sen, että heidän on työskennel
tävä tämän päämäärän saavutta
miseksi. Ja kun tämä käsitte
lymme on johtanut meidät joh
topäätökseen, että tulevaisuudes
sa vapaa-ajatus poistaa uskon
jumalaan, niin ei tämä ajatus
suinkaan synny uskonnon mieli ttelystä tai vastustamisesta, vaan
siitä käsityksestä, jonka me histori an materialistisen näkökan
nan mukaan saamme.
Meidän tieteellinen näkökan
tamme, jonka olemme selittä
neet, osottaa että taistelevan
köyhälistön uskonnottomuus joh
tuu ajatustavasta, mikä syntyy
henkisestä osanottamisesta ny
kyiseen vapautustaisteluun, joh
tuen siitä tietoisuudesta, joka
saavutetaan yhdessä teoreettisen
opetuksen ja käytännöllisen ko
kemuksen kanssa. Sentähden tä
mä tietoisuus kasvaa enemmän
ja enemmän pitemmän toveruu
den ja taisteluun osanoton kaut
ta. Sentähden sosialismin puo
lesta taistelevien luku on aina
paljo suurempi kuin niiden, jot
ka ovat saaneet itselleen selväk

si kaikki teoreettiset näkökan
nat. Meidän täytyy ymmärtää
tässä, että suurin osa köyhälis
töstä elää sellaisissa kurjissa
oloissa, että heidän täytyy kär
siä ruumiillisesti ja henkisesti
liian paljo voidakseen nousta
henkisissä vaatimuksissa. Sen
tähden tieteemme vaikutus hen
kisen vapautuksen hyväksi voipi
päästä täyteen mittaansa vasta
aineellisen puutten poistuttua, se
on, itsessään sosialistisessa yh
teiskunnassa. Sitä enemmän on
siis välttämätöntä, että sos:alismin puolesta taistelua johtavan
taholta mitä selvimmästi levite
tään tietoa tärkeistä kysymyk
sistä. Ei ainoastaan sentähden,
että teoreettinen selvyys on
eduksi käytännölliselle toimin
nalle, mutta myös sentähden että
sellaiset tiedot pystyvät työläi
sille loistavasti osottamaan hei
dän asiansa suuruuden ja yle
vyyden ja siten nostamaan hei
dät kovan jokapäiväisen raadan
nan yläpuolelle ja lisäämään
heidän taisteluintoaan.

0 0 0 B

Nainen ja työ
Kolmas luku. Jatkoa parasit ismi.
Olemme nähneet, että mennei
nä aikoina sellainen asiantila
missä naissukupuoli kokonaan
tai suuri enemmistö naisista olisi
joutunut parasiiteiksi, ei missään
maanosassa ollut mahdollinen.
Alapuolella hallitsevan luokan

tai rodun naisia, jotka eivät teh
neet ruumiillista eikä henkistä
työtä, oli suurempi joukko nai
sia, jotka tekivät työtä, ei ainoas
taan itsensä ylläpitämiseksi, vaan
olivat pakoitetut tekemään paljon
ankarammin työtä sentähden, et
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tä parasiittinaiset elivät heidän
ruumiillisesta työstään.
Nykyaikana on saavutettu niin
suuremmoimoisia edistysaskelia
asettaessa konetyö hiomattoman
raa’an ihmistyön tilalle, että ei
ainoastaan vähäinen osa naisista
(rikkaimmat) elä aivan teke
mättä työtä tai toisten työllä;
mutta on jo saavutettu olotila,
tai ollaan saavuttamassa, missä
suuri joukko sivistysyhteiskun
tien naisista — se joukko — jo
ka muodostaa ryhmän rikkaiden
ja köyhien välillä, ovat parariitteja. Epäilemättä seuraavan
viidenkymmenen vuoden ajalla
kehitys kulkee niin nopeaan eteenpäin, että entiset naisten työt,
fyysilliset kotiaskareet köyhimpienkin luokkien keskuudessa 0vat hyvin pienessä määrässä tar
peellisia, sillä niitä tekemään on
astunut, ei toiset naiset, vaan
yhä lisääntyvät ja täydellistyvät
työtä säästävät koneet.
Siten
naisparasitismi, joka
menneinä aikoina oli ainoastaan
pienessä määrässä mahdollista,
nykyaikaisissa olosuhteissa uh
kaa suuria joukkoja ja voi tule
vissa olosuhteissa uhata ihmis
kuntaa kokonaisuudessaan.
Jos naiset tyytyvät antamaan
kaikki uudet toimialat miesten
tehtäväksi; jos eivät he, vanho
jen toimien heiltä hävitessä,
riennä uusiin toimiin, on välttä
mätöntä, että kokonaan, ei aino
astaan joku luokka, vaan koko
naissukupuoli vajoaa enempi tai
vähempi riippuvaiseksi yksin
omaan sukupuolisista ominai
suuksistaan.
Kun uusia luonnonvoimia alistetaan ihmisten palvelukseen

