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Wpływ emancypacyi kobiet na życie społeczne. 
W społeczeństwach nic nie dzieje się bez 

przycz} iiy i bez skutku. Całe życie społeczne 
jest tak ze sobą splątane ściśle, że właściwi** 
uważać je można za szereg- wypadków i na- 

stępstw, za jeden nieprzerwany ciąg konsek- 
wcncyi. Im bardziej zaś społeczeństwo rozwi- 
ja się, im wyżej wynosi się jego kultura, tem 
więcej wikłają się ze sobą pojedyńcze objawy 
życiowe w jeden skomplikowany, misterny u- 

strój, m\- którym często zoryentować się tru- 
dno. 

dziemy do hypotezy, żc rzeczywiście kobiety 
ogarnia coraz większa niechęć do małżeństwa, 
niechęć, która przezwycięża nawet tak silny 
popęd, jakim przyroda je obdarzyła, instynkt* 
macierzyństwa i zamiłowanie do dzieci. 2$ 
zaś zmniejszanie się małżeństw rośnie w mia- 
rę kultury danego kraju, możemy wywniosko- 
wać, że właśnie kulturalna emaucypacya ko- 
biet jest powodem, odpychającym je od związ- 
ków rodzinnych. Rozwińmy to założenie. 

Y\ czasach** gdy kobieta nie posiadała 
tych co dzisiaj praw społecznych, ale była 
podległą mężczyźnie, oddaną na jego usługi, 
nawpół niewolnicą, małżeństwo wydawało się 
jej rodzajem obowiązku społecznego; częste 
były wypadki, że dziewczynę wprost zmusza- 

no do wyjścia za człowieka nieznanego lub 
niekochanego, Do niedawna ten sposób koja- 
rzenia małżeństw uprawiano ogólnie; obecni^ 
trafia się on tylko w najniższych warstwach 
ludności i — co najśmieszniejsze, w domach 
panujących, gorzej niż kto inny związanych 
zastarzałymi formami, względami na ród i po- 
etykę. IYY klasach ludności, stojących na nis- 
kim poziomie kultury, jak u ciemnego jeszcze 
ludu wiejskiego i ubogich starozakonnych Ży- 
dów kobjeta żona jest uważaną za rodzaj isto- 
ty bez własnej inieyatywy, spełniającej wszel- 
kie domowe posługi, zobowiązanej do bezwa- 
runkowego posłuszeństwa i rodzenia dzieci ‘'i** 
le Bóg da’\ Wymagania własne tych istot ró- 
wne są zeru; całe one oddane są na usługi mę- 
ża i dzieci oraz pracom domowym*. W tych 
warstwach zazwyczaj roi się od drobiazgu, na- 

rybku przyszłego proletaryatu roboczego. 
W miarę, jak idziemy do warstw wyż- 

szych, rośnie kultura, wzmaga się poszanowa- 
nie dla kobiety i jej uświadomienie, a zarazem 
maleje liczba małżeństw i urodzin. Trudno 
przecież wymagać, aby kobieta dobrze wyclio- 

Ileż to razy socyalni badacze, zaskoczeni 
jakimś objawem społecznym, stają wobec nie- 
go bezradni, daremnie szukając za jego powo- 
dami. Jednym z takich właśnie objawów, któ- 
ry każdy na swój sposób sobie tłómaczy, jest 
zmniejszanie się liczby małżeństw i rozumie 
się dzieci we wielu krajach. Każdy tydzień 
przynosi nam w czasopismach ze wszystkich 
stron świata obliczenia statystyczne, wykazu- 
jące ubywanie ludności. Najpierw na samobój- 
stwo rasowe narzekała Francya, potem Au* 
glia, Australia, Ameryka, w końcu Niemcy, 
rzecz naturalna, że przede w szystkiem miano 
na myśli siłę militarną owych państw. Gdyby 
nic ten wzgląd, obawianoby się raczej przelud- 
nienia i starano przybytek ludności uregulo- 
wać według środków' do życia. Ale rywaliza- 
cya narodów' przeważyła wszystkie względy 
i dziś cesarz Wilhelm robi zarzut swoim pod- 
danym Polakom, że sie mnożą jak króliki, 
podczas gdy ludność niemiecka w tej statys- 
tyce się cofa. 

Otóż starajmy się kwestyę zmniejszenia 
się liczby małżeństw i dzieci wyjaśnić z na- 

szego punktu widzenia, wychodząc z tego za- 

łożenia, że przedewszystkiem na dobrej lub 
złej woli kobiet ona polega. 

