен1:кія. 
n . • 
и 2«1Прона..:"~іl~енєи n сусlпльности кллсо-

nш,о н·ановапл іl\t~НІЦІІНа стратнла nнртість. 

)J{енІцпна rннтуrочо1 к.Іл<·п \>улп то1о чаетпю 

:модсьі~о(~.тп, котра нср:не ста.·1а ц"і.н~овпти:м:н 

парасита ми:. . ОнІ-І а ·TJJ;.\I зжилиеь і спільно 
держали ся парасптства. Їх уважuно литне 
як необхідне лихо, нїхто не звертав на вих 
много уваги, тра~товано їх ЯІ< Щось нідлого і 

віддававо на часту зневагу. Таке було Ж{ИТ~ 

женщини пануючої кляси в давнинї. 
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Середновічна сусцІльніст.ь. 

JІозалк справою сеї бр.ошурци е впнайта 

шлях історичного розвою тої І~лвси женщин, 
к~трі є або повинні бути впрост заінтере(ю

вані соці.ялїстичним рухом, нас дуже )JJtЛQ або 

ц'ілк6:м не обхоДять женщини павуючо'і кля
сИ. Л иніе женщива робі·tниця нас обхuдить. 

Невільництво-як зага~ьна і вс.есвітва інс~ 
-титуція упало в цівіл1sованій части ('.]3іта а 
реорr'ан'ізацією суспільности по упадку рви

ської імперії. Визискувалою клясqю лиruили 

ся кріпаки, привязані J.O землї і 3 -нею црода

вц.ні. Вільні .скдадали ся з двох кляс: 1. фвв
дальної кляси-- властиrел'ів землі і кріпаків 

і 2. кляси купців і реміемиків- жите.іїв віль
них міст. 

Зі знесенем невільництва. женщ~вн. від'

зискала сRою економІчну основу як в домах 

. панів так і ~ домах кріпаків. Дім став сам: по 
собі знов окремим жерелом проду1щії і з нього 
вийшло велике число занять, котрих початок 

треба П}•Иписати виключно женщинам. Пря· 

дженє, ткане. шите. варене, пивоварене і ви

ріб всяких прикрас ддя дому і одежі, ()е все 

.~;ержало женщину sанятою від ранка до піа

ної ночи. Мати мала обонизок учити дочок тих 

всїх робіт, .бо умілість дівчини в тих всїх ро-
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ботах бу да. нн.йкориснійпІок) .нрик:\rетnІV для " 
майі1утної ·жінки і господин'і. Середновічна 

. . .. '. -с.уснІльНlСТh скла/~ала <.·я з ~ногих окремих 

родин і добробут нації зад ежав від здібнасти 
і. робучости жіноцтва. 

Міркуючи в поезії, зпісень, з повістий ми 
и.:ризнаємо, ІЦО доми данниви бу ли ідеаль ни- · 
и.и домами. Але економія не•є поеЗія. Ті жен
щини, про котри:х нера а говорить ся з оду шеn

.а.енєм, бу ли тяж1~о працюючими домапІнпми · 
робітниками, простими і темними. Rріп~ки се
редних вit\in не ()улИ невільниками в днЕнім 
амиелї але он11 були тяж1~о працюючиУІІ нуж· 

ларямu; над І<отрн:ми пан мав в;н.rст 1) жит.н і 

смерти. J~КеІнцини также Hf1 6у.1и Ін~ві.]ьника
ки в історичнJм значіню тоrо слова, але они 
таІ(ОЖ були ТЯЖІ\О працюючими чорноробами. . , ~ 

Они буди {Іорноробами в домах а :крвшками у 

в:ана; неславu, котра на ~:~их частQ спа.з_али., 

~даесь нам тепер, була гір1п смерти. Навіть 
жінки вільно'і шляхти бу ли рідким винятком. 

Хотяй они не бу ли виставлені на таку несла

ву t нужду як жінкИ кріпаків, та їх окружене 
б.уло вузьке: а їх погляд,и тїсні, обмежЕні л,о 

щоденної працї,і сусідскпх балаЧок. 

Людство носить на собі .~.йди дикунства 

і: варварства до н:Ин'ішного дня. Робітн1~щтво 
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носить слїди r.Іинулого невільництва і кріна~

тва. Женщина носJ.ІТІ) додаткове пятно вуз

кого товариства і кривого впхов~ня. є ее пя~ 

но манулого пе,вільництва і кріпацт~u. є ее 
спnдщина·, котру віки :мипуfіmини дали '&ен~ 
щинї НИНЇІПН0110 дня:-Проти того В.!Іасне вона 

arue. стати відкрито, бор·оти ся і побідити! 

. РОЗДІЛ 11. 

ПОДРУЖЕ І -РОДИНА . 
. ... .· 

Давні форми роди<ни . 

Подруже і родин~е іІ~ИТЄ не бу ло BGO такє
іІК тепер. Од-ноженuтво [1tі.ати л'иrі1е одну жін~ 
ку J Є НОВОЧІ).СНОЮ іНСТИТуЦЇЄІО, tа:Й ТО Ще .JJIOД .. 
ехість :має nеред собою дuл еку дорогу до йоl'О 
ідеального здійсненя. · 

Ко~~ чоловік жив в дик:.~ орд~:. то но .. 
.м:ові зносини були міLІнtпj. В да.Льтuім розвою· 

людства установuла ся така форма подру;t\іа 
і кровного спорідненя, в котрій'. всї мущини 

одної rруни. бу ли :мужами женщІ!н другої rpy• 
пи і на відворот. Таке подруже :було великим 
поступом в розвою людства, воно не допуета . 
.10 до вироджени людської поро . .п;и. Воно поu· 
равляло sдоровлє і силу орди і 'Дало почttток 

кора !Іьном:у Р•'ЗУJrІіню. 
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В початкові:и комувізмі [початкове rрока· 
... ~ське жит.н, в котрім: всі члени громадІі спі.tь· 
по працювали і спільно користали 3 овочів 

своєї працї] р.)звинула. с.я подружна фориа 
пар. Один мущпна. і одна женщина - були 

~Іужем і жевою.Однак многоженство[иати бі
.аьІпе Як одну жену] не було ані скв:соваве 
"ні заборонене, так як тогдї не було вarooro 

розуміня морали. Однак :мноJІожеиство ·не 
н рактикувало ся. Здобути поживи бу ло дуж~ 

.,.-ру ДВО а ПОВИННОСТИІ(J МуЩИВИ бу ЛО СТарати 

ся для жевщини, з котрою вів жив. · Надто 
.vущина перебирав ся· до дому жени або жев 
і. nов!{ його пильнували чи вів сповнвft свою 

ПОВИННЇСТЬ.~О.JlИ вів Не міг дати С~Ї раАИ,ТОГ· 
At его проганяли 3 дому. Був ее варварський, 
«ерозсу.:J;ний і нростий епосі($ розводу . Тоr-
1\Ї му щипа був міг. "лучити ся з ин вшqю жев· 
щиною а женщtmа могла вибрати собі ицьшо
'І'О :мужи.. Діти лиІпали ся при материній рQди

Иt ;материІ:J брат[ вуйко ]вващавсь вайблизшим 

родичем і він м:ав більше право д~ дїтий чим 

сам: батько .. Між па рову родину а м:воrожевву 
еходить патріярхальва родина. Ву ла ее по су· 

~И одвоженна родина, але коли патріярх бу"в 
uоrатий, вона. ст~вала :ииогоженною тaJt вк 

" той час бу ла введена неволя а він мав вла-
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ст f) над свої1ІИ не віл ьниц.tми. 

.. Одно~~нство. 

Одноженетво прийшло з розвоем вриват

ної власности. Оно не означа..Іо прав ... lИВої 
снідьности одної женщини і одного мущИни. 

Далеко до того! ОіІо прост9 означ:нс .іІ;.)І·йльне 

подружі є одного УуЩпни з одн·ою женІЦІUІОІО. 

А ее зно:в ::~начить, що діти такого нодружія 

суть леJ'и.льниии спадкоємцями тих осіб. Ру1ш: 

в руку з тим зростали дві погані спадІцини 

.{ля новочасної цивілізації - проетіІтуціJі і 

обл у дR. Аиї давні водода рі аиї феRдал І)ві баро

ни не мали моральвого розуміня одноженс

тва. Давні пави тримали повні ДоміІ гарвих 

невільниць а Ух духовими дораДницями не бу
ли їх власні їКеви але прибічиі. Рицарі сереJJ.

ни х ві кін :мали повну власть іІад ~во'імп 

кріпачками, і їх ром&нтичІіа дюбов до них, 

описурана в поезіях і піснях, провади .. нt до 

.проституції і зради. Нпнїurне одІіожевство, з 

численними розвQДами і скандалами, не втіR· 

ло далеко від даввоrо. 

с Богато наших суспільних стоnпів має по 

кілька живих жіп~к, і.:мііого пuважви:t rн1вь 

иає По кілька :мужів. Ниmшні "І<у~инИ" у ве
ких панів і попів, є тим: чи:r-1 у Греків бу ли 

• 
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нриuіtІпі ~•~інки. ДлfІ ~аснокоєня своїх полових 

ан б(\ 'Ганок му щипн куuує тіло женщини, кот

РУ еН"~нота нігнuда на ринок продавати ся. 
Ріжниця но:м1ж стародавними інституціями і 

ноnоч~lсним по.1.ружієм,в котрім·мущинu приз

нає :1а собоrо нраво дане богом, е мала. Ново

часний спосіб полрnого rш.новап.н і знущаня 

над tкенщиною е липtе білІ')tпе облудний і лу

І.;ави:й,. так як проституція уважає ся ганеб: 

ною, а вес·ь COIJO~l с11адає ли1uе на женщину. 

· Істори.tІНе одвоженст1~u є жвердою еко

номічною інституцією. Она о:зна.чає пї біл·ьІне 

нї менп1е _,uІн вивла~ненє жепщинІІ з еІ(ОНо

мічної власти, однаково у влuстителя нев1ль
ників, панщизняного нана або новочасного 

І<апіталїста. Вивла-снене женщини зробнл• з 

неї парасита а дружбу спе~уляЦією .Такі від

ноrини є переважно в пануючій клясї. ВінЧёl_ 

нє є _контрактом:, котрий мало коли сповняє 

ся сторонами. Батьки, опікуни і свати [а•·ен

ти] втягають ся ні n ту справу. 1\Іасток яв

~яє ся рі1nаючим фактором. Де був дозводе

ний вибір, там він був виб.ором відповіда1очим 

клясї вибираючого. Такі контракти робит~ сл 

•асто без сторін інтересованих, котрі часто 
не ба чуть одно одного і без ·оrляду ва те, ~и 
люблять ся чи нї. Дїти часто ·лиrпає ся в ко-
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.1~сцї а·бо ~уть зu малі, rцоби на них З!Jажати. 
3емдя, невідьниІ~и ·і маєтки є правдиними 

бога.мп. любо nп. Дум~іти про часи 'романів як 

часи подружія з .лЮбо"в~І е по~ІІІЛRОІО. Ро'\Іан· 
е власне противником дружби. Герої бупu:Ін 

іІасто ~"отаті, тn.к само як героїн'і; 

Ве .. тичаtJа етн ра інституціJІ по.:\ружін мн
.1~ дуж~ мало спіл1>н9го з нра_вдпвОІ() ~ноnовю, 
1нрностю та чеенотоrо. 

