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Kilka s ów o mordach

rytualnych
KS. CURZIO NITOGLIA

Pod koniec 1899 roku przedstawiciele angielskiego judaizmu zwrócili si , za po rednictwem

arcybiskupa Westminsteru, do papie a Leona XIII, w celu uzyskania od Stolicy Apostolskiej

o wiadczenia pot piaj cego, jako fa szywe, oskar enie o ydowskim mordzie rytualnym (1).

Tymczasem danie to mija o si  z prawd  historyczn . Kilkadziesi t lat wcze niej w 1867

roku Pius IX zezwoli  na kult b ogos awionego Wawrzy ca z Marostica, który sta  si  ofiar

rytualnego mordu w Wielki Pi tek 1485 roku (2).

W 1894 roku Rocca D'Adria na Kongresie Eucharystycznym w Turynie, w obecno ci

szesnastu biskupów z Piemontu, przedstawi  natur  rytualnego mordu w sprawozdaniu

zatytu owanym: Eucharystia a wspó czesny ydowski ryt paschalny, znajduj cym si  w

Aktach Kongresu Eucharystycznego, który mia  miejsce w Turynie w dniach od 2 do 6

wrze nia 1894 roku. (Turyn 1895, tom II, ss. 79-95) (3).

Wed ug Rocca D'Adria, pisze profesor Miccoli, "Opinia w my l której mord na dzieciach

chrze cija skich zachodzi by z nienawi ci do Chrystusa, aby w ten sposób sprofanowa

wi ta Wielkanocne, nie odpowiada prawdziwemu motywowi. W rzeczywisto ci zbrodnia ta

by a ci le narzucona przez religi  talmudyczn , by a aktem obrz du religijnego, «zbrodni

narodow  i prawnie ustanowion ». Rabini wiedz  i uznaj , e Mesjasz przyszed  ju  w

osobie Chrystusa, a przez swoj  krew zbawi  i zbawia chrze cijan. Zaw adni cie niewinn

krwi  chrze cija sk  – oto wyimaginowany przez rabinów sposób, by ich naród mia  udzia

w tej drodze zbawienia. Kropla tej krwi powinna by  zmieszana z mac  nakazan  na wi to

ydowskiej Paschy... Rabini i ojcowie rodzin, którzy z kolei przekazywali ten sekret b d

komu  zaufanemu b d  najstarszemu synowi, byli depozytariuszami straszliwej tajemnicy.

W ten sposób utwierdzany by  charakter zabobonny, formalistyczny, zewn trzny religii

talmudycznej. Ale nie tylko; gdy , jak wiadomo, religia oparta na takim rycie nie mog a nie

by  religi  zupe nie zdeprawowan , a ca y lud, b d  przynajmniej wszyscy praktykuj cy

ydzi byli w to uwik ani. Samo uporczywe odrzucanie Chrystusa i Ko cio a przez ydów

wypacza o zupe nie charakter, gdy  w istocie odrzucenie to nie wynika o z nie wiadomo ci

czy za lepienia, lecz z dobrowolnej ch ci tkwienia w b dzie. Pi tno Szatana odnalaz o w
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religii ydowskiej idealn  analogi : a zatem by a to religia satanistyczna, która zupe nie

zerwa a pomost ze starotestamentowym mozaizmem" (4).

Ksi dz Giuseppe Oreglia konkluduje na amach Civiltà Cattolica: "Jedyn  obron  jaka

pozostaje katolikom jest post powanie z ydami dok adnie tak jak post puje si  z d um :

je eli nie mo na ich unicestwi , to przynajmniej nale y ich obej  szerokim ukiem" (5).

Henri Desportes, w 1899 roku, wysy aj c do Leona XIII kopi  swojej ksi ki, zatytu owanej

Tajemnica krwi u ydów wszystkich czasów (Le mystère du sang chez les juifs de tous les
temps) napisa : "Czy  to nie ha ba, eby ci co w taki sposób morduj  nasze dzieci z

nienawi ci do wiary katolickiej, byli wsz dzie szanowani i eby katolicy ca owali ich r ce

splamione krwi  naszych braci? Chcia em wi c przerwa  t  ha b " (6).