ja koneet yhä kehittyvät ja täy
dellistyvät, on mahdollista, että
sivistyskansojen
miessukupuoli
voi ottaa haltuunsa kaikki henki
set ja ruumiilliset toimialat; ja
on mahdollista, että lähes kaikki
naiset joko prostituerattuina,
jalkavaimoma tai laillisina vai
moina voivat lakata kaikesta
työstä ja joutua joko suvun jat
kajina (ei kasvattajina) tai ruu
miillisten intohimojen tyydyttäjinä, vajoamaan täydelliseen avuttomaan sukupuol iparasitismi in.
Sukupuoli parasi tismi ilmenee
yhdeksännentoista vuosisadan lo
pussa ja kahdennenkymmenen
vuosisadan
alussa sellaisessa
muodossa, jollaisena se ei kos
kaan ennen ole ilmennyt. Me
yhdeksännentoista ja kahdennen
kymmenennen vuosisadan sivis
tyskansojen naiset seisomme tär
keämmässä asemassa kuin edel
täjämme ovat koskaan seisoneet.
Niin kuin me voitamme ja nousemme, tai häviämme ja vajoam
me, niin nousee tai häviää ei ai
noastaan meidän luokkamme ja
rotumme, vaan myöskin ne suu
ret joukot, jotka kulkevat sivis
tyksemme jälessä. Kysymys, jo
ka meidän on ratkaistava on ko
ko ihmiskunnan kysymys; mil
joonat kulkevat meidän jälessämme.
ja näin ollen, se väitös, jonka
a jakelevatkin ihmiset usein teke
vät, että miesten ja naisten työkysymys tänä päivänä on yksi
ja sama asia, ja että jos sivis
tyskansojen naiset rauhallisesti
odottavat kunnes miehet ovat työkysymyksensä ratkaisseet, tulee
heidänkin työkysymyksensä sa
massa ratkaistuksi, on kokonaan
väärä.
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Vaikka miesten työkysymys va isuus vajota sukupuoliparasikokonaisuudessaan tulisi tyydyt tismiin.
Sitä, että nämä kaksi kysy
tävästi ratkaistuksi huomena;
vaikka kaikki työttömät ja hyö mystä eivät ole yksi ja sama,
dytöntä työtä tekevät kaikissa todistaa myöskin se, että ne mie
yhteiskunnallisissa luokissa, joil het, jotka käytännöllisesti toimi
ta nykyajan sivistyksen kehitys vat oman työkysymyksensä so
on hyödyllisen työn riistänyt, oli- vittamiseksi uusiin olosuhteisiin,
si niin kasvatettu ja opetettu, ovat joskus juuri niitä, jotka katettä he olisivat kelvolliset uusiin kerimmin vastustavat naisten
hyödyllisiin toimiin; ja vaikka pyrkimyksiä sovittamaan omaa
nämä toimet olisi tasan jaettu asemaansa uusiin olosuhteisiin.
koko miessukupuolelle ja tulok* Ei ainoastaan sellaisten ammat
set niistä samoin, niin kuitenkin tien harjottajien taholta, joita
naiskysymys voisi olla edempä yleensä pidetään ennakkoluuloinä tyydyttävästä ratkaisusta kuin suuden ja taantumuksen pylväinä
se on tänä päivänä; ja jos mies ole lyhytnäköisen!pää vastustusta
ten työkysymyksen ratkaisu olisi annettu kuin usein on tehty nais
naiskysymykseen vaikuttanut oli ten pyrkimyksiä vastaan työläissi se vaikuttanut enempi vahin miesten taholta, joko yksilöinä
gollisesti kuin hyödyllisesti. Se tai ko-operativisesti ammattironi
on kokonaan valhe, että jos mies oina. He voivat joissakin visseis*
ansaitsee viisikymmentä puntaa sä tapauksissa sulkea naiset pois,
tai kaksi tuhatta puntaa ja kulut ei ainoastaan henkisiltä ja yhteis
taa siitä osan työtätekemättö- kunnallisilta toimialoilta, mutta
mien naisten ylöspidoksi, joko yksin kutomateollisuuden ja kä*
he ovat sitten prostituerattuja, sityön alalta, jotka aikakausien
kunniallisia vaimoja tai jalka- läpi ovat olleet naisten töitä. Se
vaimoja, on sama kuin että nai tosiasia, että siellä missä miesnen olisi sen summan ansainnut työväenliike ilmenee voimakkaa
itse omalla toimeliaisuudellaan, na, siellä ilmenee myöskin naisjoko suoranaisesti, tai epäsuoras työkysymys voimakkaana, ei joh
ti tekemällä työtä sille miehelle, du siitä, että ne olisivat yksi ja
jonka työstä hänen ylöspitonsa sama asia, vaan samat terveet
riippuu. Miehen rikkauden kas elämän suhteet antaa niihin kum
vaminen ei hyödytä eikä kohota paankin aihetta.
Tuleva puolivuosisata tulee onaista enempi kuin sylikoiran
voima ja viisaus kasvaa siitä, jos lemaan omituinen jännityksen ai
kakausi, kun ihmiskunta nopeaan
emäntänsä laittaa sille untuvis
etsii moraalisten ihanteitten ja
ta tyynyn höyhen tyynyn tilalle
yhteiskunnallisten suhteitten so
ja härän lihan asemasta syöttää vittelua ja yleistä elämän järjes
sille linnun lihaa. Mitä rikkaam tystä uusiin ja jatkuvasti uusiin
miksi jonkun yhteiskunnan mie tuviin materiaalisiin olosuhtei
het tulevat, sitä suurempi heillä siin. Jos nämät kaksi voimakas
on kiusaus alentaa naiset ja ta liikettä, joilla tämä on pää
naisilla itsellään myöskin taipu määränään, voidaan johtaa lähei
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seen sopusointuun ja kooperativiseen toimintaan, niin tämä
päämäärä voidaan saavuttaa pikemmin ja vähemmillä vaikeuk
silla; mutta, nykyään, nämä kak
si liikettä, saaden alkunsa sa
moista lähteistä ja ollen monissa
menettelytavoissaan yhtäläiset, <>vat vielä selvästi eroavat toisis
taan.
Nykyajan naisliikkeestä ei ole,
eikä voi olla, mitään tämän päi
väistä hyötyä naisille itselleen.
Päinvastoin tässä pyrkimykses
sään pelastamaan itsensä toimet
tomuudesta ja alennustilaan va
joamisesta, johtuu heille itselleen
vaikeuksia ja kärsimyksiä, an
taen liikkeelle ominaisen luon
teen kuten suurilla moraalisilla
ja uskonnollisilla liikkeillä on
aikoinaan ollut. Sen pyrkimyk
set ovat vaistomaisesti kohdiste
tut ei yksinomaan naisen ja nais
sukupuolen, vaan koko ihmiskun
nan olotilan parantamiseksi.
Se on tämä tosiasia, joka pois
taa naurettavaisuuden he'koimmankin naisen esiintymisestä pu
hujalavalle "naisten oikeus” lip
puineen ja saattaa meidät an
teeksi antamaan hänelle usein epäviisaasti ajatellut katkerat syy
tökset luultua tahallista sortoa
vastaan nasten olosuhteissa, jot
ka vain ovat aikakauden ja yh
teiskunnallisen liikkeen välttä
mättömiä tuloksia.
Se on tämä vaistomainen tun
ne, joka antaa melkein juhlalli
sen tärkeyden yksilöllisen naisen
pyrkimyksille ruumiilliseen tai
henkiseen kehitykseen ja toime
liaisuuteen; joka ylevällä innos
tuksella täyttää nuoren tytön sie
lun jossain Afrikan tai Ameri
kan kaukaisilla seuduilla yksinäi