Про~є~арськ~ родина. 
Ми бачили попередно, що мно1,оЖенствu 

)[Ja; варварами було мало кили прu.І{Титн)ва.не 
то.\Іу, що набуте поживи: було за тру дне і не 

нозвал.нло на такі забаганки. І так само з убu-
гимtсr.людьми. Убогі були за убогі,Іцоби мог.1п 

uаслїдувитr{ богатих і творити внднтки n ОА
ноженній родинї. / 
В б1днійпппr клясах одноженстnо nуд о .. уста

новлене ек~)номічнпм:и нотребами ... А .. що еко
номічна потреба є наtібільнtим учцте.Ін)\1, то

му між . біднотою ондоженстно стало найбіл І»
шою :моральною чеснотою. ,._ТІ;лятого МЇіІ\. 

пролетаріями криє ся найчист'ійше люде-ке 

uпчутє., новочасна полова дюбов в подружію і 

спільнім житю. 

ПравдІІва, чиста і тревала полова .поuон 
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н~давна і повстала через r'енерttції поДружjя. 
Тодї коди ст~ринні народ~ вивласню-вали свої 
правдиві жени, пастух, діставши . свою 

. любку, cпiJ;JaB піёнї і мрів прq неї, ·бо був за 
убогий 1пукати за инtіІими. ~Коди февда.ІJІ..ний 
r~н:н~J) женихuвсь з женою· другого або поки-· 

нутою,. бідвий кріпак тя J."J\O працював, Щоби 

:JJJожити да~ь, котрою викупо~ував , , перн1у 
нІч.'' до якої був управнений пан. Хотя:й про
стий, :варварський і те~ний, як. всї пастухи 
і кріпаки: були, вїн ·впкупл1ое свою товаринІ

•~У іКЦТ.Я 3 ІІОСRЯТОЮ перед і ПО подружіЮ. І ее 

власне створило ~іддаву любов ~ rенерації в 

1·енерацію а з ~еї виростуть наслідники чистї 

як uолова любов. 

Коли новочасна богачка гляддть за ти'rу

лами, якими моглабиприкрасити свое на звис

ко, а титулований виродок гл.а:дuть за_ бо:rацт

вом, коrрим мігби піддержати свою утїкаючу 

славу; колІІ дами сер_едної клнеи тоnчуть сЯ 

;іа станонисками, гріrпми. і удержанем для 

своіх дочок; ·коли зіпсуте, скандали і р~зводи 
стають все частійuJими, то .та часть індус
тріядьного пролетарі яту, що не звявано. з бо· 
rацтвами ані крайпою нуждою стара~сь лиrпи

ти ся чистою о скілько -можливр і уникнути 

roro Лиха ЦRе · навістил о пануІочу КJІясу. Має-
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тни ве :мають звачівя в подружіІQ пролетара 

авї як т.яrар. Робітпцки не посідаІСть нїчото 

кр~м робітни чої силИ о. її всї они посїдають. 
однаково. }lущпна з по~ад~f> може нераз в
важатися як дінuІий від ·того що не має по

еа~и, аде що посади в нилішних часах також 

ие певні тому иають на вибір малий вплив. 

ПересічнlІй проJІетарськпй дім є далский 

до i.a.euy.. Тисячі підводнИх порогів знахо
дить ся в иорю Р<?бітвичого- подружія. По 

давнцх по&С'Jtінях ще й досилишила ся в же

вщuни: вузког.дндність і брутальність в :му
щин,п. Rлопотів прибавл.Р.ють економічні 
()бстав~ни, безробітє, дорожня та великі ри

Дини, котрі треб&. живити та приодіти. Не да

роrtІ е поrовірка: ·"Біда в двері а любов через 

.вікно''. ВонІJ. ще й нпні має своє значіне. 

Робі1;нпки за вбогі . щоби наслідувати бо
rачів. По ·най6іJІьшій части р~бітники мусять 
витрачувати весь заробіток, іцоби удержати 
дім, жінку. і дітей. Той зарібок. не позволяє 
удержу~ати "коханок.''. Такі непотрібні ви-

, датки кінчуть ся досить скоро. Надто тепе
рі1лВа женщина шукае фабричної роботи і не 

J;аЄ себе покинути в дома. Не. ма~тки nри
вели 1\ до чоловіка і не вони держуть її при 
чоловіці, а законні і · урядові умови, що до 
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rацтва суспільвости, лише жила з кунойа!ІЯ 

дешево а продаваня дороrо потребуючому, 

котрий бажав .купувати. · 
J.Іід новочаснии капїталїз:М()Іf дІло ін~к

ше. Пр~ потребу виробу то:варів ніхто нікогu 
не питає. Не оден проведе цІле с.::;ое житє 

витворюючи все ті са:мt товари. Дехто. не 

уживає і кришки s тих товарjв) котрі вироб· 

ляє. Те все, що ниві виробляє св., вивозить 

ся на ринок і продається на Jжиток. 

Власність праці. 

В часах ремесла, коли знаряди бу ли руч· 

ними знарядами, і дjйсва праця :внковува
лася люДивою, в тих часах ве бу ло питавя 

до кого належить--- продукт праЦі. -Чоло :вік, 
котрий був властителек знарвдіи, був сам 

робітником, і витвір ero праці б)· в его влас· 

вістю. Коли в1н давав роботу учепихам або 

челядникам, то они не праІ(Ювали sa заплату, 
ал~ за те,, щоби научитися ремесла та ста

ти майстрами. Длнтоrо, хотяй оІtи вада.вtt.ЛІІ 

вартість nродуктам майстра,. але в заміву ,ц1с· 

тавали вартість :в науці. Під хапіталіз· 

мом те все змінило ся. 3:вичайнйй ~нар3д пе

ремінився в :ма\nину, котрою часто о,щеІІ чо· 

Ло вік не може орудувати. А ще до roro поділ 
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nрац1 розІіІирпв ся1 на окремі вироби. В ново
часнім процесі проці одна особа не викjнчує 

виробу линJе його частпну, · часом о

дну шесrу або одну сотну qасть. Длятого о

дна маrпина пе може зробцти нікого незалеж· 
ним. Проц~с праці є кооперативний. Лише 

як спа-д щипа попередних rіі.ків, засоби про· 
• о І 

дукц!І ЛИІПІІЛИ СЯ BЛRCHOCTliO ОДИНИЦІ, а ПО 

nраву сnадщини тої власности, витвір праці 

лишив ся власностію властнтеля машини. 

ДJ.іятоrо капіта .. 1із:м є кооперативною uраце1о 
а ОДИНИЧНОЮ ВЛаСН&СТіЮ ВИТВОр)1 праЦі~ 

Збиране богацтв. 

Сама nрирода машпни вимаrа~ збиранл 

боrацтв. Власність ttoждoro о:кре:м:оrо чол9· 
віка була неможлива. Поділена власність бу· 

ла проти ії природи. В :uочатках капіталізму 

прінЦіп був , , вільна конкуренція є житЄАІ 
торговлі". Але вільна :конкуренція, коли она 
І]рИВQсить .користь, так приносить її лише 

дЛя щасливого; ее знов забиває сн.му конку· 
ре.нцію. Нещасливий вилітає з ряді:в :капіта· 

лістичноУ клясаи і лучить ся· з на ємною робіт

ничою клясою. Чим вручнійшаконкурепція, 
ТИМ Менше ЩаСЛИВИХ, а ЧИМбіль mi Ї !\ОШТОВ· 
війті засоби продухції, тим менше лцmає. ся 
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роботу значить продати . с1.ою робочу · силу 
влt.tстителеви :машини. Коли робітник знайде 

роботу, він мусить згодІrтися на ту плату, 

яку йо:му. дають і певне число годин праці 

денно. Робота зроблена в тих годинах нале

жnть до капіталіста. Обонязок робітника v. nід 
д~ти ту всю свою силу без огляду на пда1·у 
яку дістає. Все боrацтво, яке робівниЕ вит

норить підчас тих годин праці, належить ея 

к~піталістови,бе~ ОJ'ляду як він за ее платитr), 

Длятого спраRа проста і зрозуміла n~o ч:им 

:менІuе'-каnіталіст робітнuковІІ платить і чі.1м 
більше робЇТНИІ{ ВИТFОрюе, ТИМ біЛЬ\ПОІО ·Є 
надвишка богацтва, котре .илпве в ки.ІІtеві 1\а

піталіста. На приІіІір, коли робітник може -вп-
' робити товару вартости 5 долярів денно і о-

д~ржит ь лише $2.50 денної З)).плати, то дру
гих. $2.50 іде в кІІшеню капіталісти. Але :коли 
його пЛа·rа виносить лип1е одного Доляра та 

4 до ... 1яри іде до К;tпіталіста. Вре1пті, :коли по-~ 
nравивши проце~ праці або· инпіі средст.в~, 

·робітник з платою $2.50 може випродукувати 
за 10 долярів замість 5 додярів тові\ру; тоді 

капіталіст одержить $7. 50. Задача, головна 

задача капіталіста і ~or(' попихачів, устрої10: 
все так, щоби можна ·обдпрати робітників а 
найбільшим у('Т';'\О}І. І вся власне "робота'' 
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ПИЛЬНО ЗRНИМЯЄ ЇХ КОЖДОГО ДНП ЦіЛИМИ ГОДИ• 

ВаМИ і 38Сдугує ДЛЯ НИХТlІТУЛ "ПJІЛЬПОСТИ", 

"р()()учости'', ,,витрепалости", "ощадности" 

1 т. д. 

Капіт:1.111стичний лад Р. хитра InтyJ:a, кот

рою капіталістична кляса рабує робітничу 

Rдясу в виробv їі t:fpaцi тuк, що ona того не 
мож~ бачити, як б('sмірне боrацтво громадить 

ся в рувах кількож людий; так они не знають 

2к ее робИть ся. Кtt.нітал ~ незаплачена праця. 
Профіт, вроцент і дивіденди е незаплаtн?на 

праця. Все богацтво і щедрі дари капіталіс

тичних дармоїді в, представляють незапл:з чє

ву пра цю. Для rорстки людей :капіталізм за

горт~н всі винаходи і відкритя мину лих віків. 

Він присвоює для своїх вихованців овочі пра~ 

ці і змагань минувших ноколін Таким спосо
бом він держить власть над теперішни:м по

колінеl\1 і ti дня. на день рабує його з овочів 

його праці. 

Платна праця є н~вочасний хитрий спо

сіб ве.волі, котрий робітника примушує іти 

ва р~rнок і продавати ся за кусок хліба, аби 

прожити. 

Час перед капіталізмом. 

Можливо, та.ка вже доля, що перша ма-



-26-
шина, котра відіграла таку великуролю в іи
дустрjяльнІй революції і носить імя женщин·и 

-"прядуча Ганка" (the spinning .. Jenny"). Чи 
воно значить, що <'е почалася найгірша нево

ля для женщини і що до неї· ·причивила ся 
машина? Чи :може ее означає виЗnолеве жен
щини? Правда, машина ::~авела женщину до 

фабрики! Але еволюція показує ва машину 

як спасительку женщини в бу дучиости! 