Angielski katolicyzm a mord rytualny

Niektórzy katolicy, a zw aszcza liczni ydzi, sprzeciwiali si  tezie o ydowskim mordzie

rytualnym. Szczególnie "katolicyzm mniejszo ciowy jakim wówczas by  katolicyzm

angielski uwidacznia  za pomoc  prasy ca  k opotliwo  sytuacji, nie wy czaj c teologów i

ksi y, wpl tuj c w spraw  ca y Ko ció  (...).

Oskar enia o nietolerancj  i antysemityzm formu owane pod adresem katolików i Ko cio a

przez organy zarówno konserwatywnej jak i liberalnej prasy angielskiej stanowi y dla

mniejszo ci katolickiej dodatkowy bodziec do zaj cia otwarcie zdecydowanego stanowiska.

A by o nim powstrzymanie fali antysemityzmu... Lecz w gruncie rzeczy jedynie Papie  móg

na mocy swej w adzy zawyrokowa  w tej sprawie" (7).

Lord Russel w d ugim li cie z 28 listopada 1899 r. do Leona XIII sugerowa , by Papie

og osi  bezzasadny charakter tezy o ydowskim mordzie rytualnym. Tymczasem

L'Osservatore Romano opublikowa  dok adnie w tym samym czasie artyku , który wydawa

si  podtrzymywa  zasadno  tezy o mordzie rytualnym. Czytamy w nim: "Czy s dzicie, e

dosz o wtedy do rytualnego mordu? Nie ma najmniejszej w tpliwo ci, e tak... W takim razie

dlaczego uwolnili cie zabójc ? (...) Poniewa  nazajutrz po skazaniu, lud prawdopodobnie

wybi by dwadzie cia tysi cy ydów, a zatem kto mia by nam dawa  pieni dze, gdyby

zabrak o ydów?" (8).

Podobnie od 1892 L'Osservatore opublikowa o dwa artyku y o mordzie rytualnym: w

pierwszym: Bushoff i mordy rytualne, pisano "na temat prawdopodobie stwa ofiar ludzkich,

b d  o rytualnych zabójstwach dzieci pope nianych przez ydów. (...) Bez wzgl du na to

nadal gromadzono pieni dze z my l  wys ania ich Bushoffowi, [oskar onemu o mord

rytualny – ks. C. N.] jak gdyby nie dotyczy o go adne podejrzenie w tej tragicznej sprawie

(...) Trzeba mie  si  na baczno ci, by wskutek ci g ego kwestionowania wyroków wymiaru

sprawiedliwo ci w sprawach o podobne przest pstwa, nie podnios a si  w konsekwencji

okrutna i nieumiarkowana zemsta ludu" (9).
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W drugim artykule zatytu owanym W sprawie Bushoffa, który pojawi  si  w L'Osservatore
napisano: "rozgrzeszenie rze nika chrze cijanobójcy [Bushoffa], którego Niemcy oskar aj  o

dokonanie trzech rytualnych mordów na dzieciach" (10).

A poniewa  L'Osservatore Romano nie jest oficjalnym organem Watykanu, lecz jedynie

dziennikiem na amach którego watyka skie komunikaty s  oficjalnie publikowane, dla

Lorda Russela sta o si  nie do pomy lenia, eby imi  Papie a i Stolicy Apostolskiej mog o

by  zamieszane w takie sprawy! Poprzez pot pienie tezy o prawdziwo ci ydowskich

mordów rytualnych d ono do tego by przerwa  anty ydowsk  polemik . W ca  spraw

wmieszali si  równie  ksi  Norfolku i kardyna  Vaughan, arcybiskup Westminsteru.

"W rzeczywisto ci liczne przes anki pozwala y jasno zrozumie , e Stolica Apostolska nie

tylko nie by a sk onna do interweniowania w tej sprawie, lecz nawet dawa a jasno do

zrozumienia i  jej os d dotycz cy tych oskar e  by  diametralnie ró ny od opinii

prezentowanej przez angielskich rozmówców. Otrzymuj c woluminy od Desportes Leon XIII

niezmiennie odpowiada  okazuj c swoje «uznanie» wobec «synowskiego ho du» i udzielaj c

«z g bi serca apostolskiego b ogos awie stwa»" (11).

Artyku y L'Osservatore Romano oburza y Lorda Russela, jednak e os d Stolicy Apostolskiej

i Sekretariatu Stanu pozostawa  nadal w sprzeczno ci z jego opini . Wystarczy wspomnie  o

26 artyku ach, które w latach 80-tych i 90-tych, La Civiltà Cattolica po wi ci a ydowskim

mordom rytualnym, podtrzymuj c i wykazuj c zasadno  tezy o "eksterminacji" chrze cijan

przez talmudyczny judaizm.

