
НАЙНОВІЙШЕ ЧУДО 
в Ченетохові 

1911. 
Накладом „РОБОЧОГО НАРОДА“ 

З „Руекоі Друкарці я. Н- Крета“, Вінніпег, |\Ла«. 



Руска Книгарня в Вінніпег 
Руска Книгарня видала доси много 

книжок, з котрих поручаз особливо сі 

Слово правди, наиисане сьвященником 
ГІетровом .15 

Про чуда сьвятих Дамазія і Панкрація, а- 

бо памятка з старокаових відпустів ДО 
Правовірний Католик .10 

Христос охотно приймаз грішника .10 

Без Бога на сьвітї .25 

Важнїйші права Канади, або наші Кана- 

дийскі параґрафи .35 

Підстава Христіянської віри . . . *25 

Вірність пастирска Ісуса Христа ... ‘05 
Оборона віри, або пояснена чому і як ма¬ 

ймо вірити в Бога . .‘25 

Фармазони або як то ЗО господарів записа¬ 

ли ся чортови . . .25 

Огговіданя для дїтий. Гарна книжочка з об 
разками видана в Канаді ‘30- 

Казки за Жидів ... ДО 
Рицар і Смерть ... ‘05 

Домашний Писар, абс взори руских і ан- 

глїйских листів на всякі случаї. Ціна зн. ‘35 



Я
*
’*

 

НАЙНОВІЙШЕ ЧУДО 
в Ченето^ові 

1911. 
Накладом „РОБОЧОГО НАРОДА“ 

З „Руекоі Друкарні Я. Н- Крета“, Вінніпег, Мам. 



Ес. Дамазгт Мацох 



І сказав ім Іеуе: Написано 

Дім мій назветь ся домом 

молитви; а ви зробили з ив« 

гО вертеп розбишак. 

іУІат. XXI. 13. 

В листопаді 1910 р. розійшла ся поді¬ 

лім сьвітї страшна вістка; викрило ся, що 
одно з найсьвятїйшпх в католицкім сьвітї 
місць, — кляиггор 00.. Павлїнів на Ясній 
Горі в Ченстохові, — є вертепом лотрів, 

злодіїв, ошуканців, сьвятотатствя, гіиянь- 

ства, розпусти, чужолоства і мордерства. 

Несчислені товпи побожних відпуст- 

ників вірять, що образ Матерії Божої Чен- 

стоховскої творить чуда, уздоровлюе хо- 

рих, ратуо в нещастю, помагав в житєвих 
інтересах. Очевидно сю віру ширили і під¬ 

держували законники, які мали з сего зо¬ 

лоті доходи. Рік в рік сотки тисяч побож¬ 

них людий з цілої Польщі а навіть з Укра¬ 

їни мандрували до Ченстохови і купували 
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там ласку Матерії Божої коштовними річа¬ 

ми, шедримп дарами і грішми, які давали 
на служби божі. Богачі давали брилянти і 
всякі клейноти, а навіть крайний жебрак 
вважав за свій обовязок лишити бодай кіль¬ 

ка рублів в глубокім переконаню, що все 
те йде на божу хвалу, на честь Пречистої 
Діви Марії і на добрп католицької церкви. 

Аж тут, мов грім з ясногс неба викри¬ 

ваюсь, що законники, які так солоно ка¬ 

жуть собі платити за чуда, самі в т і ч у - 

да не вірять, бо крадуть гроші 
і жертви, що їх складають по¬ 

божні відгіустники і за ті гро¬ 

ші пють і р оз пустують з жінка¬ 

ми, обікрали чудотворний образ Матери 
Божої з клейнотів, удержують собі 
коханки, один з них умер з пияньства 
у гіляцькім шалі, а другий в кляшторі 
сокирою зарубав свого брата! 

Показало ся, що ченстоховский кля- 

штор — се чиста Содома і Гомора! 



Коли 24 листопада 1910 р. пропала до¬ 

рогоцінна сукенка, корона з клейнотами і 
когиттвні перли з образу Матери Божої 
Ченстоховскої, — зараз католицькі ґазети 
написали, іцо ся крадіж є наслідок демора¬ 

лізації, викликаної революцією, ширеної 
через ,,злобні впливи соціалізму”. 

Коли 25 липня 1910 найдено в ставі 
під Кломпіцами трупа у софі, тоді' знов за¬ 

вила хором клерикальна преса: ,,Ооь ще 
одна жертва розбоїв, ширених через соціа¬ 

лістичну гниль”. 

Однакож правда випливає на верх, як 
олива. 

Викрило ся. що сї злочини зародили ся 
там, де не доходять ,,деморалїзуючі впли¬ 

ви соціялїзму— в кляшторній келії. Не 
в благороднії], геройській душі революціо¬ 

нера —- соціаліста, що боре ся о визволе¬ 

не своєї класи, а в серцю, що бе ся під бі¬ 

лою монашою рясою, в мозку під оголеним 
і ,,посьвяченпм“ черепом дармоїда— мо¬ 

наха, що жпє з добродушної віри темних 



6 

мас, — вигріло ся сьвятотатство, убійство 
і ошуканьство. 

# * 
❖ 

В хвилі, коли в Портуґалїї по прогна- 

ню короля новий републїканський уряд за¬ 

чав свою діяльність замикаючи монастирі 
кляштори і проганяючи монахів і мона¬ 

хинь з краю, вийшли на денне сьвітло зло¬ 

чини ченстоховських законників, нкі пере¬ 

ходять все, що може видумати найбуйнїй- 

ша фантазія автора кримінальних роман¬ 

сів. 

На тій Ясній Горі, де пробував об¬ 

раз „Матки Боскої Ченстоховскої, кру- 

льової польскоі“, поїш враз зі своїм насто¬ 

ятелем удержують собі розпусних дівчат 
за гроші, крадені з жерті*., що понаносили 
несчислені товпп вірних; присягали чисто¬ 

ту, а потапають в тілесних роскошах і при 
сягали убожество, а крадуть, як круки, 

сотки тисячі в рублів, ІЦО зложили їх по¬ 

божні на служби божі, яких ніхто не від¬ 

правляв; сьміють ся з дурноти та легко- 



вірності своїх овечок, вилуплюють прав¬ 

диві брилянти і перли з сукенки і корони 
чудотворного образ}7, а вправляють шкля- 

ні; продають крадені дорогоцїнности, аби 
було за що розпустуватп, а коли заходить 
небезпеченьство, що таки може ся викрити 
злодійство, то злодїї-попп здерають з обра¬ 

за цілу сукенку і корону і всі иньпіі доро¬ 

гоцінності!, удаючи, що то якісь чужі зло¬ 

дії вломили ся до клятптору, а наконець 
ксьондз Дамазій Мацох у своїй келії в 
ченстоховськім кля шторі сокирою рубає 
свого стриєчного брата, спільника своїх 
крадежпй, за якого вперед віддав свою ко¬ 

ханку, коли зайшла від него. 

Ось які були злочини сего ксьондза 
Мацох а: 

1). Своїй коханці Гелєнї Кшижанов- 

ській сфалшував метрику слюбу зі своїм 
неістнуючпм братом, відтак виробив метри 
ку смерти сего видуманого брата і пред¬ 

ставив хорошу Гелєну як свою повдовілу 
братову. 

2.) Коли-ж вона зайшла від него, від- 
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дав її за свого стриєчного брата, Вацлава 
Мацоха і сам дав їм слюб, а по слюбі даль¬ 

ше з нею чужоложив, кплячи собі зі свого 
монашого стану. 

3. ) В спілці з товаришами — законни¬ 

ками крав гроші, іцо їх складали побожні 
на служби божі і жертви, і віддавав ті гро¬ 

ті на удержуване своєї наложниці та пив¬ 

ших публичних дівчат і на пиятику. 

4. ) в спілці з нившими попами — Пав- 

лїнами обікрав чудотворний образ Матери 
Божої, а коли потім відбувала ся урочиста 
коронація того образа, на яку зійшло ся до 
Ченстоховп пів мілїона побожних — злодії 
самі відправляли служби і провадили про¬ 

цесію. 