sessä maalaiskylässä, kun hän
myöhäseen yöhön on kumartu
neena kirjojensa yli sellaisella
kiinteällä hartaudella kuin ehkä
aikoinaan kristityt tutkivat pyhiä
kirjojaan, ollakseen kelvollinen
täyttämään niitä velvollisuuksia,
joita ehkä tulevina vuosina hä
neltä maailmassa vaaditaan.
Se on vaistomainen tunne pää
määrästä, jonka saavuttamista
hän toiminnallaan, vaikkakin hi
taasti ja huomiota herättämättä,
jouduttaa, joka antaa monelle
naiselle voimaa hylkäämään al
haiset sukupuolisuhteet, vaikka
onkin niihin sidottuna kaikella
ulkonaisella kunnialla mitä lailli
nen avioliitto voi antaa, jos ne
suhteet tarjoavat ainoastaan alentävää parasitismia. Se antaa
hänelle tarmoa kestämään köy
hyyttä ja työtä, ja kieltäytymään
kaikista sukupuolisuhteista (joka
keiltäytyminen luonnollisista syis
tä on paljon ankarampi naiselle
kuin miehelle) ja äitiydestä nai
sen olemuksen kruunaavasta kau
neudesta joka ainoastaan ja yk
sinomaan voi korvata hänelle
naisorganismin kärsimykset, sillä
niin tehdessään hän tuntee teke
vänsä enempi mahdolliseksi täy
dellisemmän ja korkeamman äi
tiyden hänen jälkeensä tuleville
naisille.
Se on tämä vaistomainen pyr
kimys vissiin päämäärään, ylä
puolella personallisen elämänsä
ja yksilöllisten etujensa, jotka
muodostavat tämän päiväisen
naisliikkeen henkisen luonteen,
ja yhdistävät henkisesti kaikista
roduista, luokista ja kansallisuuk
sista yhdeksi suureksi joukoksi,
joka pyrkii parantamaan naisen
ominaisia suhteita elämässä ja
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saattamaan ne luonnolliselle uralleen.
Mahdollisesti ei yksi kymme
nestä tuhannesta tai kahdesta
kymmenestä tuhannesta naisesta
siinä joukossa, joka ottaa tähän
taisteluun osaa, tiedä niitä syitä,
jotka ovat johtaneet naisen ny
kyiseen asemaansa tai voi luoda
johtopäätöstä siitä, mitä nainen
tulee voittamaan elämän johta
misessa luonnolliselle uralle.
Mahdollisesti ei yksi nainen
kymmenestä tuhannesta tieteel
lisellä tarkkuudella ole havain
nut, ja vielä vähemmin voinut
täsmällisyydellä tulkita niitä voi
mallisia syitä olosuhteissa, jot
ka pakoittavat hänet toimimaan.
Sitäkään suurta tosiasiaa, että
jokainen ihmiskunnan sukupolvi
kulkee läpi naisellisuuden formun, joka formu painaa jokai
seen sukupolveen leimansa, nim.
renkaan, jonka läpi ihmissikiön
pää kulkee sen syntyessä ja si
ten määrää minkä suuruiseksi
sen pää saa muodostua ja voi
sen koko suureta ainoastaan sii
nä tapauksessa, jos naisen lan
tio vähitellen suurenee sukupol
vesta sukupolveen; samoin nai
sellisuuden henkiset kyvyt, ruu
miillinen terveys ja tunne-elämä
muodostaa sen renkaan, jonka
läpi kukin sukupolvi kulkee ja
määrää miten korkean henkisen
kehityksen kukin sukupolvi voi
saavuttaa; sitäkään tosiasiaa ei
vät naiset yleensä voi tietoisesti
käsittää voidakseen pukea sen
loogilliseen muotoon. Sen pe