Raport powierzony wi temu Oficjum

"Niemniej jednak autorytet osób, które zwraca y si  do Leona XIII, zabiegaj c usilnie o jego

interwencj , z pewno ci  nie pozwala  na pozostawienie tej kwestii bez odpowiedzi... Ca y

raport zosta  wi c skierowany do wi tego Oficjum, od dawna zbieraj cego si , by

rozstrzyga  kwestie dotycz ce ydów, a maj ce zwi zek z wiar " (12).

Trzeba wiedzie , e ju  w drugiej po owie XVIII wieku wi te Oficjum zaj o si  tym

zagadnieniem i e Ojciec franciszkanin Wawrzyniec Ganganelli (który pó niej zosta

Papie em) wyrazi  osobist  opini  tylko pozornie sprzeczn  z tez  o mordzie rytualnym (13).

Wielu przeciwników tej tezy, opiera o si  na tej e wypowiedzi, pomijaj c fakt, i  opinia

wyra ona przez Ganganelli'ego jest osobist  opini  zwyk ego doktora, nie za  Papie a.

Przypisuj c wy ej wymienionej wypowiedzi inne znaczenie ni  to rzeczywiste, jak wykazano

w przypisie, szukali potwierdzenia, e Stolica Apostolska by a przeciwna historycznej

prawdziwo ci rytualnych mordów.

Raport rozpocz ty za pontyfikatu Leona XIII, zosta  przes any wi temu Oficjum 4 grudnia

1900 r. i powierzony Msgr. Merry del Val.

"Obwieszczenie wewn trzne, powiadamiaj ce o odbiorze raportu i obja niaj ce wybór Merry
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del Val w du ej mierze wyra a ducha w jakim uczestnicy wi tego Oficjum przygotowywali

si  do rozpatrzenia tej sprawy:

Kardyna , Arcybiskup Westminsteru uzna  za stosowne poinformowanie Stolicy Apostolskiej

o dzisiejszym antysemityzmie, istotnym zw aszcza w kwestii mordów rytualnych.

atwo zrozumie  jak powa na jest to sprawa, je li zwa y  zuchwa o  londy skich,

wp ywowych ydów, którzy w swojej niekwestionowanej dominacji w Europie posuwaj

typow  dla nich aroganck  nierozwag , a  do ubiegania si  o obron  i protekcj  Stolicy

Apostolskiej.

Bior c to pod uwag , komisarz powzi  decyzj  aby zaproponowa  biskupowi pomocniczemu

powierzenie raportu Kardyna a Vaughan... Msgr. Merry del Val...

Merry del Val, który po ród swych przodków ma dziecko ukrzy owane przez ydów, obecnie

czczone na o tarzach, [chodzi tu o b ogos awionego Dominika del Val, ukrzy owanego w
Saragossie w Wielkanoc 1250 roku] jest cz owiekiem doskonale zorientowanym w sytuacji.

K opot zwi zany z inicjatyw  arcybiskupa Westminsteru, uwa anego niemal e za pionka w

r kach ydów wydawa  si  ewidentny. Propozycja wyboru Merry del Val jasno pokazuje w

jakim duchu chciano by raport zosta  zredagowany" (14).

Kardyna  Merry del Val, Sekretarz Stanu za w. Piusa X
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Sprawa nie szybko zosta a rozwi zana przez Rzym i Anglicy wznowili atak. 26 marca 1900

roku kardyna  Vaughan przekaza  petycj  z pro b  o interwencj  z Rzymu, na r ce kardyna a

Rampolli, który po powiadomieniu Papie a, przekaza  j , na jego polecenie, wi temu

Oficjum. Dla autorów petycji "oskar enie o krew" nie by o niczym innym jak "zupe nie

niewiarygodn , przestarza , okrutn  legend ".

Profesor Miccoli komentuje: "Nigdy nie znalaz em bezpo rednich komentarzy Sekretariatu

Stanu czy wi tego Oficjum dotycz cych uwag b d  argumentów przedstawionych w

petycji. Nie ma w tpliwo ci, e przes anka stanowi ca punkt wyj ciowy, w którym

oskar enie o «mord rytualny», by o niczym innym jak tylko «przestarza ... legend », nie

by a w adnym wypadku podzielana ani przez rodowiska rzymskie, ani przez wi kszo

prasy po wi conej wydarzeniom aktualnym, ani przez europejsk  pras  katolick  (...).