5. ) свого стрпєчного брата Вацлава, 

коли той спав в його келії, ксьондз Мацох 
зарубав сокирою, а коли Вацлав зачав хар- 

чітп, висповідав його і приготовив на 
смерть, а відтак тими самими руками зло¬ 

вив його за горло і додуспв. 

Иньші монахи теж не лучші: 
Настоятель монастиря кс. Евзеґій Рей- 
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ман гуляє і пяничить за кляшторні гроші, 
їздить з оиеровою сьлівачкою до морських 
купелів і до Ес манії та справляє її брилян- 

ти. 

Кс. Иодель вмерає з мпяньства на бе- 

Игіит ігетепз (тіяцькмії шал.) 

Ксьондзи Базилї Олєсїньский і Ізидор 
Старчевськпй крадуть до спілки з Мацо- 

хом. Ксьондз Базилї удержує собі коханку 
Новаковську, дочку торговця сьвятощами 
(девоціоналїями) в Ченстохові. 

Содома і Гомора ! 

Мацох зробив соб наложницю із по¬ 

кутниці; сам признає ся, що пізнав ся з 
Гелєною Кпшжановською, сповідаючи її. 

Обкрадає трупа, який в ,,убогій“ мо- 

нашій келії громадить вартісні папери, що 
мають для него стораз більше вартости 
від євангелськпх карток, з словами Хри- 

ста, що лекше верблюдові! перейти через 
ухо іглн, чим богачовп в війти до небесно¬ 

го царства. 
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Не досить на тім. Він мордуг чоловіка і 
кровавою рукою, мов на глум, приготовляє 
і благословить тогож чоловіка на смерть. 

Наложницю свою, що зайшла від него 
в тяж, видає замуж за свого найблизшого 
свояка і робить єго спільником своїх ріж- 

нпх лайдацтв. 

Гнилею заносить від него на всі сторо¬ 

ни, а настоятель монастиря має для него 
спеціяльні ласки, бо через таких як він у- 

держує ся при властп. 

Вговорюючп в людий, як проповідник, 

що для спасенядуш в чистилищу, для ви- 

лїченя зі слабостии, ДЛЯ ПОМОЧИ В К( ждім 
нещастю, найпомічнійшим средсгвом є 
служба божа в чудотворнії! сьвятинї — 

кпить собі відтак з тих, що йому вірять і 
обкрадає не лише ті душі, що мучать ся в 
огненних муках, але обкрадає і ту найбіль¬ 

шу сьвятість. якій ціле своє житє посьвя- 

чує, образ Матери Божої. 

А коли ходить о затертє слідів злочи¬ 

ну, він як піп, поклонник Марії, бере при- 
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сягу від люднії, що ані словечком нікому 
нічого не писнуть. 

•У 

Скільки ще убііїств, шахрайств, крадї- 
жий виявить ся — ніхто не знає. Одно пев¬ 

не, що ченстоховськиії кляштор — се вер¬ 

теп найогиднїйших злочинів, що можуть 
виплодити ся у звироднілій уяві індівіду- 

ів, які для своїх зьвірячих інстинктів ма¬ 

ють влакшену дорогу завдяки релїґійному 
дурови ,,овечок“. що лізуть на осліп у 
їх сїтп розпусти, напихають кишені дармо¬ 

їдів стосами гроший, бо вкрійлена в них 
віра, що небесних ласк найлекше можна 
доступити при помочи золота, зложеного у 
попівські руки. 

Надмір богацтв, зложених добродуш¬ 

ними відпустниками спричинив огидний 
надмір злочинів у ченстоховськім кл я што¬ 

рі. Суспільність, якій ще так богато бра¬ 

кує, аби піднести ся умово, суспільність, 
якій бракує грошнй на просьвіту, на бо¬ 

ротьбу з нуждою, на народні і культурні 
цїли — та суспільність завсїгдп має подо- 



Ес. Дамазий Мсщох в окруженю начинь ду~ 
хозинх Еншжановскої і її сестер. 
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статком мамони, аби нею затроювати со¬ 
вість ріжних Мацохів. 

Нині здерта маска з лиця ошуканців, 

злодіїв, фалптівпиків, розпусників і убій- 

ців у попівських одежах. Загал мусить по¬ 

важно застановитись над дальшими льоса- 

мп подібних гнізд. По що є кляштори? Яку 
вони мають міссію в сучасній суспільно¬ 

сті! ? Чи в найлучшім разі не є вони росад- 

никами насїкомцїв, що деморалізують око¬ 

личну людність? Недавно ми чули, що ав¬ 

стрійський міністер осьвідчив,- що ,,його 
власть кінчить ся на монастирськім поро- 

зї“. Чиж суспільність може довше зносити 
такий стан річий, аби побіч що-раз більше 
закорінюючих ся демократичних порядків 
істнували ухллюючі ся від всякої публич- 

ної контролі середновічні останки? Треба 
скористати із ченстоховського злочину і 
розпочати широку акцію за скасова¬ 

не м кляшторів. 

Замкнути монастирі ! роз- 

вязати закони! Проч з Мацо* 

х а м и ! Проч з монаха м и ! 



Передминувшого року обрабував хтось 
чудотворний образ Матерп Божої в кляш- 

торі в Ченстохові, здер з него всі дорогі 
перли і прикраси, здер обі корони, забрав 
сукенки вишиті перлами і висаджені діа¬ 

мантам п. Порядно облови в ся рабі вник, бо 
побожні люди з давен-давна зносили вели¬ 

чезні богацтва до кля штору. Але обрабова- 

ний ,,чудотворний” образ мовчав, а рабів- 

ник без перешкоди, в спокою сховав ся. 
Вістка про о бра б о ва но образа швидень¬ 

ко розійшла ся по цілім сьвітї а 00. Бавлї- 

нп, що завідують кляшторам з властивим 
всім клорпкалом спрптом і розмахом вико¬ 

ристали нагоду і з величезним шумом і га¬ 

ласом урядили т. зв. ,,коронацію” образу. 

Папа римский прислав дві ,,коронп” котрі 
зрештою як твір золотникарської штуки 
не мають жадної вартости, а коштували 
ледви кілька тпсячів корон, а попи з вели¬ 

чезним нарадами, при участи соток-тисяч 
сфанатизованого народу (переважно жен- 

щин) посьвятили ті корони і укоронувалм 
образ. 



Очивидно клерикальна преса зараз 
ствердила, що рабунку мусїв допустити ся 
якийсь недовірок, затроєнин ідею соція- 

л’зму і з сеї причини, передовсім В ГІОЛЬІЦІ 

у строїла дику на гінку в пресі, по косцьо- 

лах і на відпустах на все що, соціалістичне. 

Та прехня має короткі ноги! Мусїло 
врешті викрити ся, що рабунку не допус¬ 

тив ся якісь недовірок, або ,,масон”, а по¬ 

повнив його слуга божий, побожний закон¬ 

ник, Дамазій Мацох, який був покликаний 
і жпте своє иосьвятив — на службу Богови 
а спеціально на оборону і пошановане „чу¬ 

дотворного” образу на Ясній Горі! Рабів, 
ником. не був жаден соціаліст— а сьвя- 

тий законник! 

Помнмо епергічнпх пошукувань, слід¬ 

ство через довгий час не могло сего викри¬ 

ти. Всі сліди рабунку губили ся у кляшто. 
рі, а нікому ан'ї на думку не прийшло, що 
образ обраб у вав ксьондз, а радше 
як нині слідство виказує, три ксьондзи 
Па в лїни, що мали стере г ч и чудотвор¬ 

ного образу! Злочинці у попівских рясах 
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тимбільше чули ся безпечні, що в якийсь 
час по відкрить) рабунку, знайдено — да¬ 

леко від кляштору на лані засадженім ба¬ 

раболями — кавалок сукенки з образа і тро- 

ха гіерел! Отже всі підозріня від кляштору 
булп усунені. 

Злодії жили собі безпечно в мурах с'ьвя- 

того кляштору молячи ся щоденно до тої, 
якої чудотворний образ обікрали, кидали 
громами на ,,єретиків” всяких, давали роз- 

грішеня побожним, слухали сповіднії під¬ 

час коронації і відпустів. А спеціально кс. 

Дамазій Мацох, сердечно приймав Божим 
словом входячі до Ченстоховп женщпнп-па, 
ломів н цї. 

