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самим

вчинок теж може

до

неясним натяком: такий
спричинити
ши
рення баламутства серед росийської осьві
громади,
ченої
що
дуже
тямить
багато
українських справах.
Взагалії
несподївана вихватка
Арабажина здає.
вує

д.

до

ім.

вони й досї не видали дешевим народ
нїм виданнєм творів Шевченкових. Сю
помилку
шановної часописї
поправляв
в ч. 115 д. Мордовець,
нагадавши
про
»Кобзаря»,
дешеве виданнє
що вийшло
минулого року. В ч. 12о д. — Ski, конс
татуючи усьпіх у Галичинї людового поль
ського унїверситету ім. Міцкевича, бажав,
щоб такого-ж самого усьпіху зазнав і укра
їнський людовий унїверситет
Шев
ченка. Деяким діссонансом
поперед
нїх статей
заміток здало ся нам тільки

безпринцишність,
баламутство
вороги
теж
кожному осьвіченому,
поступовому
Українцеви,
про яку будь „близость”
тут
може бути мови...
повинно
бути добре відомо
Арабажину. Шкода
теж, що
поясняє, що ро
Арабажин
зуміє він під тим „археологически-роман
укрaинофильствомь,
тическимь
обмежо
д.

народу в области поетичної творчости «. Ав
тор замітки між иньшим ремствує на при
хильників памяти Шевченка за те, що

Антонович,
Кониський брали
живу
гарячу участь.
даремно іронії
зує далї
Арабажин над »близоситю» (?)
часописи »Россія
відомого »обрусителя
Амфитеатрова
Антоновича
Ко
Амфітеатров,на скільки
ниського: »Россія
поступу,
вони вороги
волї
cїючи

в

допис

і

другий

не

ч. 116 надруковано

ся

В

із Галичини про ґенезу галицьких »русин
ських« партий та еволюцию відносин га
лицької інтелїґенциї до народу. В ч. 114
поміщено замітку
з нагоди 39 роковин
смерти Шевченка — »Геній українського

противники
»воз
лучшаго
распростра
ненія
благь
культурьї
Цікаво,
широкихь кругахь населенія
що обидва вони наче зумисне проти за
Арабажина, почали свою гро
кидів
того, чому спочуває
мадську дїяльність
Арабажин,
згадаймо хоч
по
Україні,
чаток недїльних шкіл
яких
большаго
просвЬщенія

д.

ємо.

Кониський

можно

і

буде опісля)
виконував свою обіцянку
що до Галичини та України, даючи час
од часу про український национальний
рух вірні звістки, а то й специяльні
ширші дописи (листи з Галичини). Окрім
тих заміток, що зазначені були вже у »Віст
нику « ранїйше, ми знов находимо в »СЬ
верномь КурьерЬ« цілу низку заміток про
Україну та Галичину, які тут і зазначу
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Росийська часопись про українські »Вьнужденное обьясненіе« редактора »СЬ
справи. Молода
часопись
»СЬверньїй
вернаго Курьера
Арабажина (дивись
Курьерь«, що з кінцем минулого року
186). Виправдуючись проти особистих
інсинуаций часописї »Россія
почала виходити
в Петербурзї,
чимало закидів
Арабажин між иньшим пише: »Я от
уваги звертає між иньшими славянськими
землями і на Галичину та Україну і трак ношусь очень давно уже отрицательно
романтическому
тує галицькі та українські справи досить кь тому археологически
обєктивно
і безсторонно. Доси на житє (?) украйнофильству, представителями ко
славянських
земель дуже мало звертали
тораго являются
Антоновичь
уваги росийські поступові часописї ; трак
Конисскій
которое мнЬ
вьicшей
несимпатично
своими антро
тованє ріжних »славянських питань« стало степени
ся неначе-б то монополїєю таких орґанів, пологическими
разсужденіями
вкусЬ
як »Новое время «, »СвЬть« та »Москов
Ренса (автор вельми нетолєрантної су
скія ВЬдомости «. Нїчого й казати, в якому
Жидів статі, надрукованої недавно
Є.),
сьвітлї виставляло ся славянське житє, проти
»С.—Петербурскими ВЬдомостями
коли воно переходило через руки усяких
какь враждебное дЬйствительньмь ин
люда, но зто не
д. д. Суворіних, Комарових,
Грінґмутів тересамь украинскаго
e tutti фuanti,
що на славянство див мЬшаeть мнЬ сочувтствовать принципу на
лять ся крізь призму ідеї панрусизму та ціональнаго развитія народности (якої?)
Курьерьє,
язька
интересахь
возможно боль
зобрусенія.«.
Отже »СЬверньій
лучшаго распространенія
просвЬ
як ce заявляє редакция в ч. 111, поста шаго
вив метою — давати обєктивні і цїлком щенія
благь культурь нь широкихь кру
Шерша частина виписаної
безсторонні
звістки і уваги про житс гахь населенія
славянських народів і, мусимо се зазна нами довгої тиради очевидно суперечить
чити, досї совістно і старанно (окрім од другій:
можна-ж справдї серйозно го
Антонович або
дного лишень випадку,
про який мова ворити про те, що
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ся нам і незрозумілою, і цїлком невідпо
поважного, безсто
відною тій репутациї
ронного та
правдивого орґана,
яку се
д Українцїв
придбав собі „СЬверньїй
С. 6—мов.
урьерь“.
„Волї“, (орґана української социяль
ної демократїї), вийшло досї чисел cїм. У
вступній статї першого числа: »На скон'ї
стол їтя « читаємо: Український народ в
Австриї тепер уже не той »Тиролець схо
ду «, що завеїгди готов був як раб служити