W rzeczywisto ci oczywistym by o, e wi te Oficjum przyj o ich inicjatyw  z

za enowaniem. Ale by  to ca y katolicyzm angielski... który nie cieszy  si  dobr  opini  w

rzymskiej prasie (...) z Rzymu przygl dano si  z nieufno ci  i ironi  kampaniom

filosemickim tych katolików. W pa dzierniku 1899 roku La Civiltà Cattolica, reaguj c na

oskar enia skierowane pod adresem Ko cio a o wspó odpowiedzialno  za kampani

antysemick , nie ukrywa swojej niech ci do angielskich katolików, uwa aj c ich za «troch

p ochliwych i onie mielonych w stosunku do ka dego oskar enia jakie si  rozpowszechnia,

nawet bezpodstawnie, przeciwko Ko cio owi rzymskiemu i religii katolickiej»" (15).

"Petitam declarationem dari non posse"

Kongregacja wi tego Oficjum zebra a si  w ko cu 25 lipca 1900 roku. "Brakowa o

protoko u... Tymczasem danie by o jasne: uzna  za nieuzasadnione oskar enie o mordzie

rytualnym sformu owane przeciwko ydom. Postanowienie mówi: «Respondeatur per
Secretarium Status, petitam declarationem dari non posse». Dwa dni pó niej, 27 lipca

powy sze postanowienie zosta o zatwierdzone przez Papie a, a 31 lipca asesor wi tego

Oficjum obwie ci  jego tre  kardyna owi Rampolli. Ten z kolei, za po rednictwem

kardyna a Vaughan, przes a  j  do ksi cia Norfolku i do Lorda Russela: tak wi c ich

usi owania zupe nie spe z y na niczym" (16).

W krótkim tek cie, napisanym r cznie, wydanym przez Stolic  Apostolsk  z dat  25 lipca

1900 roku czytamy: "Mordy rytualne s  historyczn  prawd , Benedykt XIV potwierdzi  je, a

Stolica Apostolska dokona a kanonizacji, wynosz c na o tarze dziecko zabite przez nich

[ ydów] z nienawi ci do wiary (...) Zwa ywszy na to, Stolica Apostolska nie mo e wyda

danej deklaracji" (17).

Krótko mówi c Stolica Apostolska odpowiada: " dana deklaracja nie mo e zosta  wydana

(...) poniewa  mordy rytualne, którym chciano zaprzeczy , rzeczywi cie mia y miejsce" (18).

Sprzeciwy i reakcje
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La Civiltà Cattolica ju  w 1881 roku wykaza a, e list Papie a Innocentego IV napisany w

obronie ydów, nie tylko niczego nie dowodzi w zwi zku z rytualnymi mordami, ale nawet

absolutnie nie mówi o nich w sposób szczególny; ostatecznie wp ywowe czasopismo

Jezuitów stwierdza: "Niektórzy s dz ... e... z listu, który Innocenty IV napisa  3 lipca 1247

roku z Lyonu mo e wynika  niezbity argument przeciwko prawnym i historycznym

dowodom dotycz cym praw i praktyk talmudyczno-hebrajskich zwi zanych z zabójstwami

chrze cijan w duchu nabo no ci i ydowskiego kultu odbywaj cymi si  zw aszcza z okazji

wi t Wielkanocnych. Tymczasem list ten zosta  wystosowany przez Papie a, aby broni  –

podobnie jak czyni o to tylu innych jego poprzedników i nast pców – ydów w pa stwach,

w których byli oni zapalczywie gn bieni kalumniami i prze ladowaniami (...).

Jednak e aden argument nie mo ne by  wyci gni ty z wy ej wspomnianego listu

Innocentego IV przeciwko, nie tylko udowodnionemu, ale równie  z ca  pewno ci  cz sto

praktykowanemu przez ras  ydowsk  prawu talmudycznemu..., w my l którego zabijano...

chrze cija skie dzieci i nie tylko dzieci... w duchu kultu, praktyk religijnych czy te

przestrzegania prawa (...). Nikt... nigdy nie oskar a ... ydów o spo ywanie, w czasie wi t

Wielkanocy, serca zabitego dziecka... co jest oszczerstwem, z którego Innocenty IV ich

uniewinnia. Jednak e byli oni zawsze oskar ani o co  innego: to znaczy... o u ywanie krwi

chrze cija skich dzieci i nie tylko dzieci do pieczenia macy; o czym Innocenty IV nie
wspomina" (19).