Труп у софі’. 

В десять місяців опісля найдено при¬ 

падково у ставі в селі Завада, коло місточ¬ 

ка Кломнїце в Польскім Королівстві т р у- 

п а мущини, укритого в софі о б- 

пі и т і й р о г о ж е ю. Пошукуваня россій- 

скої поліції, як звичайно, коли не розхо¬ 

дить ся о висліджене соціалістів, були зра- 
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зу без-успіїннї. Годі було докладно стверди 
ти, хто властиво є той замордований мутци- 

на, якого труна хтось старав ся усунити в 
такий незвичайний спосіб. Ломимо фотоґра- 

фій з описів лиця, иомимо слідства, яке 
розтягло ся далеко поза границі Польщі; 

не пізнав ніхто особи трупа. Оправа 
п р п т и х л а і незадовго про нго забули, 

тим більше, що россійска поліція така пи- 

льна в викорінюваню „політичних злочи¬ 

нів”— нагло якось втратила охоту до по¬ 

шукувань. Очевидно дістала хабара від по¬ 

пів — і замовкла. 

Відкрите тордерства. 

Тимчасом — зовсім несподівано — один 
з мимовільних сьвідків затолленя софи з 
трупом в стали, дорошкар ч. 31. по пяному 
виговорив ся, що зназ тайну! Зараз його 
арештовано і тоді доперва зачали викрива¬ 

ти ся подробиці, що довели до відкрити 
злочинця — а був ним Павлїн кс. Дамазій 
Мацох. 

Арештований дорошкар оповідає, що 
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дуга кляшторний, Станіслав Залоґ, зак¬ 

ликав зго до кля штору з другим дорошка- 

рем, ч. 36, що називав ся Пйонек, аби ви¬ 

везли з кля штору якусь велику паку. І 
справді до одної дорошки всів з великою 
скринею сей слуга, а до другої Павлїн кс. 

Мацох, і відтак обі дорошки иоПалн в сто¬ 

рону Кломнїц. ГІо короткім часі, доронткар 
іцо віз кс Мацоха, вернув до Ченстохови, 

а Мацох пересів на доропіку, що везла слу 
гу к ля штор ного зі скринею. Коло села За¬ 

вада, на розказ слуги задержала ся доропі¬ 

ка і паку кинули дорогикар зі слугою до 
ставу. 

Присяга. 

Стоячий у білім илащи на дорозі Ма¬ 

цох здержав слугу і дорошкаря, що хотіли 
всісти у візок, кинувши до води обшиту в 
рогожу паку. З під плаща видобув хрест і 
дрожачимзі зворушена голосом відізвав ся: 

— Поки всядете у візок, 

мусите присягнути на Хри¬ 

стові ран и, що не о повісьте 
нїк о м у, що тут стало ся. Се 
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що тут стало ся, мус їло ста¬ 

ти с я д л я добра образу на- 

ш о ї Дресьвятої Дів и. 

Присягли за к л имаючи ся 
на спасено с в о їх д у ні; вернули 
до Ченстохови. На другий день розійшла 
ся вістка про найдено софи з трупом, але 
дорошкар, звязаїн й присягою, мовчав! І по 
'арештованю не хотів оповісти подробиць, 
поки не увільнено його в д присяги! 

ІІо зізнанях дорогикаря легко справ¬ 

джено, що софу вивезено на прнпоручене 
отця Дамазія Мацоха і що то він зі слугою 
Станіславом Залоґом софу з трупом відво¬ 

зив до ставу. По нитці дійшли до клубка і 
незадовго довідали ся, що софа стоя¬ 

ла в к е л ї і кс. Д а м а з і я М а ц о- 

х а, що отже ніхто н н ь ш и й. а 
лише він замордував чоло¬ 

віка, впакував до софи іка- 

з а в відвезти в д о р о ш ц ї до 
сі а в у. 

Кс. Мацох, занепокоєний відновленєм 
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слідства, драпнув з Ченстохови, а тим ча¬ 

сом иньші, страшенно скандальні вчинки 
сего злочинця в білій монагній рясі вийшли 
на яв! 

Коханок власної братової. 

Слідство дальше ствердило, що кс. Да- 

мазій Мацох, чмихнув по відкрнтю злочи¬ 

ну у широкий сьвіт не сам, а в товаристві 
своєї власної братової. Гелєна з Кшижанов- 

ских Мацохова — се була жінка сто стрпєч- 

ного брата Вацлава Мацоха, почтового уря¬ 

дника з Грані ци і сого якраз брата кс, 

П а в л ї н Д а м а з і й Мацох в д у- 

ж е з д р а д лпвий спосіб замор 
д у в а в в своїй к е л ї і, укрив у 
софі, а потім трупа з софою 
втопив в с т а в і. 

Отсю свою братову Гелсну, побожний 
ксьондз Дамазій Мацох сам висватав за се¬ 

го свого брата Вацлава, — а коли замордл-- 

вав його в кляшторі, відвіз її до Лодзі і ду¬ 

же часто її відвідував. Слідство виказало, 

що вже і перед тим— по крадежп котптов- 
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них річнії з образа — кс. Дамазій без п е- 

рестанку відвідував свою 
братову і що були в дуже ті¬ 

сних зносинах. 

,.На з/іодїєви шапка горить". 

Але кс. Мацох по замордованю брата 
і обрабованю образу, не чув ся добре в кля 
шторі, тож по якімсь часі нагло виїхав, не 
кажучи про се нікому. Виділи його в Ло¬ 

дзі в товаристві братової, виділи його в Вар 
шаві. Потім, коли викрив ся його злочин, 

чмихнув перебраний за сьвітського попа, а 
Мацохову заарештовано в Прошовіцах. 

Тимчасом слідство, яке вже тепер провади¬ 

ло ся енерґічнійше — виказало, що в обра¬ 

бованю образу помагали Мацохови іце два 
инпіі кляшторні пташки, котрих також зам 
кнено до Іванової хати. Се були ксьондзи: 

Ізидор Старчевский і Бази лі Олєсїньский. 

Дослідного арештували, коли хотів втїчи з 
Ченстоховп. 

Арештоване &1ацоха. 

Попа-убійника арештували в Кракові, 
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коли висідав з потягу з Варшави. Повідом¬ 

лена про те, що Мацох перейшов австрій- 

ску границю краківска поліція, патролю- 

вала на краківскім двірци желїзничім і ко¬ 

ли Мацох висідав з потягу, арештував єго 
комісар поліції, Ясїньский. 

Переслухане 

Переслухано ксьондза Мацоха дало та¬ 

кі несподівані наслідки, іцо перейшли во¬ 

ни навіть пайсьмілїпші ожнданя! А одна- 

кож дпвлячи-сь на того ксьондза, ніхто би 
й не припустив, що він злочинець, злодій, 

убійник. 
X/ 

Середного росту мущина, в чорній су¬ 

та нні з малою пелериною, яку носять всі 
польскі ксьондзи у Россії, з лицем досить 
звичайним, старанно виголеним, однакож 
не здраджуючим зовсім тої умової тупости 
на яку скаржили ся в кляшторі: білявий з 
великою лисиною, що сягав далеко поза 
чуб. з чорними очима, що дивлять ся нес¬ 

покійно о поза окуляріві Отеє образ ссоби 
Мацоха. 
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Стояв в інспекційній кімнаті перед па¬ 

ру полїцнйними аґентами і урядниками, 

відчуваючп на собі їх слідчий погляд. Вже 
признав ся до страшного злочину; комісар 
поліції стилізував на голос в його присут¬ 

ності! єго власні зізнаня, диктуючи їх до 
протоколу. Він стояв, глядів перед себе 
тупим поглядом і слухав мовчки відгомін 
власних зізнань, що булп рівночасно й 
страшним оскарженем на него. Лише доло¬ 

ні, іцо їх держав на грудях, стрічали ся з 
собою нервово. 

Зізнаня його про замордоване брата 
сокирою, про приготовлено його на смерть 
і про душено его власними руками — є та¬ 

кі страшні, такі огидні, що лише найпос- 

лїднійшиті злочинець міг щось подібного 
зробити. А однакож — се був піп, слуга бо¬ 

жий,побожний законник, монах, сторож і 
почитатель ,,чудотворного” образа на Яс¬ 

ній Горі в Ченстохові! 