По . , прядучі Ганці'' за раз слj ду-вали ма
шипові ткацькі варстати і инші 8Варя:ди, кот-

• • - • І· . 
pl ЦІЛКОВИТО ~реВМЮЦІОВІ8уRаJJИ Т:КаЦТВО. 

Виріб одежі був завятем жевщини цілLві:ки. 

Навіть в Чttcax ремесла опа почала в 'І'ОЙ спо
сіб заробляти ва жите. Але конкуренція ста

ла с_коро неможливою. Ге»олюція в ткацтві 

забрала його 8 дому і оберну ла в івдустріhль
ну професію. Ткацтво зробило ся фабричною 

роботою. В Анrлії, разом 8 розвое:м сеї індус• 
трії і відкрптем світових ринків на ти.ацькі 

вироби, потреба вовни ставала щораз більша. 

Весела Анілід, засіяна самостійними !(омами, 

перемінила ся в велике пас.овиско для овець. 
Коли процес збираня приспішив ся, нирод 
був змушений покидати землю через fіИВла

щене, Домашні індустрії згасли. Нещасні ее· 
ляне втікали до міста і шукали роботи. ~Іу-
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щипи, жевщини і діти шукали в фабриці за

хисту перед голодом:. Обставини праці 6ули 

такі, що rоді описати. Робітвини бу ли убоrі, 
І 

темп і і н~ ор1авізовані. Можна буЛ: о викорис-
тувати їх на всі боки.· Робітні бу ли вездорові 

і лихі. Платня була така низька ва яку нуж

да моrла дозволити і для rодив Іtl•аці вебуло 

границь. Поневіrка народу бу ла страшна. 

Жевщиви і діти, бу дучи слабими, терпjли вай 

rjpшe. Але разом з ·тим, .як они заповняли 

фабрики, в фабрик стали витискати мущив. 

Тисячі :мущин волочили ся по всіх дорогах і 

зробилися небезпекою для боrачів. ::Заведено 
строгі закови проти них, навітьдійшло до то

го. що за волокитство вішали. Таким спосо

бом капіталізм голосив свій прихід на світо
ву с-цену. Таким способом Авtлія с·rала фаб

рикию світа і павои моря, а на нужді робіт

ників виро~ли Авtлійські капіталісти в бога

тих льордів. 

"Нова женщина" 

:Маючи ва увазі, що економічний вплив 
постановляє соціяльві відносини, ми можемо 

тепер прослідити nозицію жен-ьщипи в теие

рішній суспільвости. Щож лишилося s еко
номічних основ середвовічного дому? Прав-
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ду сказати, нічогісінько! Всі добрі старі Л{ен
ські занятя· ниві івдустріяJІ.ьни:ми профЕ:сія
ии. Економічну основу вирвав() з під женщи

ни другий pas. Сей раз фабрики. з її :машива
:ми вробида домаІону роботу пе поплатвою. 

Тепер женщина не має що робити дома хиба 

що лиJпає ся з ді тьми або ях наймичка або 

:мала господиня, і то коли муж е в силі заро

бити ва таку вигоду. Але сама нудьга д•Н4а 

показує її лиху позицію. Єї стае "скучно", а 
ее хороба зовсім незнана для ваших би.бок. 

ЖеНЩИНИ ВИСШОЇ КJ'ЯСИ ТОПЛЯТІ-. СВОЮ "ну ДО· 

ту" в товаристві. Назвою "товариства" при

кривають ся балі, обіди, забави, веселе ж~rє, 

сильні вапитки, гра в карти та куреве папі

росів. Женщина середноі кляси nрС'вадять 
свій час в "клю6а.х". Нудота женщини робіт
ниці заставляє fi шукати ·робс,ти. Навіть ко

ли :конечна потреба еї не змуІп) е, вола .цумае 

про працю. Робота в мь.ленькім домі виста.р

чае і не виплачує ся. Дочки, сестри а навіть 

жінки бажаючі , ,лутшого добробуту'' ідуть 
до фабрики, склепу і бюр і наймають ся до 

·праці. Научити ся pel\lecлa uбо дістати .якусь 

роботу про те думае нинішва женщИна так 
само лк мущина .. Піти заміж, ее вже не коне
чність а~і не найвисше ща~те, на котре жев• 
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щпuа дуже ласа. Коли й так буваР. то хиба 

случайно. Робота вапевняе її най.11учmе житє 

і незалежпіст ь. У чати ся господарити вис

тарчить тоді, коJІи дівчина вийде заміж, А що 

тут нем:а й чого Тd.І\ОГО великого учити ся, бо 

в нинішних часах :можна купити готові стра

ви або зї.сти в ресторані; оно навіть часо:м: 

практичнійша, :можна дешевп1е прожити. 

3 то1о зміною в економічних відносинах 
прийшли неминучі зміни в соnіяльпих відно

синах, в звичоІ(J, обичаю і думках. Не лJ-fme 

женщіІнабоrатої кляси пішла в "товариство". 

не лише женщина середної кляси пішла в 

,,:клюби'\ але і жевщива-робl.ТВИЦ.Jі пірвn.т:а 

К<tйдани свого вуз~:коJ·о окружевя, котрі були 

причиною її Fузьких поrлJ:Jдів. Так як жіво· 

ча діяльність, перестала бути домаІІІНОю пра

цею, так і її :іабава і розвага не обмежуються 

в дом:ашних стінах. Женщину можна побачи

ти кождогодня ва у лици без то ва риствн. it~e не 

шкодить її славі, Ранні години і пізні rодnни, 

денна і нічна прuця 3робили ·свое. Бу дучи 

веаалежвою платною робітницею, женщина 
найшлц собі свої ~ласні забави. В ниніu1nих 
часах ст~tрші дівчата вже не чекають аж 

]х хто про ~о див в театер, на танець або заба

ву, але ідуть сами і .не вакликують , нечести' 
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або "соблази" ва гро:мадяньствu. За повіди 
перutих авостодів Хгистіяньст:rа, що голос 

женщина не Повинен обзивати ся на публич

них :місцях, не признають вже навіт:ь вайпо

божнійші. Нині :можна почути женщину в но
вочасних церквах, а дівчата з , .Армії Спас~
ня" прогнали остав:ки старом(\дного звичаю 

і назадництва. 

Жіночий рух є свобіднійший .як коли бу

вало в клясовій tJуспіJІьности. JI равда, ми мо
жемо лише условво говорити, що женщиви 

вільні. Але тут починаєть ся їх поступ впе

ред без огляду .на всякі перепони. 
Такі зміни прийш~и в етиці, морали, зви

чаю і думках женщин :минулого віку. Лкіж 

бу ли би женщ:Ини революциИних днів, КОJІИ 

би они раптом появились, женщиви двайІ,Я· 

того віку? · 

Женщина в фабриці. 

Після упадку д,оиових економічних об
ставин, ми бачимо женщину робітничої кля

;Сfl в фабриці і заводі. Фабричні двері для неі 

широко відчинені. Поділ праці зробив непот
рібввми окремі спосібности а s сим і довгі лі
та ремісничої науки. Робітники служать біля 
иашини, rодують :механізм, відбирають ro-
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тові продукти, пакують, .вяжуть, лі пять, .в на

чать і т. п. в деякій роботі не треба вічого 
білЬше ·ЛИПІ гнучких пальців, уваги і під· 
даньс.тва. 

ІІерmим реву ль татом введеня машинерії 
була заробітна конкуренція мі~к мущивами, 

Вона знизила п~атню. Далі машинерія зро
била роботу простійшою. Се відкрилu поле 

· для женщин і дітей, і чергою викИну ло ще 

більше робітників ва ринок конкуренції. Под

руже і вигодоване стало тру днійше. В ниніш 
них часах вже треба, щоб всі старші члени 

родини•- часто навіть і діти- посвятили 

свою енерtію щоб можна всім у держатись. 

Коли їм у дасть ся, .як той казав. "відогнати 
вовка від ~верий' ', то знов вимоt,и впсшої ці
вілізації творять :nce воRі потреби. Щоб їх за
доволити робітвики починають охочо працю-. 

вати. 3 окрема :молоде поколіне, котре волі
ло-б не жити як жити позаду за вимогами ча

су. 

~Капіталістична кляса хоче зиску. Тому 

вона шука~ дешевого· і покірного робітника. 
І тому вона радо ваймає женщИн і дітеЙ·, ко
ли лише можна. Що женщина е дешевша від 

мущини, ніхто то1,о не за~еречить. Що воно 

так, мимо того що вона нераз робить ту саму 
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роботу що мущинА., нічого дивуватис в. Т(1к 

зробила сRітова історія. Від ві кіn аи-·н ІІ~пни 

не здобували хліба. Навіть Е нині шних ча

часа~ тисячі з них не приЦJf)ЮТJ, на хліб а л rr
me помагають роди ні або заробляютr-. coui на 
одїж та шпильки. Вони ніколи не бу ли nс,р

цнми і тому лекrпе піддають ся сnої~І панам. 

Вони НЇКОЛИ не ВRступалп масово та й тому 
не призвичаїлись до ортанізації і тому, знга

льяо, не є орtан1зова.ві. 

Непевність житя. 

Одним з особливих з'явищ ноночненої 

суспільности, стра шнійrпи:м від самого голо

ду, ~ непевність житя. Перспектива пуїrс1и 

є така сама прикра як сама нуж.ІJ;А. Від ~-m не

деня індустріяльної маrnинерії щодня впЕи

даєть ся тисячі робітників на брук. Аві най

<'Посібнійший механік ані найбільш талано

витий духовий робітник не забе3печений -від 

конкуренції мап1ини. Поділ праці і в овоч ас-. . . 
Hl техНІЧНІ винаходи умажливллють заетуп-

ленє дорогої праці дешевою. 

До того, величина і скорість новочасної 
продукції і транспорту, та безустаані заходи 

капіталістичної кляси, щоб лишити собі біль

ше і більше зиску'знехаївши коштовні від-
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повідні средства охорони, робJІ~ть новочас
ву про~укцію бо1•цто-н~б€спечвїйшqю. Іи·дус
трія е боєвище:м встелени:м тисячами трупів 

робітничої кJІяс~. Ідучи рано до роботи, вїх· 

. то не е .певн~й. чи вернеться домів або чи не 
вериетьск калjкою. Поети осьпівали бруталь

віс1'1Ь ЧС'дові:ка проти чоловіка в минувшиm. 
Війни все бу ли JІюті.3дорових мущин ~иби-

. вано, женщини. лишались вдоВ';tМИ, діти си

. ротами. Але вийїшві про:Ми:с;rові війни заои .. 
рають Tt:lKOЖ тисячі жертв. Більше лю,lІий ги-

. не в фабриках як попередних світових війнах. 
Щой~~ недавно цівілі~qвавий світ довїдав ся 
про катастрофи копалняни.х вибухів. Та чи 

цівілізовани~ ·світ а~ о · наше демократичне 
правнтельство журить ся тим, що станеться 

з тисячами вдів і сирі~ тих несчасвих углеко· 
пів? 

Громадський лад стає що р~ безоrля,цній
rпий в вищевю. людського жи.тн.. Тому 

кождий стара ет ь ся заобеспечити . ся па. 