Papie  Innocenty IV

Ojciec P. Silva, oko o pi tna cie lat pó niej, na amach La Civiltà Cattolica zdementowa

zarzuty Lorda Rothschilda przeciw historycznej zasadno ci oskar e  dotycz cych przelewu

krwi w dwóch artyku ach zatytu owanych ydowskie oszustwa a dokumenty papieskie

(Raggiri ebraici e documenti papali) ("CC", 65 [1914], II, ss. 196-215 i 330-344).

"Spo ród przes uchanych autorytetów w sprawie o zatwierdzenie nieistnienia rytualnych

zbrodni, istnieje jeden, którego zeznaniu synagoga przypisywa a wi ksz  warto ..., a który
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równie  z naszej strony zas uguje na szczególniejsz  uwag : jest to autorytet Stolicy

Apostolskiej" (20).

Czasopismo Jezuitów cytuje list Lorda Rothschilda do kardyna a Merry del Val (7

pa dziernika 1913 roku), w którym Lord yd odnosi si  do opinii wyra onej przez O.

Ganganelli'ego, konsultora wi tego Oficjum (który pó niej zasi dzie na Stolicy

Apostolskiej jako papie  Klemens XIV), pozornie przeciwnej tezie o ydowskim mordzie

rytualnym. Nast pnie przytacza list papie a Innocentego IV, w którym Biskup Rzymu

mia by rzekomo uzna  za nieuzasadnione oskar enie o mordzie rytualnym.

Jednak e Lord yd id c w lad za Justinusem Elisejevitchem Pranaitisem, znawc  teologii i

ksi dzem rzymsko-katolickim prowincji Turkestanu, utrzymuje, i  teksty te prawdopodobnie

zosta y sfa szowane, w zwi zku z czym zwraca si  z pro b  do Kardyna a Merry del Val o

uwierzytelnienie tekstu opublikowanego listu Innocentego IV i wypowiedzi Ganganelli'ego.

La Civiltà Cattolica odpowiada: "Czego da Lord yd? Chce wiedzie ... czy list

Innocentego IV i wypowied  konsultora wi tego Oficjum s  autentyczne czy nie. Otó , jak

s usznie zauwa ono, aby uzyska  weryfikacj , absolutnie nie by o konieczne udawanie si  do

kardyna a sekretarza Stanu, ani te  obci anie go misj , która do niego nie nale y... co si

tyczy dokumentu Innocentego IV wystarczy oby skonsultowa  w bibliotece publicznej

wydania krytyczne dokumentów Papie a... i w ten sposób, nie marnuj c innym czasu Lord

móg by dowiedzie  si  prawdy (...).

Co do listu Innocentego IV... zrobiono z niego obowi zkowy refren, który synagoga

od piewuje za ka dym razem kiedy wyrzuca si  jej ha b  rytualnych zbrodni... doktor

Pranaitis nigdy nie w tpi  w autentyczno  tekstu Innocentego IV, ale raczej negowa  sens
jaki mu nadaj  obro cy synagogi, a który równie  przyjmuje Lord: i w tym w a nie

wzgl dzie Pranaitis mia  wi t  racj , gdy  list Papie a mówi co  zupe nie innego, ni  to co

oni chc  by mówi " (21).

Czasopismo Jezuitów cytuje wi c list Innocentego IV nadaj c mu rzeczywiste znaczenie, i w

ten sposób rozwiewa " ydowskie machinacje".

Pierwsza cz  listu – pisze La Civiltà Cattolica – stanowi jedynie przedstawienie
argumentów prezentowanych przez apeluj cych ( ydów); druga cz  zawiera
rozporz dzenie, to znaczy wol  Papie a i to co on nakazuje.

"Otó  w ca ym tym tek cie, co jest rzecz  oczywist , nie ma nic z tego czego Rothschild i

jego wspó wyznawcy usi uj  si  doszukiwa .