Брехливі зізнаня. 

Що до замордована свого брата Вацла- 

ва намагав ся кс. Мацох з початку пред- 
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ставити його, не як здрадливе убійство, а 
як убійство в розгсряченю. 

,,Убійство поповнив я в розгоряченю, а 
причиною аги була любов до женіцини і 
заздрість/4 

І зачав оповідати: ,,3 К іп и ж а н о в- 

скою Г е л а н о ю з н а*в ся я від 
довшого часу і удержував з 
нею б Л й з ш і знос и н и . В минув- 

піім році вона вийшла за муж за мого бра¬ 

та (пізнїйпте показало ся, що се була брех¬ 

ня). Брат вмер, а з вдовою зносини були 
ще зажилійші, однакож помимо сего, я зго 
див ся, аби вона вийшла замуж за Вацлава 
Мацоха, мого стриачного брата. З сеї при¬ 

чини, я терпів велику заздрість до Гелени. 

Незадовго по шлюбі Вацлав приїхав 
до мене до Ченстохови і зачав робити мені 
Острі закиди, що я оженив згозженщиною 
легкої моралі. Тоді я в розгоряченю ударив 
его в голову так сильно, що Вацлав упав 
неживий.4 4 

Се на погляд правдиве толковане не 
збило однакож комісара Ясїнського із ну- 
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тя, бож він знав, що найдений в софі чоло¬ 

вік був замордований сокирою, іцо й мож¬ 

на було легко пізнати із ран; а тих було 
кілька. Отже маючи вже досить викрутів, 

Ясїнськип крикнув до дрожачого попа: 

,,Ксьондз бреше; замордував свого бра¬ 

та сплячого!44 На ті слова М а ц о х з б л ї д, 

затряс ся цілий і голосом дрожачим і ти¬ 

хим сказав: ,,Оповім цілу справу; так е змі 
нюю зізнанє!“ І зачав оповідати цілу істо¬ 

рію: 

Сватає свою коханку за брата. 

Ксьондз Мацох подав, що Кшижанов- 
ску пізнав перед кількома літами при спо¬ 
віді! в кляшторі і зараз в ній за люби в ся. 

Тоді вона була телефоністкою в Лодзі, ко¬ 
ли відтак перенесла ся до Варшави, 

удержував її своїм коштом 
| і рівночасно зачав її свата¬ 

ти зі своїм рідним братом. 

Та до подружа не дійшло і тоді кс. Мацох 
котячи справу направити, —с ф а л ги у- 

в а в метрику с любу з К ш п ж а - 

новскою, відтак с ф а л ш у в а в м е 
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т р и к у своєї смерти і на підставі 
тих документів замельдував її в Варшаві 
яко вдову по бл. п. Дамазію Мацоху (т. є. 
по самім собі.) 

Дає и шлюб. 

їздив до неї дуже часто і уживав любо¬ 

ве. Остаточно, почав її нанов о 
сватати, тепер вже зі своїм 
с т р ті є ч н и м б р а т о м, Вацлавом Ма- 

цохом. Сватане вдало ся і кс. Дамазій сам 
дав їм шлюб в кляшторі прп асистенції 
арештованого тепер кс. Базилїя Олєеїнь- 

ского. 
Поміж новоженцями, однакож незадов¬ 

го вибухли непорозумінь з причини, що 
молода жінка за богато заглядала за други¬ 

ми мущинамп. Рівночасно вибухли непоро- 
зуміня поміж замордованим а кс. Мацохом, 
але по якімсь часї погодили ся. 

За протекцією ксьондза дістав Вацлаї 
Мацох посаду в Гранїцл, куди пізнїїіше кс. 
Мацох часто заїздив. 

Морд. 

Нагло в Червня Вацлав взяв одно-мі- 
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сячний урльоп і замість поїхати до Варша¬ 

ви, приїхав до кс. Дамазія. Тут 23 липня 
ви бух л а між ними сварка під¬ 

час якої оба взаїмно мали набити собі мор¬ 

ди. Коли відтак В а ц л а в М а- 

ц о х положив с я спати в келії 
брата, кс. Д а м а з і й М а ц о х випив 
чарку вина, взяв лежачу коло 
печі сокиру і говорячи до себе: За- 

бю тя драбе! — вдарив спячого в 
голову. Вацлав зірвав ся і за ч а в 
кричати. Тоді піп вдарив г о 
сокирою ще пару разів. Кіль¬ 

ко разів, не памятає— і к о л и В а ц л а в 
із а ч а в вже х а р ч і т и; п р и г о т о- 

т о в и в його на смерть (в и с п о- 

відав) і д а в ш и й о м у р о з г р і- 
щ е н е, зловив за горло і до* 

д у с п в. —Кс. Мацох не памятає, чи бив 
[вістрем, чи обухом! 

Отся частина зізнаня така переражаю- 

іа, що прямо кров в жилах стиназ ся, коли 
іитаємо ті зізнаня злочинного монаха! Та 

ізама рука, котра брата мордувала — роби- 
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ла знаки хреста над мордованим і коли 
убійник успскоїв ся що до спасена душі 
мордованого — задусив його! Ксьондз 
д о д у с п в свого умираючого 
б р а т а ! 

Спільник 

Поповнивши мордерство, зав и н у в 
т р у п а в п р о с т и р а л о і положив 
його поміж стіною а ліжком, відтак позати¬ 

рав і повимивав сліди з кровп, а відтак заду 
мав ся, що дальше робити з трупом Була 
вже б-ста година рано, а що жадна щасли¬ 

ва думка не приходила йому до голови, то 
по довгій внутрішній боротьбі, поста¬ 

новив дібрати собі спільна- 

к а, який-би поміг йому в дальшій роботі. 
Вибір, впав на кляшторного слугу, 

Станіслава Залоґа, з яким оставав в доб¬ 

рих зносинах. Залоґ порадив запакувати 
трупа в кіш і винести, а коли се вдасть ся, 

то решта вже пійде гладко. Залоґ приніс 
кіш, а що той оказав ся малим, то пійшов 
на місто і купив новий, але і сей оказав ся 
за тісний. Тепер сей кіш найдено в меїтіка- 
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ню Мацохової, а в нїм ріжні річи як: рясу 
Мацоха, костельні прибори, хрест і т. п. 
Коли замір внакованя трупа до коша не 
в сів ся, Залоґ видумав новий спосіб: 

Труп В СОФІ. 

На однім з к л я ш т о р н и х 
коратарів стояло скла дане 
ліжко в в п д ї с о ф к п. В него поста¬ 

новили запакувати трупа. У міжчасї виби¬ 
ла година пів до 12 надійшла пора обіду. 

Кс. Мацох пійшов тоді на обід, а через той 
час Залоґ при помочи ще двох слуг кляш- 

торнпх втягнув софку до келії і вже сам 
чекав на кс. Мацоха, поки він не вернув з 
обіду. Отвори лп с о ф к у, в л о ж и- 

л н в неї тру п а,а що місця в середи¬ 

ні було за багато і бояли ся, аби підчас їз¬ 

ди труп, відбиваючи ся не викликав 11 ідо- 

зріня, к с. Мацох впакував щ е 
до середини своє ф у т р о і 
с к р о в а в л е н у сорочку а За¬ 

лоґ велику рогожу. Відтак, за¬ 

повнивши щільно софку, замкнули її і че¬ 

кали до вечера. 
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Коли вибила 8 година вечер, пора 
спільних молитв, Залоґ прикликав дві до- 

рожки; на одній помістив софку і усів сам, 

а на другій заняв місце кс. Мацох з дру¬ 

гим слугою і вирушили в дорогу. Переї¬ 

хавши кілька місцевостий, доїхали до гре¬ 

блі під Кломнїцами, де кс. Мацох заплатив 
Залоґови за поміч 20 рублів, фіякровп, що 
віз софку, ЗО рублів, другому 13 рублів, 

слузі, що з ним їхав 4 рублі. Відтад фіякер 
гі слугою вкинули софку до води і — при¬ 

сягнувши — вернули всі до Чгшстохови! 