,,лиху год~иу". А~е иайrірше лихо в тім, що 
лихагодива nриходить ~а ри.по і застає робіт
пика не. забеспе~евого .. Отсе й е причина, що 
жене --\івчат .;to науки якоїсь фабричної або 
бюров9ї роботи, яку "колись як знайдуть" . 
. • Може батько ви що статись'' або вийде заміж 
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і бу де амушева у дерасувати себе і дітей. Че· 
рез ту непевність · подружР 9робилс>с.ь в~ ~а..: 
;ким вже прииавчивии. 3авя.те забеспечуе 

дівчині певвійту бу дучuість. З дpyroro боку 
воно дає il можливіст-ь колись ·у держати ро·· 
диву. В безуставвій непеввости· бу дуччини за 

працю хапають с.в пиль_ио і ~у __ щиви і жен
щин.и і діти. 

Фабричне ж~е~ 

В теперіmвий час завите для .жевщвви є 

примусове. Старші дівчата та :иущиви. (себто 
понад час Подружа) становлять вже велвквй 
процент васелевя. В фабричних округах стей

ту М:асачуветс, Род Айленд і Конектикут є· ці· 
лі , ,жіночі • • міста. 3 другого боку в копаль
нях, лісових і sелізІіичих округах в Пенсиль

ванії, Огайо і ва Далекім Захо)J.ї ~цілі "иу

жеські" міст~ 
-В Новій Ан1лі1 вже навjть пісень співа

КJТЬ: ,,Всі праЦЮЮТЬ окрім батька". 
Дехто нід небеса величає свободу і неза

.,1ежність фабричної женщини робітниці. Та 
ее ввtt.чить. добавляти болю завдании рава.и. 

Капіталізи розбив дім; nорозри:мав родинне 

житя; поробив сотки тисяч мущин волоцю-

га:ии; заставив женщин твжко працювати; 
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' вабраІ' АітеІ а дому, rпколи та від иrраmок; 
кинув всіх і вси в JІюту конкуренцію щоб з 
Іх костей, :му ску JІів і иоsків вим~лотвти як 

найбі.Іьmе аисків. На~мва неволя есть саме 

протввевЬt,тво оаободи і вевалежности • .Яку 
свобnду кають.дівчата Що йдуть кождоrо ран· 
ку .цо щоденної тяжкоtфабричиоІ 11раці? Дов

сі rол;иви нужди, ·повеВОJІевя і поииженя. 
ОкружевІІ в~вдор~ве Аухово, м:ора.1ьво і фі~ 

з.ичио .. Хотя:й праця проста. і .жеrка .. та одна 
і та сам~ робота стає Jtокуч.аива і 'тяЖка. 
Довго сrоати иа воrах m:~tодить здоровлю 
жевщиии. Все проче робить еї нездатвою бу• 
ти жеиою або :катер_іО - виплоджує жевщи· 
Іtу. Се nбвва~ е'і духово і творить r~уrіість і 

пр<)стаЦвтО. Так само nоно впливає ва морu..пь
ве, духове і фізичне жвтє родини. Нема вічо

rо більш, оІ.'идливоrо як брзплодиа, вперта, 

простацька муж~ського вигляду дівчива,хиба 
перевершить їй уuавmий фізично вироджений 
t'іабій-мущива. Капіталістична суспільвість 
продукує таких подостатком. 

· Фабричне жате е як раз противвн·~твом 
свободи. Се вае:мва неволя. Ніколи ве бувал~ 
такоrо влоrо, теиноrо, докучливого вагляда 

ча иевіJІииків, ·як -нивішний фабрИчний на • 
таввик. Праця, недоля, жура і непевність 

· завтріmиоrо,дня убивають душу і дух чоЛо-
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віка. Свобода иоже прийт-И Jiиm через с:в1до· 

:иість і розуміве. Дорога до свободи :може ве· 
сти через фабрику· аJІе ціль не бу де досягну·· 

та доти,· доки ... люде не покоря:ть собі па служ· 
бу :машину,. ва:містLЬ· бу~и · вевільника:ии ії і 
кількох ·їі·ВJІастителів. 

Обр•зо•анє. 

Женщина піtпла не во в фабрику; вона 

конкуру€ в иущивою такЖе в нау~ових і про· 
фесіовальвих sавят.вх .. Віл·ьпіість учителrв в 
середвИх j · внеших школах - жевtцІіни. В 

секретаріатах, книrоврдстві, стено1рафіt і 
ивJnих подібних завятях біл-ьше женщин ·чим 
мvщин. . 

3 ров:воєи широкоt· і заnлутано! торrовл1 
яку сотворив каntталІстйчпий розділ товарjв 

аявила~я потреба масИ робітників для тоУ ро· 

боти. Після того як виро-сли вові·rалу8R нrо· 

ии~у., я котрих робітвики по'rребують внаня 
або ;хоть обломків sианя, вови ':иусІли .ааnіз· 
натис.я з хеміею, математикою, :ие:ханічвиии 

.· . . . . . 

рисунками, чу*иии мовами. і т. д. Б усіх по-
~ередних су'спільвих еnохах.ваука була при
вілеєм висшоl кляси~ Але в роввоf:М: хеи1чввх, 
техн1чних і писарс f: ких відділів nромислу. 

капіталізм постарався, щоб вваве і роа~ти так 
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само hK звичайна праця· стали · звичайними 
то!Іарами. ·Коли наука стu.а з~t.·гаЛьною 

потребоюt тоrді она ~е !Іоr.11а вже (Syrи BJrac· 
востпю од:И'ниць. І тому то наукові інсти· 

туціl розширились. Rапіталістцчні· філян· 
ТрОПИ, S TDX ВЇД'ПадКіВ, ЩО JІИШИЛПСЬ Ї:М S 

розкіmво1"о жити, почали строіти ·читu.J.· 

Ііі, університети та ремісничі школи. Нау· 
ка так подеmевіла, що стuа приступною 

~ля кождоrо. ·РівноЧасно зробила ся· првступ· 
нии для обох полів~ Дівчата :можуть учитися 
иа рівні ·з хлоrrцями, і . таким способом мо· 
жуть ванимати всякі · громадські становиска 
та конкурувати в- мущинаии. · 

Та не лише наука ~одеmевіла в тіи~ що 
леrче п здобути.· Во ва дійсво ·упала в яко сти. 
Правда, що· десятилітна · дитина вивішних 
часів побунmи в mколі'знає дечоrо більшеяк 
фільософи і учені старини. Але фільософів і 
уqевих сегод]{Я так·же само малоt впоріввапю 

до теперішного васелевя. як і в старині. Те· 
nерішпа Шкільна наука· є дуже одностройвий 
техвічвий процес. Є ~е раДmе справа наnи· 
хавяголови деяким знанем ик исимильова· 

вя: тоrо званn. Такий процес продукує cne· 
ціutсті~, котрі добре виконують свою онре· 
му працю але поза ее нічого ившоrо не она· 
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ють. Наука повизилася АО вввчайкого твору. 

Виріс обраsОВflВИ,й проо~єтвріять, котрвtt ва 

руку nраці кае ту саму вартість що Й_ індус· 
тріяльвий пролетаріят. 

Але проте навіть лихе обрааововє е ліп· 
ше від иеrраиотности. І в тім так са:ио як в 

ившіи каІІітuізм відо!'рав велику роАІо. Хо• 
т~пер маса сту девтів і школярів учит·ь «'Я 

нвсшоІ науки .ик даввійте учили ся по шко· 

лах. але проте вови в знавю і в науці стоять 
боrато висше від маси народа а навіть від бо

І'атих і економічно щасливих людей мивув
ших історичних епох. В той сам час, коли ба· 

чиио упадок дійсвої науки через вагальвіст1: 

і спеЦіалізоване. вив1 шви й світ ~~~ достаточ • 
не число славних учених в кождій галузи на

уки, і та наука, мис~ецтвQ і література сто
ят.ь висше .від всіх попередних еп<:'х. 

Ка.пітаJJіs:и е переходоJtи.и періодом до 
ви.сшого степени. гр·о:м:адського житя. Рівність 

есть признакою :висІnого рояво. Отввраючи 

наукові інституції з одво1'о боку для робіт· 
ничої кляси, в другого для обох полів . одна
ково, капіталівм зробив для людського- роду 

:велику прислугу.~ Зн~ве родить бажане sва· 
вя. Докладна і вДорова наука мусить прИйти 
по убоrій і спеціліа~ваній., Раз людство пів-
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иае в:к · ка.1о, воно sвае f кіІькото веJІиRи~ і 
, . 

диввиж річ ей ще треба учитись, во й о відкрІtє 

. найпевнійmу дороrу .11.0 внани. Коли женщи· 
ви війдуть ва дорогу знани то вови певно 

бу ;tІ.уть старатись йоrо піддержати і розвину· 
~~и. В женщивІ науки, вван.и і витреВаJІости, 

JІюдство мати :ие ·кращо~о товариша і учите· 
ля, вк в гордих, нерозважних, темвих і само· 

JJюбвих женщинах иивіmноrо дни .. Дитинu 
сама sродиться а тими hрівціпdми sваня, на
Уки і sдоровли, які тепер тру дво до s~щіпле
ня навіть в JІіпших .11юдей. 

РаЗ Т&RИЙ народ васеJІИТ·Ь ВеМJІЮ, тоді пев
во ве бу де :місцв д.1111 неволі і rнету. . . 

Справа cnyr. 

Говорячи 11ро жіночі КJІопоти, великі та 

ка.JІі, мв :можем не дотовнутись того спір

вого питаня. 3 поміж найбіJІьmих клопотів 
женщини-панї клопіт в доиаmною службою 

чи не наЙІ'ірmий. Льокаї, себто правдиві під· 

_ JІИзвики плютократій, ее ціла велика кляса 
люДей. Чим богатше і роsкіmнійше товарис~

ке житє плютократії, тим більша армія л:ьо
. каїв. Таких лизунjв держvть в своїх 

гірських, вад-иорських та ~ійс·ьких палатах 
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на півночі і ~а~ полу дни;. Дехто забирає цілий 
корабель і подорожує довкруги ,-земЛі окр.у· 
же НИЙ купою ЛЬОКаЇВ, ЦtО. служаТЬ і К.ЛЯНЯ· 
ють ся на кождім .кроцї. Дехто держить ня-· 
ньок для своїх собак. дртрих, :вивітрюЮть. 
КОЖДОГО ранку. 

Така служ6а бо.rач.ам є ласий хусок для 

тих. мущин і жевщи в, котрі .можуr·ь .. за.глу
mити свою волІ() і зробитись. (!ездущними м~

неренами та. ляльками. Нема в світі такого· 

пониженя~ коrре-би_ зворуmІІлоби такого n.a· 
вс-ького зауmника. Але часто був~е., що слу.
га возьм:е верх над паном. , Л~окаї_ заходять 
в ком·нату.тодї коли говорить ся про важні 

справи та заміри. Щоби вони· лиmи.vи ся тай• 

ною, треба слу:гу nідкупити. Але в кого :мож
на купити мовчанку, в тоГо можна купити. 