катам волї, гнобителям народів, ворогам по
ступу. ІІів столїтя від мартових бур, кілька
десять лїт конституцийного
житя не про
минуло і для него безслідно.
Та давна
однозгідність вcїх Русинів, та давна без
партийність, та давна карність і солідар

ність народна належить вже до безпово
ротної бувальщини «... »Мир вам братя «,
»Де згода в семействі, де мир і тишина «
— то були політичні піснї смирних
тенцїв колись: »Який то вітер шумно
грає«, »Шалїйте, шалїйте скажені кати «
— чути серед українського народу тепер...
Замісь тихих, смирних, заспаних мельо
дий різкі, грізні, революцийні
нути бун

Ру
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тівничої

Ф

ї,

бунтівничого
проло
тарияту...
чиж диво, що в теперішню
пору, коли український народ перестав
бути нїмим рабом, прокидається серед
того народу социялїзм,
та що невеличка
громада людий згуртувала ся в социяль
но-демократичний
табор на склонії ХIХ.
столїтя ? І чиж диво що се дїять ся те

проти национального
гнету. Ми далекі
від национальноі
ненависти
до чужин
цїв;
ми
вороги
шовінїзму.
Робітник
що почав уже думати самостійно і стає
в рядах социялїстичної партиї, буде для
нас товаришем,
без огляду на те, якою
він мовою говорить, без огляду на те,

якої він віри. Любов до нашого народа
зливає нас в одно з любовю до всїх ви
зискуваних, неволених і гноблених, до
вcїх тих,

що разом з нами готові йти
»на стрічу сонцю золотому «... Ось важ
нїйші статї в сих 7. числах: Вага орґа
нїзациї; з темного царства; Панська чор
на рада; Цїсарське слово: Що таке со
циялїзм

вича);

і Реферат

социяльна

др. Р. Яросе
стрейк; Хлопи а

посла

Великанський
демократїя

(Статя

посла т.

Я.

Козакевича):

Сьвіжий панський лїк на
хлопську біду; З Угорської України; Тор
тури; Борислав... У фейлєтонах крім двох
оповідань
подано статю про Джордана
Бруно і кілька віршів, між ними деякі
надіслані з росийської України. Бажати-б
сему виданю тілько менше шумної, а для
простих людей незрозумілої фразеольоґії,
більше фактичности і більшого зрозуміня
живих народнїх потреб, яке часто замі
нюється мертвою доктриною, що
такі куріози, як приміром той, що ббго
ворюючи південно-африканську
війну ор
ґан української соц. демократії стояв про
А. Кr,
тив Бурів і за Анґлїчан.

„Буковина" 44—46 чч. надрукува
ла статю Лесї Українки
п. з. »Писа
Буковинї«,
телї-Русини
на
читану
9.
лею, перед двома роками
приняв хрест
кровавий, кровю вимазав гріх первород грудня 1899 р. в »Літературно-артистич
ний рутенства і війшов у cїмю вольних ному Товаристві« в Київі. Авторка обго
народів?«... »Наша проґрама, наша цїль ворює в головних нарисах лїтературну
письмен
ясна. Шовна воля полїтична, самодержав фізиономію трех »буковинських«
О. Кобилянської і В.
ність люду, демокращия:
перехід землї ників Федьковича,
і фабрик на власність загалу, спільна Стефаника.
»В. Стефаник — по гадцї
ґосподарка на користь загалу; визволенє
Лесї Українки — не належить до наро
люду з темноти, доступ для кождого до довської лїтературної школи, його »народ«
науки, до сьвітла. Отсе наша проґрама — не заховує в собі нїяких »cьвятошів « та
докладно виложена в социялістичних
про цнот, невідомих » гнилій інтелїґенциї«, алеж
ґрамах вcїх народів і країв.
У нас ся власне брак отих сьвятощів та цнот по
проґрама зложена в заяві засадничій кон казаний дотепною, люблячою рукою робить
на змисленних
та чутливих читачів міц
ґресу в Гайнфельдї з 1886 р.... Боротьба
вражінє,
в iмя ідеалів социялїзму
проти гнобите нїйше, глибше i — користнїйше
лїв працюючого люду, се також боротьба аніж усї переняті, запевне найкращими
за национальне визволенє.
На те щоби замірами
панеґірики
ідеалїзованому
на
пер..

коли український

люд

перед

хви

міжнародна єдність пролєтарияту розвила
родови в народовській лїтературі. Д. Сте
ся в повнї, треба, аби кождий нарід був фаникови докоряють часом за односто
паном у своїй хаті. В Австриї ми згідно ронність, навіть однотонність його малюн
з польськими, чеськими, нїмецькими, іта ків. Справдї, темні, барви у нього пере
лїйськими і словінськими
социялїстами
важають,
а при тому в сюжетах його
народностий,
стоїмо за автономію
проти нема нїчого незвичайного,
романтичного.
Він малює буденне житє еїрого люду, але
автономії країв, за волю национальну,