Idąc drogą logicznych przestanek doj- 

Mądra żona. 
Święte słowa Salomona, 
Ołoszą gorzką prawdę, nagą, 
A Ułowieni największą plaga 
Jest zanadto mądra żona. 

l*o słuchajcie, mili państwo, 
C»dy się rozum do niej wkradnie, 
lo człowiekiem wnet owładnie 

I zapędzi go w poddaństwo. 
Apelacyi tutaj niema, 
Nic wykręty nie 'pomdfcą. 
Mądra pani bardzo sroga, 
Safandułów za nic trzyma. 
Rób co chcsz, nieszczęsny człecze — 

Kręć, jak kręci szewc kopytem, 
Przepadniesz ze swoim sprytem 
I nic ci się nie piecze. 
Chociaż w knajpie cię nie zdybie 
I powiesz, żeś siedział w biurze, 

r>na wnet ci sprawi burzę 
I zgadnie, żeś był na bibie. 

Ody co mówi, ani piśnij, 
Cicho siedź mój miły głąbie, 
Ho pani tak prawdę rąbie, 
Żc aż ci się babka przyśni. 
JaU pod miotłą mysz strwożona 
Musisz siedzieć nieboraku 
I tak tańczyć w kusym fraku. 
Jak ci każe mądra żona. 

Trochę za wiele. 
— Na Boga! Mężu! Co się stało? — pyta 

z przerażeniem żona męża, który blady jak 
trup, opierając się na ramieniu towarzysza, 
powraca do domu — co ci braknie? 

— Mnie? — odpowiada mężulek — nic nie 
braknie, nawet mam trochę za wiele 1 

waua i obznajomiona nieco ze swoimi prawa- 
mi indywidualnymi zechciała sic poświęcić tak 
bezwarunkowo, odmówić sobie wszelkich ży< 
ciowych przyjemności, odciąć sic formalnie od 
świata i zakopać w czterech ścianach własne-* 
Ko domostwa. A w obecnych warunkach by- 
łoby to wprost koniccznem; wyzysk pracy do- 
szedł d«> takich grauio, że podczas gdy w jed- 
nym ręku gromadzą się miliony i miliardy, 
gdy głupkowata plutokracya dostaje zawrotu 

głowy, nie mogąc wykombinować nowego 
sposobu trwonienia grosza, reszta, ludzie cza- 
sami bardzo inteligentni i pożyteczni, nie są 
w stanie zapracować na taki byt, jakiego ich 
kulturalne wymagania żądają. Nie są też oni 
w stanie dać kobiecie takich wygód i waruu-. 
-ków bytu, jakich ona słusznie spodziewać się 
może; wystarczy rozpatrzeć się nieco bystrzej- 
szem okiem w stosunkach tu w Ameryce v t 
stwierdzić, jak ciężko pracują nasze żony, 
szczególniej tc obarczone liczniejszą rodziną, 
a zrozumiemy, dlaczego ludzie inteligentni « 

mający pogląd na stosunki żenią się tak nie- 

chętnie. 
ł atwo też prezpo wiedzieć, ż« ten zanik 

matrymonialnej ochoty będzie wzrastał stale 
w miarę tego, jak niższe klasy społeczne będą 
się garnąć ku kulturze i kobieta cmancypować 
coraz więcej. Z jednej strony rządy będą pod- 
sycać przyrost ludności jako mięsa armatnie- 
go, nie zważając na grożące światu przelud- 
nienie. z drugiej kultura hamować go będzie 
na mocy zwykłej konsek wencyi. Aż wreszcie 
kultura przesiąknie do warstw najniższych i 
rozpocznie się cichy, ale nieubłagany przewrót 
społeczny, zanik bezmyślnych mas, podatnych 
do wyzysku i terroryzmu przemocy a na ich 
miejsce w szeregi społeczne wkroczą jedno- 
stki nieliczne, lecz silne kulturą. Głównym zaś 
tego czynnikiem hedzic emancypacya kobiet. 

Dzisiejsze czasy. 
Rzetelność — wyjechała ze świata. 
Wesołość skryła się. 
'Szczerość — spać poszła. 
Prawda — dawno pogrzebana. 
Sprawiedliwość — nie może drogi znaleźć. 
Sumienie — wisi na ścianie. 
Cnota — idzie prosić chleba. 
Kredyt — cierpi na pomieszanie zmysłów. 
Intryga — w orderach chodzi! 
Obłuda — panuje ł 
Zazdrość — góruje? 
Cierpliwość — wszystko zwycięża. 

RÓŻNIE SIĘ DZIEJE. 
W alentowa: — Kiedy mój stary pocią- 

gnie wieczorem za wiele, to na drugi dzień 
chodzi jak zbity. 

lomaszowa: — A u nas to znowu tak, it 
jak się mój upije wieczorem, to na drugi dzień 
ja chodzę jak zbita. 