Звідки мав Мацох гроші? 

Як звісно законники крім ,,чистоти“ 

присягають також і на убожество. Але при 
сяга своєю дорогою, а гроші, гулянки і 
дівчата своєю. Тож кс. Мацох діставав гро¬ 

ші в двоякий спосіб: — 1) К р а в в с ті і л 
ц і и н ь ги и м и законника м и 
жертви, щ о їх с к л а д а л и гі о - 

б о ж н і і 2). обкрадав образ 
Матки Воскої Ченстохов- 

с к о і . 



Скілько коштувала любов? 

Після записок кс. Мацоха, його зно¬ 

си там з Ктпижановською солоно його кош¬ 

тували. По смертп кс. Гавелчика Мац ох 
в с п і л ц і з к с . Олєсїньским 
украв з й о г о спадщини облї- 

ґ а ц і і кредитового земсько¬ 

го банку на 5000 рублів. 

Крім сего мав Мацох ще три способи 
добуваня гроший. 

Перший, — се були гроші, які скла¬ 

дали компанії, що приходили на Ясну Го¬ 

ру, і які відберав ксьондз, що витав компа¬ 

нію та вводив її до каплиці. До року 1904 

сі гроші були виключною власностию за¬ 

конника. В 1904 р. запроваджено в кляш- 

торі ,,комуну “ т. е. всі гроші мали йти до 
спільної каси. Однакож иомимо тогс часть 
гроший, і то значну, законники таки крали 
для себе. З того жерела Дамазій Мацох в 
протягу нівчварта року присвоїв собі око- 

ло 10.000 рублів. 
Другим жерелом було спроневірюване 

гроший, зложених поодинокими особами на 
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служби божі. В протягу иівчварта року 
Мацох зачерпнув з сего зверх 10.000 ру¬ 

блів. 

Наконець дістав від свого спільника 
кс. Олесінького, який творив обовязки ка- 

сіера, пайку зі сгіроневірених спільно гро- 

шнй; — виплачені йому суми доходили від 
сім до 700 рублів і так послїдного року ді¬ 

став кс. Мацох від кс. Еазилїя раз 300 ру¬ 

блів, другий раз 200, в липни 500, а при 
кінци вересня 700 рублів. 

Отже разом — як досп викрило ся — 

вкрав кс. Дамазіїї Мацох поверх ЗО.000-ру¬ 

блів! 

Злодїйсьна шайка. 

По відкритю злочину зроблено ҐрЗгН- 

товну ревізію в ясно-ґурскім кляшторі. 
На підставі записок арештованого кс. Ба¬ 

зи лія Олєсіньского стверджено, іцо к с ь о н 
д з її крали костельні гроші 
на неімовірну скалю! 

— В касі найдено ледвп кілька тисячі в ру¬ 

блів. Краденою добпчею ділили ся совісно. 
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Кс. Дамазій Мацох одержував з подїлу мі¬ 

сячно від 100 до 300 рублів, а навіть і біль¬ 

ше в міру напливу паломників. Осібно по¬ 

дають, що в протягу послід них літ Дама¬ 

зій Мацох побрав від дуже многих осіб по¬ 

верх 10.000 рублів на служби божі, гроші 
собі присвоїв і розмаркував а служб не від 
правив. В іюслїднім році присвоїв собі з 
сего жерела поверх 10000 рублів, а загалом 
після його власного признана украв около 
35 тисячів рублів. 

Краківська клерикальна часопись пи¬ 

ше: 

,,В Ченстохові е звичай, що з черги 
призначує ся ксьондза дпжурного, що має 
відберати гроші на служби божі та ріжні 
пньші релігійні услуги. Сей ксьондз спов¬ 

няє обовязки в захрпстії. Нераз окружа- 

ють його десятки осіб, складаючи жертви. 

Ксьондз по черзі приймає зголошуючих ся 
людий, слухає їх бажань і приймає гроші» 

а все те має записати до відповідної книж¬ 

ки. Контроля неможлива; ігумен (настоя¬ 

тель) не всюди може бути присутшш, зреш 
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тою числить на сьвященичу совість. Ти м- 

часом деякі д и жу р ні, між 
и н ь ш и м и к с . Д а м а з і й, витво¬ 

рили собі ж е р е л о знамени¬ 

тих доходів. Неконтрольо- 

в а н і заберали г р о ти і для с е - 

б е . Настоятель кляштору нераз дивував 
ся, що наплив побожних до Ченстохо- 

ви є що раз більший а доходи що размень- 

ші. Підчас коронації пр. тисячі осіб скла¬ 

дали щедрі жертви, а каса не відчувала 
ріжницї. Тому й не диво, що кс. Дамазій 
міг легко розкидати тисячами рублів. Во в 
Ченстохові жертви в захристиї пливуть не 
мідяками, а сріблом, золотом і щонаймень- 

ше рублевими банкнотами. Кс. Мацох ча¬ 

сто сповнював обов^гзки дижурного і міг 
черпати цілими пригорщами.“ 

Оттак і повторяють ся наші слова, ко¬ 

ли ми стільки перестерігали людий перел; 

ношенем жертв до попа, перед переповню- 

ванем і так вже повної попівської кишені. 
Хлопську кровавицю, остатний цент, зал- 

кий лучще-б дитині кусок хліба купити, 



— віз хлоп до Ченстохови — а тут ксьондз 
злодїй краде сю кроваву працю, аби її 
промарнувати на гулянку та розпусту! І 
се діяло ся від многих літ! Тепер вже хпба 
і найуиертїйгпі прозріють і перестануть 
напихати попівські кишені своєю крова- 

вицею! 

Обрабованє образа. 

До тепер вже показало ся, що кс. 

Д а м а з ій М а ц о х системати¬ 

чно о б к р а д а в сукенку Мат¬ 

ки Б о с к о ї виймаючи з неї дорогоцїнно- 

сти, а на їх місце вставляючи кавальчики 
шкла; іцо золоті і пньгиі прикраси заміню¬ 

вав на томбакові, словом, що поболи вини¬ 

щував косцьол з нагромаджених там через 
столїтя скарбів. Коли с'ї операції звернули 
на себе в кляшторі увагу і грозила ревізія 
каплиці, тоді той самий злочинець з номо- 
чию своїх собратів кс. Старчевського і кс. 
Олесїньского доконав гіамятної кражежі 
сукенки і кор піп, аби відвернути підозрі- 

нє в сторону неістнуючих рабівників спо- 

за кля штору- 
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Таж сама трійця винна в в смерти кс. 

По для. 

В продажі дорогоцінностей н о р а з , 

ставав до помочі замордо¬ 

ваний брат, В а ц л а в М а цох , 

я к ий працюючи на н о ч т і в 
Г р а н і ц и , міг без клопоту 
в л е к шу в а т и висилку кош¬ 

те- в н о с т її (і за границю до ю - 

б і л е рі в та торговців німець 
К И X . 

Обрабоване снарбницї. 

Ревізія виказала ще більше, виказала, 

що злодії в білих рясах обікрали не лише 
образ, але й запустили палці в скарбницю. 

Підчас ревізії в родичів Новаковської, ко¬ 

ханки кс. Олссїьіьского, найдено в о - 

бразі укриті підроблені 
к л ю ч і в і д к л я ги т о р н о і скар¬ 

бниці. 

Підчас ревізії в кляшторі перетрясали 
всі келії, ревідували докладно кляшторну 
службу, відбивали підлоги і копали лона- 
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много важних здобутків. В келіях закон¬ 

ників найдено більші суми гроша, але йне 
лише в них, бо навіть в одного зі звичай¬ 

них слуг найшла ся сума 4000 рублів го¬ 

тівкою! Отсігроші сконфісковано. 

Отруїли? 

Коли всі злодійства сеї попівської бан¬ 

ди вийдуть на верх, годі ще иредсказати, 

В всякім разі тут приходить на думку о- 

дин із кляшторних братчиків, який зани 
мав 'ся золотнпкарством і 
нагло жите закінчив на два 
місяці перед викритєм Ма¬ 

цо х а . Той братчик, з н а в е ц ь 
золотникарства, міг досте- 

р е г ч и зміну клейнотів і за 
те відпокутував с м е р т и ю . 

