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Rola kobiecy jako matki. 
Dotykając tej kwestyi, porusza- 

my równocześnie najważniejsze i 
najtrudniejsze zarazem do rozwią- 
zania pytanie społeczno pań- 
stwowe. O ile wiadomo dobrobyt 
i potęga państw zależy w pierw- 
szym rzędzie od wzrostu ich lu- 
dności ; stąd też łatwo zrozumieć 
obawy Francyi i Niemiec, któ- 
rych ludność zwiększa się stosun- 
kowo do innych państw nader 
powoli. Z tern samem niebezpie- 
czeństwem walczy Anglia a już 
najgorzej ze wszystkich przedsta- 
wia się. Australia, gdzie zamiast 
przyrostu zaznacza się szybkie u- 

bywanic ludności wskutek braku 
• urodzin i imigracyi z zewnątrz. 

W Anglii i Australii wyznaczono, 
premie od urodzin, pomimo tego 
jednak kobiety wcale się na nią 
nie łakomią.- ...... 

Co może być przyczyną tej 
stagnacyi? Niestety, jest ich wie- 
le i bardzo ważnych. Pierwszą 
jest ematicypacya i praca kobiet. 
Zrozumieć łatwo, że wobec sto- 
sunków' obecnych, gdzie o płatną 
pomoc w pielęgnowaniu dzieci 
jest tak trudno, kobiety chcąc sa- 

me pracować, muszą sobie tego 
nabytku odmówić. 

Kobieta nie posiadająca mająt- 

ku, a obarczona dziećmi x tnałemi 

szczególniej wprost samoistnie 
pracować nie może i musi być cię- 
żarem dla męża, co się z przeko- 
naniami wielu emancypowanych 
kobiet wcale nie zgadza. Ta .tez 
widzimy że w krajach, gdzie ko- 

biety najbardziej wybiły się na 

stanowisko niezależne, liczba uro- 

dzin zmniejsza się w 'stosunku 
wprost proporcyonalnym do tej 
emancypacyi. I do kultury ogól- 
nej. Trudność i drożyzna życia, 
rosnąca wraz z kulturą i postę- 
pem, nie dozwala wielu kobietom 
na otaczanie się dziećmi w tej pe- 
wności, że wówczas będzie zmu- 

szoną zostać niewolnicą obo- 
wiązków macierzyńskich, odma- 
wiając sobie.wszystkiego, do cze- 

go kultura i postęp ją uprawnia. 
W końcu., obajii e ip o z 1 i w o śc 
wychowania dzieci wobec rosną- 
cej drożyzny a obniżającej się 
wartości pracy odstrasza również 
wiele kobiet od macierzyństwa. 

— Rzecz dziwna, 2e rządy, któ- 
re tak gorąco apelują do kobiet o 

przysparzanie państwu przyrostu 
ludności wcale nie troszczą się o 

dalszy ciąg rzeczy, utrzymując 
krzywdzący system kapitalisty- 
czny, który dozwala na tak rażą- 

cy wyzysk pracy jednostek. We- 
dług tego programu całe życie 
społeczne polegałoby li tylko na 

bezustannej mordędze z pokole- 
nia w pokolenie, aby tylko wy- 
chować potomstwo z zaparciem 
się swych własnych praw. Tak i- 
dealnych obywateli niema nigdzie 
na świccie i dlatego rządy mylą 
się gwałtownie, jeżeli pod tym 
względem żywią jakie nadzieje. 
Przeciwnie, niechęć kohiet do ma- 

cierzyństwa wzmaga się gwałto- 
wnie szczególniej w krajach,- 
gdzie emancypacya w stosunkach 
pracy i równouprawnienia kobiet 
doszła najwyżej, w Australii, A- 
meryce i Francy i. * 

Pojmując swoje zadanie jako 
matki kobieta inteligentna ina- 
czej postąpić sobie nie itnoże. In- 
na rzecz wychować tuzin -zbijo- 
briików, będących ciężarem spo- 
łecznym. ale trudniejsza daleko i 

bardziej odpowiedzialna dać spo- 
łeczeństwu dwoje przyszłych o- 

bywateli, mających stanowić 
rdzeń tegoż. Dlatego też kobiety 
powinny obierać jedną z dwóch 
dróg, to znaczy* albo * wychowy- 
wać dzieci albo też pracować r.a 

chleb codzienny: obydwa obo- 

wiązki razem pogodzić się nie da- 

z dzą bez szkody dla jednego 
nich. 

•Szczególniej nasz naród z na- 

tury rzeczy, to znaczy ze wzglę- 
du na swoje położenie polityczne 
i grożącą niu eksterminację w 

razie usuwania się kobiet pot- 
skich od obowiązków macierzyń- 
stwa musi od swoich obywatelek 
wymagać więcej, aniżeli który- 
kolwiek inny. 