rusteellisen totuuden, että ihmis
kunnan jatkuva kehitys, jonka
me toivomme kaukaisessa tule
vaisuudessa kohottavan ihmis
kunnan henkisesti ja yhteiskun
nallisesti paljon korkeammalle
tasolle kuin m;tä kehittynemmätkään ihmisyksilöt ovat tänä päi
vänä, on mahdollinen ainoas
taan kummankin ihmissukupuolen, miehen ja naisen yhteisen
kehityksen kautta, jotka tulevai
suudessako samoin kuin men
neinäkin aikoina, vieri vierellä
yhdessä kohoavat — yksin sen
totuuden ovat vain harvat naiset
loogillisesti ja selvästi käsittä
neet toimintansa perusteeksi. Et
tä ihmiskunnan kohoaminen ke
hityksessä täytyy tapahtua sekä
miehen että naisen kohoavan ke
hityksen kautta vuoro vaikuttaen
toisiinsa perinnöllisesti tai muu
ten edistys on mahdoton. Ilman
tätä vuorovaikutusta sukupuolten
välillä ei voi olla mitään todel
lista ja pysyväistä ihmiskunnan
edistystä; ilman kehittynyttä sy
vällisesti ajattelevaa Eevaa, joka
hänet synnyttää, ei voi olla kehit
tynyttä syvällisesti ajattelevaa
Aatamia; ja ilman korkealle ke
hittynyttä Aatamia, joka hänet
siittää, ei voi olla korkealle ke
hittynyttä Eevaa; ja ilman kehit
tynyttä Eevaa ja kehittynyttä
Aatamia ei voi olla kehittynyttä
ihmissukupolvea maan päällä.
Jos kehitys keskeytyy toisessa
sukupuolessa, keskeytyy se toi
sessakin ja koko ihmisperheen
eteenpäin marssissa.
Jatk.
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