Вмер нагло, але на разі не було причини 
приписувати надзвичайне значіне його 
смерти і аж доперва тепер зачинає вона 
наберати иньшого значіня. Сей братчик, 
називав ся він Модель, вправляв в золото 
брплянтн на чудотворний образ. 
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Тепер слідство довело до сего, що ма¬ 

буть його замордували другі ксьондзи за те, 

що припадково впав на слід злодійств, я- 

кі поповнювали ,, отці “ Дамазій, Ізидор 
і Базилї. Колп умер, лікарі тоді осудили, 

що він умер, на ,,сІе1ігіішір Ігетегі8“ (пи- 

яцький шал) з причини надмірного пнянь- 

ства. Та що вже там було, то було, а в кож 
дім разі гарне се сьвідоцтво про кляштор. 

що ксьондз міг так пптп, що аж смерть йо¬ 

го приписують пияцькому шаловп, що і 
між сьвітськими пияками рідко лучае ся. 

А факт, що в келії Дамазія найшов ся ве¬ 

ликий засіб фальшивих перел, які йому о- 

чивидно служили до підмінюваня, завсїгди 
буде кидати значучу тінь на смерть кс. 

Иодля. 

Сокира. 

З Ченстохови доносять, що поліція 
найшла сховану в комірці сокиру, я - 

кою поповнено убійство. На 
сокирі, вістрю і обуху, найдено ще виразь- 

ні сліди крови і людське волосе. Впкрито 
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столяря, від котрого Д а м а з і й п о ж и- 

ч и в сокиру на кільканай. 

цять днів перед мордер- 

ством, жадаючи, а б п була 
добре ви острена. Столяр пізнав 
сокпру, як свою власність, що див до рук 
Мацоха. Мацох говорив йому тоді, що му¬ 

сить обрубати якісь дички перед вікнами. 

Крім сокири найдено в комірці також 
листи, компромітуючі кс. Ізидора і Базилї- 

я. 

Арештоване попів. 

Поліція зревідувала келії 
всіх законників і в цілім 
к лтя пі торі та арештувала кляшторно- 

го придвернпка Бласїкевича під закидом 
спільництва в замордованю Вацлава Ма¬ 

цоха, а також двох ксьондзів Павлїнів, I- 

зидора Старчевського і Базилїя Олесїньско- 

ло. 

Родина кс. Старчевського. 

Із знайдених в келії кс. Старчевського 
підроблених ключів один надає ся 
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доотвираня замку від осло¬ 

ни , , чудотворного’ ’ образу. 

З причини, що депеша, остерігаюча 
Мацоха перед грозячим йому небезпечень- 

ством, була надана в Серадзю — началь¬ 

ник варшавсьсого слідчого виділу удав ся 
там і дійшов, що телеграму надав Ян Ду¬ 

кат Старчевські, батько кс. Ізидора, на 
прішорученє тогож. В виду сего старого 
Старчевського також арештовано. 

Про сего чоловіка, який підчас подо¬ 

рожній кс. Мацоха з його коханкою відгра- 

вав ролю мужа Кшижановської, говорять, 

що в Серадзю арештоване його зробило ве¬ 

личезне вражіне, бо то був чоловік, що за- 

всїгди удавав дуже побожного і як то ка¬ 

жуть, прямо з церкви не виходив. 
Доконано також ревізії у Діонїзія Стар¬ 

чевського Ізидорового брата. Поліція забра 
ла фонди його жінки, яку кс. І з и - 

д о р в п в і н у в а в . 

Підпалили вежу. 

В злочини в меньшій мірі вмішані ще 
її иньші попи. І так йде поголоска, що са- 



41 

мі ксьондзи підпалили були вежу на ко- 

сцєлї, хотячи видусити з людий гроші на 
гулятику. Се їм зовсім вдало ся. І люди 
складали гроші, а ксьондзи будували вежу 
і провадили місію попід спідницями. 

Гільтайська трійця. 

Хто був вождом у всіх тих крадїжах? 

Всі сліди до тепер звертають ся против о- 

дного з трійці, кс. Ізидора Старчевського. 

Він на кілька тижднїв перед рабунком о- 

брлзу прийшов до знайомого слюсаря. Бла- 

ховича, і даючи йому відтиски з воску, по¬ 

просив, аби він зробив ключі після тих від 
тисків. На воску були відтиснені ключі 
від двернії каплиці і скарбниці. 

Діставши ключі, робив, що душа заба¬ 

жала. Але ие міг робити того сам. Злапав 
би ся. 

Жив близько з двома собратами, Дама- 

зіем і Базилїем. Сі так само як він потре¬ 

бували дуже богато, бо не мало видавали; 

сьвідчать про се: по к о р о л і в с ь к и 
прибране м е ш к а не К щ п ж а - 
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новської, коханки Д а м а з і є - 
в о і, 200 любовних листів до 
І з и д о р а т а й р і ж н і коханки 
Бази лїя. Всі вживали сьвіта і потре¬ 

бували гроший. І як виглядає кс. Тзидор 
був провідною душею компанії, він комен- 

дерував рабунком, а виконав його Залоґ, 

котрому кс. Ізидор дав ключі від капли¬ 

ці. 
В Кракові признав ся кс. Дамазій іще 

до одної крадежи. Іменно виповів ся, що по 
смерти кс. Вонавентури Гавелчика обікрав 
враз з кс. Базилїєм Олєсїнським його тру¬ 

па на 5000 рублів. Отже, чи лиш на 5000? 

Може більше? Померший кс. Гавелчик на¬ 

лежав до закону через пів столїтя, жив дов 
го ще за часів, коли в кляшторі не було т. 
зв. ,,комуни“, т. є коли кождий з ксьондзів 
діставав за служби гроші на приватну вла¬ 

сність. За тіж служби давали нераз гроші, 
що доходили й до 100 рублів. Отже сі най- 

лучше платні служби відправляли самі 
Павлїни в кляшторі, а меньше платні від¬ 

давали пробощам і вікарим но меньше за- 



можних парафіях. Так кс. Бонавентура міг 
через такі довгі літа призбирати суму на¬ 

віть десять раз більшу. 

Як жили побожні Пав/іїни? 

Які страшні відносини панували в тій 
ченстоховській клерикальній печері, нехай 
посьвідчить опис, який подав нольский 
клєрпкаїьнпи ,,Час“: 

,,Деморалізація в кляшторі панує вже 
від давна. Павлїни частенько перебува¬ 

ють поза кляштором, бувають по 
реставраціях а навіть нено- 

чують в келіях. Замість услугува¬ 

ти собі самі, мали службу, влас¬ 

ні нарити, келії пристроєні 
роскішно. Часто законники 
переберали ся на цивільно 
і подорожували, де їмсподо 
бало ся, часто в товаристві 
ж е н щ и н . Неоден з ГГавлїнів вивінову- 

вав і своїх свояків, часом навіть зовсім яв¬ 

но; і так їїр. одному Р. куппводин з нежи 
ючих вже Павлїнів двір за к і л ь к а д е 
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сять тисячів рублів (Кіль- 

ко-ж вкрав в своїм житю той преподобний 
душ пастир?) 

З отсих слів видно, що теперішні лай- 

дацтва — се зовсім не щось нове, щ о 
давні й ш е гуляли і к р а л и щ е 
біль ш е. 

Неперерваний ланцух злочинів 

Ченстоховський кляштор був в про¬ 

тягу літ видовищем неодного злочину. На 
жаль, не всі вони вийшли на яв, так само 
як се було в кляшторах еспанських, дедо- 

перва народні бунти відслонили прямо не- 

чувані злочини лінивих і кровожадних мо¬ 

нахів! Але те, що дійшло до відома загалу, 
вказує виразьно, що ченстоховський кля- 

щтор з давен давна був місцем злочинів, а 
послїдні крадїжи, мордерства і рабунки — 

се лише дальша нитка в пахучім букет 
,,чеснот” ченстоховеьких дармоїдів. 

Що стало ся 50 лїт тому? 

Перший процес в справі рабунку чен- 

стоховських дорогоцїнностий відбув 
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ся около 18 5 0 р. в Кракові. 