Papie ..., z jednej strony przyjmowa ... za alenia, z drugiej jednak zna  doskonale tych ludzi,

i ju  kilka lat wcze niej, w 1244 roku, nak ania  wi tego króla Ludwika IX, aby im wyrwa

z r k bezbo ny Talmud, a wszystkie jego kopie rzuci  w ogie ... tak wi c ten roztropny

Papie  nie móg by nierozwa nie os dza , nie zapoznawszy si  uprzednio z zarzutami

przeciwników, by stwierdzi  do jakiego stopnia mo na by o wierzy  b d  nie wierzy  w
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skargi przedstawione w odwo aniu: to dlatego nie roztrz sa  zagadnienia, lecz zadowala  si

wydaniem rozporz dze , których zastosowanie nie mog o nikogo wprowadzi  w b d,

poniewa  by o niczym innym jak prostymi zasadami prawnymi, które stanowi

fundamentalny obowi zek ka dego cz owieka. A chodzi o mianowicie o to by biskupi

nakazali wynagrodzenie szkód pope nionych przez despotów. Papie  nic nie stwierdza i

niczego nie definiuje, lecz bior c pod uwag  hipotez  o zaistnia ych krzywdach, nakazuje ich

wynagrodzenie. I to wszystko. Tak wi c list ten nie jest wyrokiem s dowym, i nie zawiera w
adnym razie «szczególnego orzeczenia, i  mord rytualny przypisywany judaizmowi jest

perfidnym i bezpodstawnym wymys em».

W jaki wi c sposób Lord bankier mia  czelno  publicznie to stwierdzi ?" (22).

Kardyna  Merry del Val odpowiedzia  Rothschildowi 18 pa dziernika 1913 roku, wysy aj c

mu proste i rzeczowe uwierzytelnienie listu Innocentego IV i wypowiedzi Ganganelli'ego

skierowanej do konsultorów wi tego Oficjum.

Absolutnie nie oznacza o to (jak mia o to miejsce oko o pi tna cie lat temu), e Stolica

Apostolska stwierdza brak podstaw do oskar enia o rozlewie krwi. Wr cz przeciwnie, z

przytaczanych tekstów mo na wywnioskowa  co  dok adnie przeciwnego!

Monsignor Umberto Benigni a mord rytualny

W 1922 roku Msgr Umberto Benigni, w swojej Historii Spo ecznej Ko cio a (Storia Sociale
della Chiesa), doszed  do identycznych wniosków, pomimo e nie móg  skonsultowa

dokumentacji O krwawej ofierze przypisywanej ydom (Sul sacrificio di sangue attribuito
agli ebrei), zachowanej w Tajnych Archiwach Watykanu. Do tej lektury zosta  dopuszczony

kilka lat temu Miccoli, natomiast Benigni móg  jedynie przestudiowa  artyku y z La Civiltà
Cattolica.

Chcia bym tutaj przytoczy  wnioski s ynnego historyka katolickiego, by móc jeszcze lepiej

zg bi  "Tajemnic  Krwi", nie popadaj c w aden z dwóch ekstremalnych b dów: b d  w

neguj cy wszystko sceptycyzm, b d  te  w fanatyczn  i przes dn  atwowierno , która,

pragn c za du o stwierdzi , mo e skompromitowa  to co zosta o rzeczowo i historycznie

udowodnione w tezie o ydowskim mordzie rytualnym.

Benigni wst pnie zauwa a, e, aby móc stwierdzi  czy zbrodnia jest rytualna, musi zosta

dokonana z powodów religijnych (w nienawi ci do wyznawców innej religii), a ponadto musi

mie  form  rytu. Na przyk ad, zbrodnia b dzie implicite (domy lnie) rytualna je li katolik

zostanie zabity przez ydów, w czasie wielkiego tygodnia, aby w nienawi ci upami tni

m k  Jezusa poprzez akty przypominaj ce biczowanie, cierniem ukoronowanie,

ukrzy owanie.

Zbrodnia b dzie explicite (wyra nie) czyli w pe ni rytualna je li katolik zostanie

zamordowany jak powy ej (z nienawi ci do wiary katolickiej) i kiedy ponadto krew ofiary



12/12/07 16:44Ksi dz Curzio Nitoglia – Mordy rytualne

Page 9 sur 15http://www.ultramontes.pl/mordy_rytualne.htm

zostanie u yta w oficjalnych ydowskich ceremoniach zabobonnych, to znaczy w celu

religijnej ofiary przeb agalnej b d , jeszcze lepiej, zabobonnej.

Zbrodnia nie b dzie w pe ni rytualna, gdy u yje si  krwi katolika do czego  w rodzaju
sakramentu czy rodka zapobiegawczego, bez motywów nienawi ci religijnej (23).