зраду. Таким способом нера3· добрий пан і . 
павї nопадесь в руки слуг ·і відпокутує 

своє~ В великих скандалах слуги часто вис
тупа.ють за. головних свідків. Залежить від 

того котра сторова заплатить ліпше, щоб льо· 

каль :говорив або мовчав. Всякі сплеmї вихо

дять на світло денне 8адними д-верми. Не да
ром то··пави щиро бажають, щоб вернули ся. 
ті часи коли-то зі слугами можна бу ло роби- · 
ТИ ЩО ХОЧеJП. 
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ЛьокаfІська кдяса для соціяліЗму не прис

туп на. Вона залежна від·боrачів і тому еrнра
еться ніддержув11Ти ту систему, яка ·дає її 

житя і иа.живу. Чим богатrпа, буйиійша та 

:r.Іарнотратнійша . панська кляса, тим більші 
відна-~ки дЛя льокаїв. Томv вони стоять не-

. w 

~rохитно п"Рибог.ач~х,nри богацькім злоді:йстьі 
і богац1 • .кій розтраті гроuнt. Вови з натури і 

інстівкту ІJеnавид~ть промисловий nро~єтар, 
як про1:ивника тої кляси, котра стараеться дд.я: 

. ~ нИх за л1ниве і ві~ещо не nрида·rне ж11тє. 3 
дryroro боку Rови ~ вненавиджеві nромисло

вим пролетаріятом. Льокай тн. підJІіжка. - ее 

слова - зневаги. 

. 3 ПОМіЖ всіх КJІОПОТіВ ДЛЯ Ж€ВЩПВ Се• 
редної_кляси сей. найтрJ" двійший до розяааня. 

Вони страrпевво відказують ва «f:абрики і иа

rазиви, котрі забрали дівчат з до:машнрї сл уж- · 
би, поробили їх."гордІІМИ" та ,.незалежними' 

і не довваляють павя:и старr~увати вад· слу

гами. В винїшвих часах д}вчата не мають о-' 
хоти посвячувати свої вечері т~ неділі та слу

хати чиїхсь 11рикавів коли вови мають віль-
, вий час а;бо коли мають ся вертати домів. 
Коротко кажучи ваемва праця женщиви в 

фабриках створила ту тру дну службо ~у про· 

бл ему. 
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Середпа кляса любить :иалпувати и~не

рп плютократії. Прав.да, вона не :иоже свого 
доt~ягнуви чеРез непомірні видатки. Але во
на стараеть ся скільки ~оже. Нов9часиа вttй· 
мичка для ·неі великий клопіт. С~редн~ КJJ.Я· 
са не :м.ае досить богацтва щоби купити собі 

послух, облесл;ивістІ. і покору. Послушва най 

мичка скорше чи піsнійmе дістаеть ся· R t}q-_ 
гату сімю. А неза.Jіежна cJIІ~ra ее пос'!рах для 
женщини середної кляси. Коли впна педоб

ра то дім. перевt:'ртаеть ся до гори ногами. А 

коли вона така, що варта єї задеря\ати, то 
знов не Дасть сабі командувати. По дом~х 
середної кл.кси дівчат не держить ся на те· 

щоб одягались і вічого не робили. ·Їх служба, 
не забавка. Вови мають nрн.цювата, їх на те 

наймають і вони ва те йдуть.- Але будучи· 
здатними до праці і пильниии, вона не доз

во.л.ЯJ?ТЬ, щоби пані ними поmтуркували. Во-·· 
ни готові Покинути службу так як бу.ли гото
ві нанятись,· а коли не можуть найти відпо
відного місця, тоді звертають ся в найми в 

фабрики. Л знала дївчат, котрі. покинули сл у_. 

жбу ЛИІПе ТОМУ, ЩО ЇМ велеНО бу,. о НОСІ1Ти' . 

сміtuні маленькі чіпЦЇ на голові, яких ніяк~ 
дівілізована людина не носилаб. Л звал-а О· 

СОбИСТО ДЇВЧИНу, КОТра ПОКИНула ВИrідпу СЛ)'" 
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·жбу лише тому, що її пані мала плютократсь

кі иавєри і вим:агаJJа від неї, Щоб виходячи 

на вуJJицю дівчина ~осила фартушок. Ова!нї

кодв так не убирJ\лась і відмовилась т~к убп

ратисьвимовляючисьтим, що її одіж є її влас

ність і она має право носити як їй упод()ба-
'"'еть ся. Се бу ла обра:іован~ дівчина і мала ве
ликий хист вихо\Іувати дітей. Для психольо-. 

tічних студій ми старались познайамптись з 
її наслід~ицею і прековались, щосе була прос 
тачка, ~емна, брр:хлива і лінива дівчина, кот-

рої саме товариство іІівечнло дитину. Аде За 
те вона носила фартушок і бу ла-би mіст ь фа

ртушків носила аби 'лише задонолити паню\ 
Поза той льокайський та блазенський 

бік справи який плютокраrи старають ся по-

лаДнатй, справа .л;ома"шної служби вас з окре
Иа ~е займае, так як вона переходить в зи.

rальну Пр0.14ИСЛОВУ пробл~му. Дім середНОЇ 
кляси··стоїть'.перед упадком. Готелі і :великі 

доми займають його місце. Непов.ірвість слуr 
жене середну класу до того. · 

КолИшні приставовища домашної прис
. луги _стали полем промислу і індустрії. Ку-
хар, наймит, дверник, фірман, голяр вови се
rодвя промислові прмє1 арі. Тому , , пробЛ є~ 
·ма с;JJужби" не sаймає соцінлістів. Вона ви
рівиае'f~s дорогою соцілльвого розвою. 
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Душогубне сусnільство. 

Приrлядаюч~;ІСЬ до теперішної жіво9оЇ· 

долі бачимо uдно rtри.кре .ЯвИще, а власне, що 
в новочасній суспільности так б_(\гато ж~н

щин калік. Не гrощримо 'л ро тих, що род.ит-ь 

ся каліками або стають ними через якусь хо

робу; тут зв~рнено увагу на калік .промисло

вих, котрі колись бу ли здорові, але стратили 
адоровлє і силу при праци. 3аrал·ьнu мп нже 

говориди.про вмику бе.зоrлядність ,-.еперіш-
.. • І ' І 

но1 суспІльности що до марнована людського 

житя в індустрії і проми~лі. Людська суспіль 

ність все легкоДушно витрачувала людсJ-.:ке 
-житє як не ·на однім dойов~щи '!О ва другім. 
І чомусь ніхто не·має охоти говорити про ту 

стрА шву різню. . "'· 
В коЖдій попередній сусnільности :мущн

на воював, щоtі о~оронити женщин і дітей . 
своєї кляси або нації. Нв. поли вовQ.часвого . 
промислу нема охорони для нікого. Сил-ьний 
не може тут охоронити слабого. Тут pdдme 
:Ьсіборють ся, проти всіх, жеищини беруть 

участь в боротЬ't>і H~t рівні з мущинам:И -і ще 
.гір~nе пропадають. Різними експлозіями ці-
лі фабрики були зривані у воздух і трупи 

женщин лип1алп~П разом з трупами иущив. 
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Бувади по ф~()ри.ках страtпні пригоди і жен• 
щипи з м:ущинами Еискакували з високих по· 

верхів, щоби окалічіrв на ціле житє або уби· 
тись на смерть. ~ , 

. ·Письменники з полудневих бавовняних 
округів розказують,' що бачити там малих ді· 
тей бе:і пальців.,або рук є річ зовсім звичайна. 
Женщини :мусять стратити і траrrять руки: 

·і ноги майже в кождім промислі. Поети oq:цir 

ву·ють красу желщини їі волд сЯ, та робітни · 
ця :мусить його обтяти, щоби стати .на рівні з 

мущиною. Красневолосянераз було причИ·· 

вою тяжJих мук женщпни-робітниці. Нераз 
воно попалоск в миmину і мапІипа обірвала 
його так, що й червоно скірий Індіявив Ta.R но 

жем не обріЗа:в-би. Такі випадки тепер зовсім 

буденні. За скільки послідних тижднів r'азе· 

·ти ниеали про пять тиких случаїв, трина·схо· 

ді, оден на Середнім Заході і оден на побере· 

жі Тихого Океану. Жіноче од ін є е также ще-, 
релом небеRпеки. Много нещасних стратило · 
житє або окаліЧіли через т~, що машина вхо· 
пила і.потягнула 'і~а собою одіне. 

Тисячі тисячів впали жертвою в розвое· 
-вім походї людського роду, тисячі тисячів у
пали же{\ТВОЮ дня посту.пу, щоби приl.,ОТО· 

' . -. . ' ' . 
вити слtдуюч1 покол1н.я для красшого жиrя 

та надходячого визволеня. 
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'Економічне визволе не женщини є умо

вою її особйстоrо і соціяльноrо вивволевя. 
Дсроrа до е'коно:мічного вияволР.н.я: веде чер~з 
фа(~рику. Старе :мусить впасти. щоб' вробити 

:місц~ для нового. Лише ~а Переході тисяЧі о_а
дуть жертвою непоси;tьного т~у ду, тисячі 

терплять ведостато~ і пониаrевє, тиспчі калі

чіють·та гинуть; але вид тим всім світить ~о

р.я:, ясна вор~ визволеня людської раси ВІд 

усякої неволі. 

Високі і низькі змаганя. 

В ході еволюції· наш~го віІіу uрацюють 
два напрямки, о ден Піднима:Ючий друrий 
понJІжаюЧ:ий. Рік в рік капіталістична сус

пільність викидає тис.ячі нещаснlfх . лІ_Одей 
з пр_авдивого житя. Босяки множать ся з ве

ликою скорості.ІV. М:ущини і женщини ста·ють 

босяками. До босяків ваЛежуть не· лише ті 
неІцасні, що займають ся жебраниною, дl•Їб
ни:м злодійством і ~11ким.и инІnи:ми не r.tораль
ними: річами. До вих належить· весь неnот
рібний елЕ?Мент суспіл.ьвости. Женський поJІ 
достарчає велитенську армію професіональ

них проституток, так в богатих костюмах, 

шовках і бриляктu як і J3 лахах і бідности. 

Злодії. дефравдаити, обманці, профес!она.n:ь-
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ні ~ра чі і всякі инmі ошуканці рекрутують· 

св з обох полів.-

ue суспільні від падки. Та ее така вели
ка кля(~а, що в·часі соцілльвого ·п~ревороту 

треба в нею ч·ислити ся. В Росії вона достир

чає р~крутів для ,.чорної сотні'·, тv поDІВь 

ревоJП~)]~ійвого руху і страх робітничої кляси .. 
СоЦілліетична пропаtаіІда не має серед вих 
успіху. Вони не мо~уть поправити ся і не 

мають васлідників, для: котрих-би працюва· 

л~ і вадіадись. 
іІавіть серед звичайних робітників,. що 

роблять корист ну роботу,. є нахил до пони· 

ііtеня. Напружена і убиваюча праця в фабри· 

'ц1-понижає Р<?бітвика д<? ставу раба. У веrо 
нема иного інтересу або охоти як прііцювати, 
істи-і спати. Мущипи часто топ;rять свою ву
~4У в піявьстві. Хто може їх винувати знаю
Чи їх~е житє? Hepus і женщив0 схt'дять на 
таке, але вони ваближают~ ся до ряду бося

ків. ~аведбують себе, одяга1оть ся· без yвa
':ru для свого особистого вигляду, стають не· 
приступні, зложні і ·капризні. Моральва tіт

иоrфера по фабриках е така, що дівчата і сло

вами і ділом набЛижають с~ до босяків. Оги
да, яку~•Руsвелт представляв .як самоrубс· . , . 
'ГВО СУСПІЛЬВОСТИ, МаЄ ПаЙбІЛЬШИЙ ВПЛИВ Ва 
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·женщин і жіночі звичаї нииішного дн.J!. Не

вин ні~ть любо~ і чесність н ропадакть. Доб

рота щирі ст• і матирна лю~ов ве м;;~ють. u їх 
серцЯх місця. Преаидент~ькі заходи ;,ому не 
по~1uгають·. Се зродилось в к&.піталістичній 
сусп .. ільности через непевпість житя та упu
доІ~ з -~~рового, щасливо1,о Ї\ доброго родuнцо· .. ' 
1,0 житя. 