'/ tych też powodów praca ko- 
biet, sięgająca poza węzeł mał- 
żeński niezbyt do naszych celów 
narodowych się nadaje, o ile ta 

praca ma kobietę odciągać od jej 
obowiązków rodzinnych. 

Niestety w bardzo wielu wy- 
padkach szczególniej w tym kra- 
ju kobiety niewiele się namyślają 
w doborze mężów, wskutek czego 
często się zdarza, że konieczność 
je zmusza do pracy na utrzyma- 
nie domu, przez co dzieci cierpią 
najwięcej. Należy uważać, że 
dziećmi nie wychowa nem i naro- 

dowo zwiększamy tylko zastępy 
naszych nieprzyjaciół, wcale w 

niczeni dla narodu nie przysłu- 
gując się. / 

Ludzie bez serca mają najwię- 
cej serdeczności. 

Małżeństwa węgierskie. 
Przez czas pewien były wśród arystokra- 

cyi polskiej nadzwyczajnie modne małżeństwa 
z magnatami węgierskimi. 

Węgrzy byli bardzo popularni na ziemiach 
polskich, uchodzili bowiem za wykwit rycer- 
skości i elegancyi. / 

A więc młodym hrabiankom polskim, któ- 
rę się z Węgrami spotykały, to fałszywe poję- 
cie o rycerskości Węgrów szło do głowy i do 
serca. 

Znanym jest wypadek, w którym córka 
Stanisława hr. Tarnowskiego i Róży z Bra- 
nickich zakochała się szalenie w młodym ofi- 
cerze huzarów, stojącym załogą w Krakowie 
i na wszelkie przedstawienia i prośby rodzi- 
ców do tego stopnia upierała się przy poślubie- 
niu ukochanego, że rodzicom nie pozostawało 
nic innego, jak zezwolić na ten związek. 

Tak samo inne arystokratki polskie oddT- 
wały rękę magnatom węgierskim, olśnione ich 
rzekomą rycerskością, rzekomo świetnymi 
stosunkami dworskimi w całej Europie. 

Biedne hrabianki! 

Oddając rękę arystokratom węgierskim, 
nie znały prawdziwej duszy nowożytnego Ma- 

dziara. Z dawnej rycerskości madziarskiej zo- 

stały tylko pozory. Arystokrata madziarski 
przekształcił się już od dawna na gorliwego 
łowcę posagowego. 

Szalona korupcya, która spada na rodziny 
arystokratyczne w całej Europie, nie oszczę- 
dziła także i arystokracyi węgierskiej, która 
marzy wyłącznie o możliwie łatwem zdobywa- 
niu pieniędzy. Gdy jedni sprzedają swoje naz- 

wiska i swoje tytuły wątpliwej wartości spe- 
kulantom, by z pomocą tych tytułów i honorów 
zasłaniać bardzo podejrzane spekulacye finan- 
sowe, inni rozbiegają się po świecie, łapiąc, 
gdzie można bogate dziedziczki. Przez pewien 
czas arystokratki polskie uchodziły za najlep- 
szą zdobycz dla łowców posagowych madziar- 
skich tak, jak teraz uchodzą za tę zdobycz A- 
merykanki. 

Przed kilkunastu laty, a więc w czasie 
największego najazdu łowców posagowych ma- 

dziarskich na ziemie polskie, Paweł hr. Szap.i- 
ry, zaślubił hrabiankę Pusłowską. Rył to jeden 
z najbardziej lekkomyślnych utracyuszów w 

kołach arystokratycznych madziarskich; wy- 
rzucał pieniądze pełnemi garściami na rozmai- 
te zabawy i festyny towarzyskie. To*pewno 
zaimponowało rodzinie Pusłowskich i Szapary 
ożenił się z hr. Pusłowską. 

Był widocznie przekonany, że z pomocą 
jej znacznego posagu zdoła, się przez pewien 
czas utrzymać na powierzchni świetnego ży- 
cia towarzyskiego. 

Ale i to nowe źródło dochodu ostatecznie 
się wyczerpało. 

Majątek lir. Szaparego znikał coraz to prę- 
dzej w kieszeniach wierzycieli. 

I eraz doszło do tego, że lir. Szapary już 
majątku na Węgrzech nie posiada/a jeden z 

wierzycieli wniósł nawet skargę o oszustwo 
przeciwko niemu. 

Hr. Szapary, z domu hrabianka Pusto w- 

ska, ogłasza po gazetach węgierskich, że nic 
da ani halerza z swojego majątku na zapłace- 
nie długów męża. 

Nie jest to jedno małżeństwo arystokrat- 
ki polskiej z arystokratą węgierskim, które się 
kończy w podobny sposób. 

Myśl bogata jest rodzicielką uczuć boga- 
tych. 

B. F. Trentowski. 

Słabi tylko giną w objęciach przeciwno- 
ści, silni się karfTiią u jej piersi. 

J. L, Kraszewski. 