Benigni rozs dnie przyznaje, e spomi dzy wszystkich zbrodni uznanych w dziejach za

rytualne wiele nie zosta o historycznie dowiedzionych jako takie, co jednak nie zezwala by

stwierdzi , e zbrodnie uwa ane za rytualne i jako takie uznane, by y wszystkie fa szywe

(abusus non tollit usum)!

Na ydowskie zarzuty w my l których Papie e mieliby zaprzeczy  historyczno ci mordów

rytualnych, Benigni odpowiada, e:

1º Innocenty IV w bulli z 28 maja 1247 roku do Arcybiskupa Wiednia Jana z Bernin,
najpierw przedstawia odwo anie ydów ubolewaj cych nad tym, i  byli nies usznie

prze ladowani z powodu oskar enia o ukrzy owanie ma ej dziewczynki. Nast pnie Papie

stwierdza, e je eli oskar enia s  fa szywe, to nale y zabroni  prze ladowania niewinnych,

lecz je li jest przeciwnie, i zbrodnia rzeczywi cie mia a miejsce, to musi zosta  ukarana.

Papie  w bulli z 5 lipca 1247 do episkopatu Francji i Niemiec, podtrzymuje, e ydzi

niemieccy o wiadczaj , i  zostali fa szywie oskar eni o spo ycie serca dziecka

chrze cija skiego na pasch , i e od tej chwili nie yczy sobie, by pope niano

niesprawiedliwo ci przeciwko nim, a na wypadek gdyby takowe mia y miejsce nale y

zaprzesta  niesprawiedliwych szykan.

W bulli z 25 wrze nia 1253 roku, Papie  potwierdza, i  nie wierzy, by ydzi spo ywali cia a

chrze cijan, to znaczy, e nie wierzy w ten szczególny koniec rytualnej zbrodni: w

kanibalizm. Uwa a nawet, e niektórzy przedstawiciele katolickiej szlachty nadu ywaj  tych

oskar e , aby zaw adn  dobrami ydowskimi, czego zakazuje, lecz nie neguje samego

istnienia rytualnych zbrodni.

2º Marcin V, w bulli z 13 lutego 1429 roku zakaza  kaznodziejom nadu ywania kwestii
ydowskiej w czasie kaza .
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Papie  Marcin V

W bulli z 2 listopada 1447 roku, Papie  zaprzecza temu i by ydzi obchodzili swoje wi ta

spo ywaj c w trob  czy serce chrze cijanina.

Msgr Benigni pisze, e " ydowscy notable w 1913 roku przy okazji procesu Beylis, zwrócili

si  do Stolicy Apostolskiej, stosuj c wszelkie formalno ci, z zapytaniem czy bulla

Innocentego IV i wypowied  kardyna a Ganganelli'ego by y autentyczne...

Stolica Apostolska udzieli a odpowiedzi pozytywnej w sprawie bulli Innocentego IV

uciekaj c si  do opinii kompetentnych historyków; co si  za  tyczy raportu Ganganelli'ego,

po zbadaniu dokumentów archiwalnych, równie  potwierdzono jego autentyczno  (...).

Je li za  chodzi o raport Ganganelli'ego, to jest on wyrazem osobistej opinii purpurata (a

jeszcze nie Papie a), który neguj c fakt udowodnienia licznych zbrodni rytualnych,

potwierdza  jednak prawd  historyczn  dotycz c  kwestii dwóch b ogos awionych: Andrzeja

z Rinn i Szymona z Trydentu" (24).

Krótko mówi c, Ko ció , zawsze roztropny, przezorny i macierzy ski, usi uje uspokoi

dusze, i aby nie dopu ci , by popad y w jeden z dwóch przeciwstawnych sobie b dów – tj.

albo w fanatyzm wynikaj cy z atwowierno ci albo w sceptycyzm nie dopuszczaj cy

historycznie potwierdzonej prawdziwo ci mordów rytualnych – w rezultacie dementuje

szczegó owe oskar enia, w my l których ydzi spo ywaj  np. serce chrze cija skiego

dziecka.
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Papie  Ganganelli, Klemens XIV

Przecie  nawet dzi , na przyk ad, nie brakuje postrzele ców, którzy zapewniaj , i  m odzi

zmarli w sobotni wieczór w drodze powrotnej z dyskoteki, na skutek wypadku

samochodowego, s  ofiarami ydowskich mordów rytualnych. Naturalnie, jest to

niedorzecznym absurdem, jednak e nie zezwala na negowanie prawdy historycznej o

mordzie rytualnym, gdy  jak mówi aci skie powiedzenie "nadu ycie nie wyklucza

zwyczaju". W ten sposób, w przesz o ci nie brakowa o szale ców, cz sto niestety

podjudzanych przez osoby interesowne, którzy w przypadku kl sk g odowych b d  epidemii

oskar ali ydów o zatruwanie powietrza, wody, pól, by nast pnie – o zgrozo – przej  ich

dobra.