Героєм процесу був краківський юбілєр, 

Вестфалєвич, який замотав ся в справу зав 
дяки братчиковп із закону Павлїнів на Я- 

сніп горі в Ченстохові. Сей братчик з голо¬ 

сив ся раз до Вестфалєвичого склепу із зо¬ 

лотими ґузиками від жупана, висаджено¬ 

го брилянтами. Хотів їх продатп. Вестфа¬ 

лєвич купив ґузики як золото і рівночасно 
витолкував братчиковп що брилянти — се 
звичайне іпкло. Коли братчик вийшов зі 
склепу, Вестфалєвич сей час взяв ся до ви¬ 

ду паня брилянтів із ґузиків, з яких кілька 
впало під стіл. Торг і вилупуванє брилян¬ 

тів підглянув один з челядників Вестфалє- 

вича, а відтак найшов під столом два бри- 

лянтики, яких Вестфалєвич не достеріг. 

Забравши їх, він пійшов продати їх на Ка- 

зїмєрж (частина міста) і там його заареш¬ 
тували. По нитці дійшла поліція до клуб¬ 
ка. Наслідком сего був процес, який став 
причиною матеріальної руїни краківського 
юбілєра. ґузики з брилянтами 
походили з ченстоховсько- 
г о к л я пі т о р у. 
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Отже вже перед половиною столїтя 
скубали преподобні отчики скарбницю, до 
якої темний, сфанатизований і иережертий 
клерикалізмом народ зносив без перестан- 

ку скарби. Пахучий трилистник — Дама- 

зій, Ізид >р і Базилї, — мали попередників, 

яких суд вилапував. А кілько не 
злапав? 

Перед 25 лїтами. 

Але й мордерство в КЄЛЇЇ ченстохов- 

ського кляїптору не е вже новиною! І на 
сі'м полі мав кс. Дамазій попередника! Бо 
25 літ тому назад один к л я - 
шторний братчик заморду¬ 

вав к с . Адріяна, підрізуючи 
йому бритвою горло! Аби затер 
ти сліди, обляв трупа нафтою і 
підпалив — а сам втік — взявши собі 
в него на дорогу 20 тисячів рублів. То зна¬ 

чить, що кс. Адріян, так само як тепер 
ксьондзи Дамазій, Базилїй і Ізидор, хоть 
присягав на убожество, — але так само, 

як вони — крав жертви складані на кляш- 
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тор, бо звідкиж би убогий законник мав 
20.000 рублів?! 

Генерал Рейман і єго компанія. 

Зверхником кляштору є кс. Рейман, і- 

гумен ГГавлїнів, котрого клерикальні ґг зе¬ 

ти мало що сьвятим не зробили. Тимчасом 
той „сьвятий- законник44 е лише гідний 
союзник сеї законної трійці, яка переміни¬ 

ла клаштор в Ченстохоьі у дім розпусти і 
різницю. 

Кс. Рейман нозискав собі цілковито 
россійські власти. В Петербурзі мав вели¬ 

чезні впливи. І в Римі також. Але 
не мав законного духа. Легковажив строгі 
приписи павлїнського реґуляміну. При¬ 

брав безправно титул ґенс- 

рала хотяй вибрали його лише ігуме- * 

ном. і хоть вибрали його лише на три роки, 

кс. Рейман іце через 12 літ опісля без 
вибору задержував гідність ігумена. Се бу¬ 

ло можливе лише при безвзгляднім ПОШІ- 

раню россігського правительства. Тоді кс. 

Рейман мав за собою більшість законників. 



48 

Карність ізаконний дух упав 
цілковито. Ніхто не придержував ся 
приписів, СПІЛЬНОГО ЖИТЯ І СПІЛЬНОСТІІ май 
на не було, законники коли хотіли, тоді 

виходили з кляштору. Жертви на служби 
гілили до кождого з осібна. Чеснішії і і со- 

вістнїп ші законники постановили зло усу¬ 

нути. ГІо довгих старанях відновили кому¬ 

ну і в 1907 р. урядили вибір ігумена. І то¬ 

ді ще перейшов кс. Рейман більшостпю о- 

дного голосу. 

В иослїдних трох літах до власні ирий 
шла біля Реймана, як його ирибічна ґвар- 

дія — славетна нині гільтайська трійця, 

Базилї Олесїньскі, Дамазій Мацох і Ізидор 
Старчевський. Базилї і Дамазій мали ири- 

иоручене зберати гроші в захркстії на 
служби божі. Вони то пізнїйше були обовя- 

зані розсилати до иньших ксьондзів гроші 
за ті служби, яким кляштор не міг дати 

ради. Отже к *ждий з них міг брати, кілько 

хотів, міг записувати, що переслав гроші 

денебудь, а ховати їх до звоеї кишені. 



Ке. Ізпдор Старчевскі. 



Рейман подорожує з сьпівачкою. 

Кс. Рейман подорожував до Еспанїї і був 
в Біярріц з одною звісною сьпівачкою. Був 
також справний при чарці і в той спосіб — 

крім хабарів — умів з’єднати собі росій¬ 

ські властп. По ґенералськи пив з ґенера- 

лами... 

Тою дорогою міг узискатн усунене ка- 

сарень військових з сусідства кляштору, 

але позволив собі вживати сьвіта за богато 
і злим приміром сьвітпв перед своїми бра¬ 

тами. Протекція уряду помагала йому у- 

держувати ся при власті! (так н. пр. гіра- 

вительство не затвердило його суперника- 

Вельоньского). Отеє поясняє, чому найгір¬ 

ші шумовини находили ся в наблпзшім о, 
кружешо Реймана. 

Чому Дамазій мав вплив на Реймана. 

Слідчий судия Еон... з Варшави опо¬ 

відав знайомій особі, що кс. Дамазій через 
припадок здобув величезний вплив на 
,,сьвягого'‘ настоятеля закону. Був раз 
кс. Дамазій в Катовіцах, а як любовнпк 
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женщпн роскошував в готели з якоюсь дїв- 
чкною. А в сусіднім покою так само невин 
но забавляв ся... о. настоятель і кс. Дама- 

зій се відкрив! Те відкрите цілковито від¬ 

дало настоятеля в руки такого спритного 
драба як Дамазій. Зрештою — кс. настоя¬ 

тель зовсім не таів ся зі своїми гулянками 
а про його повози дуже а дуже богато ба¬ 

лакають в Ченстохові! ,,ВІД голови риба 
смердить!” 

Біскуп проти законників. 

Ославлений біскуп Здзїговєцкпй який 
в пору крадежиії та нічних гулянок ІІавлї- 
нів писав доноси до царського ґенерала 
Скалона на антиклерикального писателя 
Немоевського, тепер но невчасї взяв сл до 
злодюг в Ясноі Горн. Старає ся о прогнане 
на чотири вітри сеі урвителської банди і 
хоче обсадити кляштор сьвітськпми попа¬ 

ми під комендою каноніка Міхалеького. 

На в ільнодумні правитель- 

с т в а , що проганяють мона¬ 

хів, кидають клерикали гро¬ 

ми, а тут навіть біскуп му- 



Кс. Генерал Евзебій Рейман 
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ситьте саме робити з пав- 

пінськими дармоїдами. Чи 
то не характеристичне? Тіль¬ 

ко чи нові сторожі чудотворного образу 
не заразять ся „мацохїзмом”. 

Бунт монахів. 

Тимчасом біскуп Здзїдовєцкий задекре- 

тував, що до часу покінченя Моцохового 
процесу кляштором має завідувати делеґа- 

ція, зложена зі сьвітських попів; Павлїнам 
позволив лите жити у кляшторі, без пра¬ 

ва мішати ся у справи косцьола (отже і 
без права сягати по гроші). Але законники 
явно збунтували ся проти біскупської в ла¬ 

сти і в і з в а л п сили царського 
правительства на поміч. 

Коли рознесла ся вістка про крадіж 
сукенки з ,, чудотворного “ образу, ІІав- 

лїни з болем, жалем і обуренєм вікликали 
ся до народу: ц ї л и й нарід має 
каятп ся, аби переблагати ,,короле¬ 

ву неба“ за учинену зневагу, за збезчеще¬ 

не її ,,чудотворного образу.“ По цї- 
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лій II о л ь щ і мусїли відбути ся бла¬ 

гальні, експіяційні н а б о- 

ж е н ь с т в а. 