Але проте ще не Цілий образ суспільнос

ти чорний.: Він має ще дуже )tсні ри~и. Прав
да, дь хто, особливо з інтеліrентів або з тих 

що користають з темноти робітників, ~еже, 
що робітники про пащі. Та так говорять ли

пІе або лю ..(е в:~чесні або такі, що не мо· 
жуть по пяти. дvха робітни,чої кляси. ,. 

Зразумітп робітничу клясу не так Легко. 

Та так .як вона бул3 все поневоленою кля-сою 

ще від часів варварства. Ми носимо і:а ва~их 
плечах слідд вікової иевоJІі і підданьства. 
Ці.11і стuлjтя поиеволена кляса бу ла піддана і 

переслідувана. Передових хто зважив ся ста
ти до боротьби, мордоваво безпощадно. Та 

сама історі11 прод;овжаеть с·Я від пер11юго по в 
ставя невільвиків аж до ІІарижеької Комуни 
і ч~рвоної Неділі. 

Миио тих всіх страждань, рuбітнича кля· 
са· учить ся і орrавізуеть ся для своrо rизво-
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ленв. Всюди видно з:иаганв, щоб піднестися 

в гору .. Про загальну шкільну науку для О· 
бох поJІів :ми вже говорили. Змаганя до корот

шого дня праці зростають. 3 коротшим днем: 
праці буде більше ч&.су на поступ до ліпшого. 

Право робітничої оріанІзації вже введене, Х('Ч 

воно ще все виставленQ Hd. пробу. Свобідні 

товариства хлопців і дїRчат, мущин і женщин, 

е великий здобуток. Вони помагають обидвом 

полам поступати :вперед і дають нагоду за

охочувать О/~Но одного до того, що добре по 

одній або дрvгій стороні. 

В загялі, ми мож~мо тїпІитись таким люд

ським поступом. Давнимв- часами лише ма

денька :меншість провадила JІЮдську расу 

вперед до кращого житя. Ся :меншість все 

зростає і зростає скорше як коли в історії. 

Поступ стає щораз загальний, просякає всї 

поклади суспільства і потягае за собою біль

ше 'женщин як впопередних вікях. 

Жіночі права. . 
Такі велакі і раптові економічні зміни а 

за ними введе ні капіталізмом s:міви в станов

щипи женщини перенесли s собою деяку жі
ночу ненормальність. Нема в ·rі:м вічого див

иоrо. Деякі жеищини впившись новою сво-
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бодою, стали лосьміховищем та Rлопотом )JЛЯ 

людей. Вови почади наквдать ся ва все люд

ство, в ОІ<.рема на мужщив, приписуючи їм 

тираньство і гвет. 

Артемус Бард, па:йбільтnий n:м:ерикан(;ь

кий 1оморист і сатирик у днях упа.дку старо

:го режіму і прnходу нового, звернув свое пе

ро ва карикитуру проти тих, що домагали ся 

жіночих прав, так само як любив карикату

ровати всяких недолюд1~jв. Лк подорожвому 

аtентови, йому часто ·приходилось ба:чити 
всякі случаї. І він так кн.же: "Женщино, жеп
щино! коди ти сп<1кійна то ти виз•ляда~ш як 

анг(jл; але коли скивеш з себе своє жіноче о

діне і натягвеш ва себе мужесІ>І~і Jптани, ко

ли покинеrn домвшне. ОІ,вище і в голові пов

во жіночих прав, коли ходи1u як той лев що 

хоче когось роздерти-одним словом, коли ти 

захочеш бути:мущиною, то станеш чортом", _ 
Часто можна бу ло колис·ь побачити жен

щини, що свідчили тим словам. Женщина 

представляJ.Ut себе за потоптану і над' ужива

ну мущиною. Деякі в них наслідуючи мущи
ии, прибиралясь ввайсміmвійJпі костюми, та 

наче самі хотіли ваняти те стан·ов:ьще проти 

ко1рого боролись. 

Щоби проти та.ких женщин не поклика· 
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тись на самих муІцин, я паведу тут женm.ипу 

на:йбільrnого духа ниніпJного ,7J.НЯ, велику 

акторку Одьгу Нетфсал, котра каіRе: "Л-

много нас- не симпатизуемо з тими женщи

нами, котрі роблять ся :м:ущинами, і бачуть, 

., що цілий світ проти вих.. Л їх жалую. Вови 
духові, моральні і фізичні калї.ки. Але дяку

вати богу, кожде ~лідуюче поІ<оліне бачить, 

щора.з то менше таких калік. Вони породи:-

_лись ва те, щоб занапастити свпе жите і сво

їх товаришок". 

В ході людської еволюції жевський рід 

був найбільше нещаснuй .• Женщина, вибра
на ддя добра гроиадІІ і наці1 і загального пос

тупу раси в оборові істноnаня, часто стріча

ла много ворогів. В клясоній суспільности 

вона не мала собі ходу ч~рез закони приват

ної власности і полове понижене. Та поза тим 

кожда жива і не 3аслінJІена перес~удами жен

щина признн.е; що мущи:ва е вайліпtпий при

ят~ль і що її найrірхпі вороrижРвщини. Rож

дий 1ущива любить ..товариства свідомих і 

поступових женщин. Та звичайно женщина 

сама ховаеть ся від мужеських розмов, думок, 

інтересів і товариства в повнімі широкім і ду

ховім змислі. Коли мущина обходить сл s 
женщивою як з дитиною і заходить в пусті 
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бала.чки,яких віколи не говорив-би серед :му· 

щип, так ее дієть ся тому, що сама женщина 

його до сего доводить: вона чула-би ся пони· 

wевою "1\Іужеською розмовоІ<>'; n}JO щоденні 
події або інтереси світа. Думаючий. чоловік в 

І~ілька-мінутній розмові переконаєть с.я чи 

женщиFІа думає і іптересуєсь світом і його 

завданєм. Женщина· не дорівнає ніколи му
щипі коли она t)y де на него ворогувати. На 

ее треба завзятої праці. терn~ллЕости, впт· 
реnалости і здорового впливу кількох по ко· 

лінь енерr'ічвих, образовавих і думаючих ма· 

терий. 

Рівноправність. 

Так sв:tве жіноче питанє послідними ро

ками обмежилось виключно до питавя полі

тичного голосованя, рівного виборчого пра

ва для мущин і женщин. І ко .. Іи стаnити спра· 
вуякпитаня моральности, справедливости 

і рівности, то лиtuе тверл;олоба людина може 

противитися рівнопrи.І<ІІости женщин. ~ен

щина є чн.сти ною людс·ької суспj ль ности, во

ва терпить її недомаІ,анн і тому она інтересу

ється аб•> повиннu. інтересуватись сусnіл.~;авим 

поступом. Але політика і державна власть 

прийшли в світ з клясовою суспідьністю 
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і 'іі повеволенем женщини. Чиж воно не прп-

родва річ, що женщина, я.к всі поневолені 

кляси, виключР.на від участи в політичвій 

боротІ:бі uануючих кляе? 

В тeJtepinlHИR час навіть не варт, щоби 

посту пов а женщина або соціялістка боро· 

ла. ся за ·Право ~олосовавя. Теперіrпва бо
ротьба е кляСова боротьба. Реформи, які :мож
на ::~добути при помочи виборчого права, не 

важні і :можуть лип1е помаrат~ латати тене

рішпий лад. 1\Іи соцінлісти е проти латавини. 

Коли виборчого права :можна. ужити для по· 

валеня винішного поряд~у, Т() нехай голо

сують ті, що його мають. Однаково робітви

ча кляса творить більШість населеня і е чи

сеJІьво більrпа як треба щиби голосованем пе

реміиити теперішний лад. Але, щоб ее зро· 

бити, вона nотребує свідомости. Велика полі

тична боротьба роr>ітвичої кляси е боротьба 

науки. Та боротьба пронадить ся і словом і 

письмом; і в тій боротьбі кожда здатна до неї 
женщина ваймає свое місце, без·• огляду Аа 
кап1талістичві закови, або обмеЖев.я вибор
чого права. 

В соціялістиqпім ладj с~ питапя найде 

свою приlюд ну розязку. Там адміністрація 
бу де мати на ціли провід в промислі, продук-
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дії, розділі товарі~, науці, забаві і здоровлю, 

і бу де ВІПtонувати сл сами ки робітниками на 

тих полях. Тuк як женn1;ина береучасть в тих 

галузях праці, тому й она буде брати участь 

в їх адмі пістраці і Она возьме на себе сю 

працю як щось зовсім природнА як своє пра

во і повинність, б~з дозволУ. або на.даня. 

. .Як особливе sяnище поступу можнА. з 

того приnоду зга;\ати, що в царсІ)І\ЇЙ країні, 

а ~i:tMe в маленькій Фінляндії, женщини сто

нть найвисше,-та.к як мають там найвисп1і 

політичні права, що до голосованя і вибору 

до найвисших законодатних зібрань. :ми 

витаємо с~ як поступ і ті1пимось як здобут

ком довгих віків. Є ее дійений поступ, який 

св.ріпляє голос поне:волевих :к.ляс і політичні 

сили ворожі автоІ~раті1. Одначе той край ще_ 

неготовий до соціялістичної революції. Кожда 

реформа ослабляє силу царя і держа.ии. Дух, 

13 яки:м ті фінські женщ·ини виступають до 

боротьби, е слав~им змаrа.ве:м: жіночоГо пес
тупу. 

·ПрофесіональвІ юні і. 

Морально здаєть ~.я призвано в професі
ональних ювіях Американської Федерації 

Праці, 4Іtінкв мають ті самі праRа що мущи-
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ни. Много людей думає, що воно так справді 

і жеnщини повинні лпtnе поnробувати. Але 

ті юнії є ка1_1італістичні; мають той основний 

прінціп, що інтирес капіталіста і робітника 

е однаковий. І коли служать робітникам, то 

лише вибрани~r членам професії. Вже сама їх 

ватура не дозволяє їм помогти женщинам в 

їх боротьбі. Інтерес каніталістав праци жен

щини ·є той, щоб дістати як нойдеІnевmу 

nрацю, а перетпкадjRати йому в тім значило-б· 

виступати проти спілt\них інтересів. Одна 

-тільки юнія, яка, скіл1:ки знаємо, признала 

рі~ну платню і додержала свого, е ІVпія ти

пографістів. В многих профе~іях, де працює 

валике ч_исло женщин, орtанізатори Амери

канської Федерації 'll раці їх іtворували. Се іх 
дійсна і зrідна в їх заявами робота. Амери

канська Федерація Праці е орГанізація про

фесій і підкупства. Її провідники rляІ(ять ва 
великими вкладкама і вступним, іцоби :иогли 
:мати· собі високу плату і товсті приноси, а 

· що женщини: звичайно лихо плачеві зарібни
ці, тому нема з чого дерти. ~онкуренція в 

·жіночій працї, велика, тому що та праця зви

чайно проста, і тому тру д;но .для Зрадників 

створити моцопоЛь занять. І тому жевщини 

по найбіл-ьШІй части не орtанізовані. Вови са-
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":м:и не старались aJie і Американська Федера
ція того не зробить! 

Робітниці шевських заводів, 1·калень і 

пралевь :мають великі :мі шані орІ"авізапії. 
Але в ввх творять~н найбільші злодійства .Іх 

зиага ня просто звеохочують а всі отрайRи 

програні. Послідвий страйк в Фол Рінер був 

зовсім безкорисний, а до того робітницям 

прийІплося перебути много страждань і нуж

ди. 

Що правда, ніхто ніколи не робив захо
дів, щоб в тих юніяхзрівнати платню мущи
ни і жевщини, ta. навіть _ніхто не старався, 

щоб піднести ~латню до так званої .,відnо· 
відвої" висоти. Женщини робітниці, ор:tаві

зовані чи не ор:tавізовані, е плачеві найгірше. 

Коли професіоваль~і юнії не можут .. ь :матері
яльво помагати робітникам навіть в найлуч

ших професіях, і коли де небудь п.zштвя піш

ла в гору, то тільки завдяки тому, що по нак· 

ла.дали високе вступне і :місячні вклад ки,· 

здержуючі робітників від конкуренції, то SІ· 

ким: способом :можуть вови помогти в тих 

професіях rде :мущиви і жевщиви вастроеві 
одні· проти одних, або де уліпшева і поправ-

, лева машинерія упростиЛа процес праці і 
уможливила конкуренцію. 
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. Діяльність zенщини в rірофесіовальв·йх 
юніях звелаЬя до участи в звичайних спока
гаючих і значконих союзах. Хочуть помагати 

Юніям жадацем юнійвих sнач~ів при купні 
товарів на ривку розділу, тоді, коли вже :ка

пітuіст скінчив визиск робітника в фабриці. 
Та ее труд безкорисний, а результати малі. 
:М:u6 котра женщина, виходячи на хуп·но, ці· 
кавилася більше юнійвим знаками вк торгом. 

t 

Упадок капІталіЗму. 

Rапіталістичв~ суспільність. працює д.п.я: 
власного упu.дку. Збиране боrацтв доведе. до то 

ro, tцо в близькій бу дучвоqти вес;ь про:иисJІ ее· 
го кра.ю оnинет ься у власти кіл-ькох одиниць. 

Історичною :місією капітuізмv е у .піпmити і 
вгромадити засоби продукції. Змаrавя окремо· 
ro капіталісrа на поли пр(J:мислу заставили йо
го уліпшувати машинерію, як такжевбирати 

богацтва до купи. Але с.е створило те, Що 

п·риведе упа~ок капітаJІіз:му, а власне-·Про· 

мис~ову Робітничу Клясу. Коли sасоби про· 
дукЦії виросли до тото;· що капіталіст не міr 
'"сам дат1.1 собі ради, тоді він почав наймати 
помічників. Коли йоrо вае:мників ніt:м:ножи· 
лося, він сам nокинув працю і завився фінан
совим :крутійством llбo віддався забаві, Вся 
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праця впала на -наєм~у працю і З·ти:м в руки 

наємних робітників перейшла вся М11шиверія. 
Наємні робітпики дійсно сповинютЬ не лише 

процес фізичної праці, але завимают-ь ІtQжде 

становІіще в продукціі, від ·sавідателя ікни

говодчпка &.ж до· післанц.а. Дрібні ремесла 
;впали. Повстала індустрія. Тисячі робітня;. 
ків зб'ираються під оден дах, :много тисяч в 
одну громаду~ Поділ праці зробив одну люди
І:ІУ зависи:мо10, »ід другої, о дев процес пра

ці від другого і то не Jiиn.te в одній про
фесії, але індустрія зале8(на від індустрії. Н&. 

при:мір, швець не мо~е робити чобіт беs. ма
шини, котра потребує :много фабрик і індус

трії, без сирого матеріялу,. котрий потребує 
їх ще більше, беs світ.11а, опаJІу і сиJJ.и, котрі 

потребують ще більше, без ха:рчів, одівя і 
мешкаJІь, дотрі займ:ають решту фабрик і 
індустрій. 

Не розуміючи .справи, робітнича кляса 
піддається визискови. ·вона уявляє .. собі, Що 
:Капіталіст дає робітникам праЦІQ і тому вови 
залежні від него. 3 .часQм робітники nобаЧуть 
свою по:мидку. і правда вийде ва в~рх. ("а 
вли.сне, що то капіталіст е залежний 'Від ро
бі тни:ків. В~ни тоді зрозуміють, що конечао 

треба зробити :ИаVJинерію колективною влас.• 
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ностію~ а· що в Дійстости вови ·е вже тепер в 
посіда:ню ма.шинерl1, то nрогнати теперіm· 

них властителів бу де ле:кmа справа. 

Аде &апіталіст.ична кляса, так як'всі дру
гі пануючі кдяси, буде старатись 3адер-жа

'1'И своЮ сиду до послід ного. Тому ка піталіс
ти бунтують ·народ проти народа, мущину 
проти женщияи, щоби'ти:м заколотити клясо

ву боротьбу. В rазетах :і иншими способами· 

вови і грімко лаютІ)ся на · Мовіодіn, .але рів
·нсчасно стараються, щоби тих са:м:их Мон1о· 

Лів дістатИ дешево до фабрик. Jio т~х самих 
tазетах докизують, що ?Кенщина конкурує з 

· :мущ.иною і через те пониЖує заплату і рівень 
· жи:rя, ал~ проте также радо наймають жен
щин і визискуІVть їх до крайвости. Капіта

лісти ніколи не жеруть ся; все звертаються 

ва. робітників. 
. ,Але всіх людей не можна все обдурюва

ти. 3 часом робіники пізнають хто такі ~апі..;. 
талісти так як то содіялісти . вже знають. 
Процес еволюції є вестриl\Іний. Він показує, 

що кооперативна продукція :має бути коопе .. 
ративпою власностю. •Капіталістична систе-. . . 
ма достигну ла вже свого вайвисшоrо розвою. 

Вона. споввида свое зАвдане. Суспільство. не 

:може поступати дальше по капіталістичному. 
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Коли поступ иає продовжатись, то мусить 
при~ти соціяЛізм. Але системи можуть вер
татиСь! Історія записала довгі періоп;и ретро
rресіі. По упадку римської імперії,- Е:вропа 
пережила пять чорних століть. Поступ мусів 
вибороти собі дорогу, .так ски.sати, бічними~ 

ву лицями. Та nроте визволе не прийшло. Во
в~ мусіло прийти. Людськоrо поступу ве 
можна здержати ва все. 

. Сеrодвя воно від робітників заJІежить, 
чи поступ :маР. продовжатись в оsвачеві:и 

вапрммі, · означенім · еволюцією. Робітнича 
uвса е КJІясою поступу. Вона кер:муе засоба
ми продукції. Вона ·.мус)Іть бути бу ду чим 
властиrелем. Клясове Паиовавє мусить впас· 

ти, весь народ мусить ст~ти спів-робітником: 
і спів-власником. Та поки ее довершиться 
треба робітникам много науки. Вови иус.вт1: 

стати Клясово-свідоииии, певними і спосіб
ними керувати промислом через промислову 

адміністрацію. ~оли робітвики не вможуть 
підвестисадо то.rо рівня, тоді шлях роsво.ю 
зверветься до ім:періяліз.иу, до капіта.піс

тично-февдuьвоrо nанованя :кількох і пов
ного закріпощевя :мас. Ившоrо виходу :м:е:ма. 

Продукція і виміва боrацтв творят·ь стан і 
положеве народа, свободу або вевоJІю, зви-
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Чаї, ідеі і заковів. Завтра е соціstлізи і свобо
да, або капіталістичний імперіяJІіs:м: і неволя·. 

Чи :м:оже женщина робітничої :кJІяси, або й 

кожда и·вша женщина ее іtворувати? Дл!! св'\ 
еї дитини вона готова посвятит1f саму сєбе. 

Перший івс:rинкт · же~щини є матірний~ .Як 
вона може стояти JІівиво і бездіялЕ: но тоді, 
колИ їі діти, иущини. і жевщини бу дучиости 
е в ,небезпеці гніту? Чи не варт що.би жев-

• І 

щииа посвятила кtлька хвилин кождого дв.и 

'.д.J'SІ науки соціялізиу? Чи не треба подати 

руки мущинаи для його вді~свевн? 

РОЗДІЛ lV. 

СОЦІЯЛ,ІЗМ І РОБІТНИЧИЙ РУХ. 

Соціяльне питанє . 

. В ваш час ве:м:а ві жіночоrо питавя, ві 
ре.п:іtійвого питаня:, ві національвоrо питаня, 

Ві раСОВОГО ПИТаВЯ. Є JІ~Ше ОДНО ПИТанє. Пе• 
ред котрим: всі другі виквут·ь або в вім: :міс· 

тят .вся. Є ее робітниче питанє або соціяль
не hитанє. 

Коли upo соціялізм: почали говорити в 
сім краю,-то Зараз зроблено закид, що соція
лізм не аиерикансsкий. ,~:)3ін не :може прин.s:

тИсь .ва американській почві' '. В Німеччині 
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говорено, іцо соціялііl:м: не ~- віиець:кий, Б 
Анtліі не-авr лійсь:кий, n Росії не--русский, 
а японські таварипlЇ оповідають нам, що :в 
Лпонії кажуть, що він не-Яnонський. Оу дя

чи по тім, хиба ті знають найлутше, :Котрі 

скаЗали,; що соціялізм є· нем:ожливи·й, бо 
людсь~а натура не з:міняеть'я, і що лЮдей .не 
мож поробити ангелами. ~ле проте показ~ 

лося, що соціялізм не так легко здуШити. 
Він прокидається в Америці, Німеччині, 4JІ

ілії, Росії і Лп«;нії, аtітує і росте локи н~ ст~
не дійсностю. · 

Соціяльне пИтанє стоїть перед на·ми всю

ди:. 3 вим стрічаються дипльомати і політи
ки. Воно виступає в конtресі і в суді. Воно 
заглянуло навіть в очи теперішвому презі

девтови. Ко'ли в Айда.го і Колоредо продов

жали~я надужитя проти уряд~иків ._Західної 
Федерації У г.т.іекопів і коли президента заси• 
пали ~ислчі протестів відклиІtаючись до йо-

1:"0 урядового станови~а, щоб постояв sa по
топтані rоророжанські і людські права, тоді 
він страшно розлютився і постазовив :ісі 
протести здушити своею могутною ногою. 