Так хотів біскуп, щоби — на знак жа¬ 

лю, що такі огидні злочини, така зневага 
бога, таке згіршене діяло ся внутр закона, 

— цілий навлїнськпй закон 
відбув черезІО днів реко лек¬ 

ції. 

І іцож стало ся? Ті люди, що хотіли, 

аби весь народ благав Бога 
о вибачене за .... і х в л а с н и й гріх, 

— самі не хотіли взяти у- 

части в експіяціііних р е ко¬ 

лекціях. Прибувніий на Ясну Гору 
редемпторист, кс. Бернард Лубєньскі, я- 

кий мав відправляти сі реко лекції, від'їхав 
з носом! 

Чи можна представити собі більший 
цинізм, більшу безвстидність? 

Нехай кає ся цілий край, нехай кають 
ся невинні люди, а ті, що між ними вихо¬ 

вав ся злочин, котрі вигодували серед се¬ 

бе, в своїй затроекш атмосфері злочинців, 



Ол на а Ігшижсшовских Мацехова. 



Вацлав Мацох 
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котрі їх висунули на свос чоло, відмовля¬ 

ють ся від всякої покути, зачинають бо¬ 

ротьбу з біскупом, що ніби він не має пра¬ 

ва мішати ся у їх реґули. Сьміють п р а - 

вуватп.ся! 

За нїчо мали собі свої приписи, коли 
ходило о орґії, о пиятику, о подорожі з ко¬ 

ханками, о цілий ряд лайдацтв і злочинів, 

а коли ходить о задану їм покуту, то нагло 
зачали балакати про нетикальність своїх 
правил, які не зносять навіть біскупської 
властп. 

Отеє повинно отворити очп навіть тим, 

котрі через клерикальне закукуріченє хо¬ 

тіли доказати, що тільки пара драбів діста¬ 

ла ся в сьвяту громаду, як колись Юда 
дістав ся межи апостолів; — той б е з - 

вотпд , той непослух для єпи¬ 

скоп а повинен всякому отворити очи- 

що ґанґрина огорнула цілий закон, що г о 
р и золота, які зношено на Ясну Го¬ 
ру до шпік у кости й зіпсува¬ 
ли і в нечуваний спосіб р о з - 

зухвалили м о н а га у банду. 
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Павлїни і царське правителство. 

Збунтувавши ся проти біскупа, Павлї- 
ни скористали з приїзду до Ченстохови 
царського урядника, Петрова, який з’явив 
ся в цїли розслїдженя крадїжи та мордер- 

ства в кля шторі. 

На скаргах і виводах Пав- 

лїнів оперло ся рішене Петрова, що 
біскуиські комісарі мають вступити ся з 
кля штору. М а л о того! Ченстохов- 

ські монахи вислали ще її одного з себе до 
Варшави до ґубернатбра Скалона зі скар¬ 

гою на біскупа! 

Як Павлїни провадили рахунки? 
Делєґат россійського правптельства. 

Петров, оголосив друком свої замітки про 
ченстоховську справу. Отже сей Петров 
твердить, що касові книги провадили ся 
в кляшторі в скандальний спосіб, що най¬ 

дено в них перевернуваня і нерескробува- 

ня, що много фондів зовсім не втягало ся 
до книги доходів. Так н. пр. в нотатках за- 
христіяна найдено видаток в сумі 13.000 
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рублів, якиіі у книги зовсім не був за 
писаний. Петров критикує також надмір 
служби у кл я шторі, роскішне уряджене 
келій і т. д. 

Снлєрика/іїзована преса. 

Нині показує ся, що в цілій Ченстохо- 

ві звісні були здавна скандали в кляїпторі 
Павлінів, тих монахів, іцо виводять своє 
імя від Павла-Пустельника, тцо то десь в 
Єгипті мав прожити свій вік на пустині у 
якійсь печері,.. Не снило ся сему пустель¬ 

никові!, що під його імя будуть підшивати 
ся злодії і убійнпкн; що в іш я штор і його 
іменп найдуть ся по злодійськії підроблені 
ключі, скровавлені сокири, фалгпиві печат¬ 

ки, любовні листи, облїґації, бравнїнґи, 

трутпна— 

Справді не цілу ту масу лотровств, що 
діяли ся в мурах кляштору, можна було 
прочувати, то однакож богато про се знали 
і чували, а однакож преса не 
хотіла піднести остерігаю- 
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чого голосу, хотяй як сам ,,Час” 

твердять, скандальні надужитя в кл я што¬ 

рі діяли ся вже з давних часів. Чому-ж? ! 

Бо ціла преса в Польщі є або клерикальна, 

або супроти клерикалізму польського су¬ 

спільства лякає ся чіпнути таку пляцівку 
клерикалізму. 

Не чули над собою Павлїни контролі 
публичної опінїї і зійшовши раз На слизь¬ 

ку дорогу, могли свобідно скочувати ся 
щораз низтие — на дно багна, з гулящих 
дармоїдів перероблювати ся в злочинців. 

Десять заповідай. 

1. Не будеш мати и н ь ш и х 
богів крім мене. 

А вони кланяли ся перед Мамоною. 

2. ЬІ е взивай імени божого 
даремно. 

А вони роблячи злочини, присягали, 

що невинні. 
3. Памятай день с ь в я т и й 

сьвяткуватн. 

Отеє одно ириказанє вони узнавали і 



Видача Мацоха російським жандармам 

у Щаковій. 
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то щиро, бо не працювали через довгі літа, 

4. ПІануй отця і м а т ї р т в о- 

ю. 

А вони робили зі своїх батьків купля- 

рїв, що заслоняли перед сьвітом їх розпу¬ 

сту. 

5. Не у б и й . 

А вони сокирами рубають. 

6. Не ч у ж о л о ж . 

Чужол ожили. 

7. Не к р а д и. 

Крали. 

8. Не с ь в і д ч и л о ж н о про¬ 

ти свого ближнього. 

А один з них мас якраз процес о фал¬ 

ів иву присягу перед судом. 

9. Не бажай жінки ближ¬ 

нього твого. 

Отже вони по фамілійному роспусту- 

вали з жінками своїх братів. 

10. Анї вола, анї осла, анї 
слуги анї служниці, анї жа- 
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д н (3 1 річ И , ІД о в б л и ж нього 
твого. 

А вони обкрадали навіть трупи своїх 
товаришів, крали навіть ті дорогодїннссти 
що побожні давали Матерії Божій, сподїю- 

чи-сь, що підкуплять ся в сен епосів до 
неба. 
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ЧИХ ЛЮДИЙ і нїколи ке вагає-сь сказати 
правду. 

„РОБОЧИЙ НАРОД” каже правду про всяких дурисьвітів і обманцїв робочо¬ 

го люду. 

„РОБОЧИЙ НАРОД” каже правду про політичних аґентів всіх капіталістич¬ 

них партій. 
„РОБОЧИЙ НАРОД” відкриває всі заходи капіталістичної кляси для тума¬ 
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„РОБОЧИЙ НАРОД” каже правду про суди, про поліцію і про військо. 

„РОБОЧИЙ НАРОД” каже правду про попів, як служать не богови а мамоні. 
„РОБОЧИЙ НАРОД” каже ; равду про часописи, що за юдині гроші торгу¬ 

ють народною темнотою. 

„РОБОЧИЙ НАРОД” описує відносини у майнах і фабриках і на фармах | 

виказує, чому ті, що працюють, такі бідні і слабі, а ті, що нічого не роблять, 
такі ситі, здорові та богаті. 

„РОБОЧИЙ НАРОД” каже все правду, і то в тій цїли, аби робітники порозу- 

міли свою кривду та навчили ся, як мають від неї виратувати ся. 
От через те Ви мусите читати і передплачувати „РОБОЧИЙ НАРОД”. 

Виходить три рази на місяць і коштує на рік $1.50 

Пишіть за ним зараз на адрес: 

иоі ютсилм Ханої) 
ВОХ 3544 (8ТА. в.) 

\\т ІХТЧІРЕО, ЛїлХІТОВА. 