Одним почерком -могут·ьноrо пера обявив, 

що всі робітничі аtітатори і соціллісти є , ,не 
пожадані rорожани ,... Та як же :мусів він зди· 
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ву:ватисн, ц~бачивmи, що тим соцілльвого 

пвта-вя не ризязав! Після того указу йому 

адавалосн, що всі а.rітатори злякаються і по-
,; ложуть сЯ ва вічний спQчинок. Але стало ся 
ина:кше! l[ова зли.иа протестів здавалося, що 

., , непожадаві rорожаве' • стане в :масах людсь
кою назвою. Перед третим президіяльним 

вибором, ,,бідний Теді'' :м:уrів старатися 
направи:ти що зробив. Він тепер стоїть .,:за 
весь народ" і ."недозводи:ть, щоб робітникам 

заnодіяно несправедливість". "Теді" пере-
. копався, що обмано:и можна ро~ітників даль
ше підвести як насил·ьство:м:. Так робив ко

лись Марк Ганна. Той, що не піддався най· 

біл~шому медведеви, мусів ся піддати соці· 
яльноиу-питаню. 

Соціяльне ..питанє виступає в школі і 
університеті, на церковній проповідници і 
пу6личній трибуні, в rаветах і дома, в фаб
риці 1 поза фабрикою. Се найбільше питанє 
І . 
дня! 

Нинішва женщина е горда своїм nосту

-пом. Вона свідома своеї сили над новим nо
·ко.ціне:м. Вонадивить ся в будучність з оду
~евлене:м. Тому й вона по:пинна подбати щоб 

посвятити днину, або годину до пізианя ве-. 
лик их J)итавь дня! СоціялЬне питав є ее ве 
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JІИІІtе суха е:ковокіs та тру дві лекціі. Мис
тецтво. музика поезив. дра:ма і література 
кождоі епохи, те все відбивало страждавя, 

кривду і нужду повеволевих, nоб'иваJІо ~и
равію і rвобителів, виказувало і піддержува
ло правду і справедливість. Воно держало 

перед народом зеркало бу дуЧJІости. На кож· 
дім:. поли жеІцива може ·кори ство працювати 
-. в ,llіточій sахоровці, де вона С?Повідае ка
зок дітям:, в фабриці, де вона сrрічаеться з . 
повеволевиии товаришками 'своеІ кляси, в 
науці, де 1може поширювати внане і правду 
і красу і високі ідеали шир0кого світу. Жен

щина е. половиною людства. Вона терпить 

через зло і вона nовинна ·захопитись посту
пом. 

СоцІялі«;тичнмА рух. 

Ми бачили: що закови ~лаовости і КJІЯСО· 
ве павоваве бу ли жер елом: rніту женщини і 

ВИЗJПИХ КЛЯС,. КЛ.JІСОЮ властителів ВСіХ віків. 
Ми также бачили, що родиввІ відносини між 
робітниквин в веJІикій мірі скиву.m з себе 
давну оrиду і ·повижев~. Ми можемо сказати,· 

що жінка, сестра або дочка івтеліtевтвоrо 
робітника, коли він не вовсіи бідвий е вай
щасливійmа людина в· світі. Toro ие з:иів.а:е -
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факт, що тисячі з вих :малпують за капіта
лjстами.Добре платний робітник, коли. здоров 

і сильний, навіть під }(Нпіталістичною систе

мою, старається ратувати жінку і дочку від 
ваемної н~волі. Їх Я\ИТЄ і праця користні, і 
їх праця тяжка але рухи свобідні. Коли їх 
поглЯди ясні, їх розуміне чистР, то вони :ма

ют-ь повну нагоду для товариства і дружби з 

·:мущинами і женщинами;з якими стрічаються. 

Хоч аtітаторки жіночих пра!) представ

ляють себе мученицями ві~ів і виповідають 
мущинам війну· зu їх тираньство і утиски, але 

nроте соціялістичва женщина ст ае в робі тни

чім русі свобідною і спокійноЮ. Вона револю

ціонерка ва боевяще постуnу, борець за dра

во людства. В соціялістичній орrавізації не
мае та ких питань як жіноч;а рівність, або рів

ноправніст·ь. Соціялісти відносяться ДО себе 

не як :муЩиви до женщин, або хлопці до дів
чат, але як Товариші з рівними правами і 
привілеями. Сиво-волосі :мущиви і жевщи
ни е· товаришами хлопчиків і дівчат в Моло

дечім Соціялістичні:м Клюбі. Але рівність ве 

те саме що подібність! За п.одібвість ніхто не 
береться. Всі шукають євоrо завятя і роб· 
лять роботу, для хотрої хто вадаєтьса, без 

огляду ва т.е, що _роблять. Всі не можуть 



-66-

бути ораторами, редакторами або пись

менниками, але всі можу1~ь пра D.IOifl'J u. 
Товd.риш редактор бувби невQЖний, ко

либ не було кому збирати предплат

ник1в. Товари1п аtітатор не мн.вби до кого го· 
ворити, Rолиб не було кому ровкинути опо

вісток. Значить, ясі товариші мають велику 

. і рівну вартість на свС'їИ поли, але лиш спіль· 
во. Товариство не має в собі почувань .брац· 

тва або сестрицтвu.! .Всі е спів-робітвики в 
рівними правами і пови.вност.н:м:и ;· спів-робіт
ники, котрих контролюють, критикують і 

поправляют ь; спів-робітники, котрі :мусять 
вести себе після науки, розумv і порядку. 

Дісціпліна і сво6ода, nослух і си.па сут~ 1\О· 
нечні. 

Соціялістичва жевmипа покину ла ті ди· 
вацькі манери, які привяли аtітат{Jрки жіно· 

чих прав. Вона чесна, тиха і r~рда тим, що 
вона женщина; вона готова. все роt;ити ту 

роботу, яку може. Вона не старається наслі
дувати му щипу. Нu.що П ее .здалося? Вона 

к_ористна тим, що вона женщина! Вона не 

преться до :мужеського занятя. Нащо її ее 
здалося? Атже прирпда назначила її легше 

місце. Вона ве завидуе і не варікає на :м:ущи

ну. Чого за видувать? Во ва-ж знає, що нужда 
робі тничої :кляси· е спільна всім. 
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Пптане, чи женщина повинна займатись 

політикою, для соціялістичної женщ:ьни не 

істнуе. Вона виступае в виборчій боротьбі 

як учит~ль, орtянізатор і робітник. Спра

ва виборін ве :має в теперіІnній соціяліс
тв:чній боро.тьбі ве~икої Bll ги. Великою зада
чею соціллістів е учити робітничу клясу кля

совоl свіДомости і орtанізувати до спільної 
акції на поли політичнім і економічнім. То:му 

соці.яліс'fична женщи~а не політик. Вона ли
ш., працюе, щоб піддержа.ти дім і щасте слі

дуюючоrо поколtня. Вона· захоплюР.тьс.я 

СПрІІ:DОЮ ПОС'ТУ Пу Ї Г)1М8 ННОСТИ. 

Со ці я л із м. 

Економічний розвій веде до колективвої 

власности засобів продукціІ в бу дучій сус

пільности. То значить соціяJJізм. Всі друrі 

пптаня ·ннйдут·ь з тим свою відповідь. Етика 

і ідеали, подружні відносини і закови змів.я-

. ються в змінених обставинах. Ніхто не :може 
докладно сказати, що бу де після нас. Ми мо

жемо міркувати лиш аагвлf во, з ааrал·ьвих 

економічних поглядів. 

Женщина :втратила власть вад собою, і 

сво1ии дітьми та свої rромаАські права . тоді, 
sк її маетки втратили свою економічну вар-
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ті сть. Здобувши економічну. СИJІУ, :мущина 

папуючої кляси здобув всю силу. В соціяліс

тичній суспідьности економічна сила вjдбе

рет ься і. від кляси і від пола. Вона стане 

власностю суспіль~тва. Женщина Є частю 
суспільства. Вона ()у де виробляти економіч

нітовари,абобудеобслуrуватигромадяпство 

.:J користний спосіб так само, як м:ущпна. 
Там не бу де місця· ні дл.н пара·ситів, ні панів, 
ані невільників. Бу де ее поворот до старин

ного, де добро всіх бу де цілАю і кінцем, тіль

ки новий лад бу де- опиратися па пІироких, 

більших і повніrпих основах- :міжнародних 

і між полових-одним словом- між-людсь

ких. 

В поuтупі світа невільництво було н~ 

м:инуче. Щоби одна часть люд ст в-а могла пос

тупати. учитись і творити гарні річи, дру-. . 
га часть муСlла тяжко працювати; в ти~ ча-

сах здобути житя було дуже тяжко. 

(Аристотель ра в сказав, що аби . можна. 
позбутися ·неводі, треба ви.найти машини, 

якіби робили роботу. Він ніколи не думав, 

що в часі машинерії більша часть Людської· 
раси бу де до неї запряжена для користи кіль

кох одиниць. Одначе природна річ, rцо поне

водена. кляса мусіли наперед научитись ці-
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вити свободу і запла.титn ціну за неї. "Хто 
хоче визволитися, той мусить боротися!" 

Машина, про Rотру говорив Аристотель, 

як спасеве людства, е тут .. Але людство :му
сить спастись від неї. Чоловік запряг едемен

ти природи uіеля своєї волі, тепер нехай за-

, пряже волю" щоби контролював того велит·. 
ня, котрого са:м сотворив! 

Отатистичні експер·rи обчислили, що пра

цюючи з пом і чю новочасвої маІІІЩІерії, коли 

всі тілесно з.:{атні :мущиви бу дуть працюва
ли лише чотири годив денно·, то народ бу де 

мати· подостатком: не лише засобів житя, 

але й таку вигоду, яку нині :м:аІVть лиш бога

чі .. 1.fотари години денно не :можна називати. 
ні роботою ~і nрацею. е ее лите здоровий 
рух. Мущини і женщиви, помагаючи одно 

одному·:, :r.-tожуть знизити час праці до звичай

ної иrрашки. 

Дехто, хто любить думати rtpo Соцілліе
тичну РесJtублику, xoqe знати, чи. за соцін-

\ 

лізму женщина бу де. працювати в фабриці 

рука в руку з мущиною, чи в себе в дома. 

На те пи1.·ане і відповіди не треба, так ак 

слlдуюче поколіне ту справу саме полаго

дить не оглядаючись на наші бажаня. Одно 

певне, а іменно: женщина бу де еконо:мі'fі-
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во свобідна на рівні з мущивою. Вона е час-

~ тю суспільетва а суспільство бу де нолє:ктnв

вим власником енономічвих. сил. Певна річ, 

що поділ праці бу де іст ву вати. Се належить 

до поступу. Певне также те, що той поділ 

бу де опиратис·я на прцродвих бажанях і си· 
лі. Так каже здоровий розум. 

Велике завдане вввішного дня е вчити 

і ор(авізувати робітничу к .. 1ясу ва обрх по
лях; на поли політичвім ~ широкjм nоли ar'i· 
тації, де можна стрівутись s капіталістичним 
наутиником на його власвім tрувті, а ва поли 

еконо.:мічні:м, де робjтнпни ·мусять приготов
ляти ся, щоб забvати про:мисл в свої руки і 

нерувати вим в бу дучности. Жевщини по• 

:винви доЛожити всіх захоДів, щоб з' оріаніву
ватись проти гнету і визиску, але передіц· 
сім: до того, щоби пристосуватись до участи 

в адміністрації Соціялістичної Республіки. 
Робота в соціялістичвій ор1анізації . дае 

женщинам всяку вагоду. Се .ЦJІЯ неї правди· 

ве і одиноке поле до праці r 

Кінец?J. 
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