Ko ció  post puje powoli, z najwi ksz  rozwag , gdy  jak si  mawia, "po piech jest z ym

doradc ": w przypadku Szymona z Trydentu – na przyk ad – Ko ció  interweniowa

kilkakrotnie. Sykstus IV, 10 pa dziernika 1475, zawiesi  ludowy kult oddawany ju  wtedy

ku czci Szymona, um czonego przez ydów, poniewa , jak wówczas orzek  Papie , niczego

jeszcze definitywnie w zwi zku z tym nie stwierdzono. Biskup Trydentu Jan Hinterbach

wszcz  proces i opowiedzia  si  za prawdziwo ci  tezy o rytualnym zamordowaniu

Szymona z r k ydów, lecz komisarz papieski rozpocz  kolejny proces, stwierdzaj c, i

biskup trydencki pope ni  kilka prawnych nie cis o ci. W zwi zku z tym Papie  wszcz
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trzeci proces po którym o wiadczono, i  pierwszy, trydencki, zosta  przeprowadzony "rite et
recte". Mimo to nie wyra ono jeszcze zgody na publiczny kult Szymona. W 1584 Grzegorz

XIII, w Martyrologium rzymskim (Martyrologium Romanum), og osi , e 24 marca 1475

roku, w Trydencie mia o miejsce "passio sancti Simeonis pueri a judeis saevissime trucidati,
qui multis postea miraculis coruscavit (um czenie wi tego Szymona ch opca, w okrutny

sposób zamordowanego przez ydów, który nast pnie zaja nia  licznymi cudami)". W dniu 8

czerwca 1588 roku, ponad sto lat po m cze skiej mierci b ogos awionego Szymona,

Sykstus V zatwierdzi  publiczny kult ku jego czci (Por. L'homicide rituel (Mord rytualny),
[w:] "Sodalitium", n. 29, ss. 20-38) (*). Ko ció  zezwoli  na publiczny kult i równie

beatyfikowa  Andrzeja z Rinn za pontyfikatu Benedykta XIV, 15 grudnia 1753, i 22 lutego

1755; a pó niej jeszcze Dominika del Val (za pontyfikatu Piusa VII, 24 listopada 1805, 12

maja 1807 i 7 sierpnia tego samego roku), Krzysztofa z La Guardia, w pobli u Toledo (za

Piusa VII) i Wawrzy ca z Marostica (za Piusa IX w 1867).

M czennik Rudolf z Berna

Przypomnijmy jeszcze, e wed ug opinii kardyna a Ganganelli, referenta wi tego Oficjum,

cz owieka, któremu obcy by  wszelki fanatyzm czy ekstremizm, spo ród tak wielu zbrodni
rytualnych przypisywanych ydom na przestrzeni wieków, nale y przyj  za pewne i

prawdziwe zbrodnie dokonane na Szymonie z Trydentu i Andrzeju z Rinn, zabitych "z

nienawi ci do wiary katolickiej".

To dlatego, konkluduje Msgr Benigni, "nawet Benedykt XIV i kardyna  Ganganelli [których

ydzi usi uj  cytowa  na swoj  korzy  zaprzeczaj c jednocze nie tezie o «Tajemnicy Krwi»]

uznali za historyczne m cze stwo B ogos awionych z Rinn i z Trydentu" (25).
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Wydaje mi si , i  mo na bez obaw uzna  historyczn  prawdziwo  tezy o ydowskim

mordzie rytualnym, nie popadaj c ani w przesadny fanatyzm, który widzi ten fakt wsz dzie,

nawet tam gdzie go nie ma, ani w sceptycyzm, który uporczywie temu zaprzecza, nawet w

obliczu tak przekonywuj cych, historycznych i magisterialnych dowodów.

Ks. Curzio Nitoglia

Z j zyka francuskiego t umaczy a Iwona Olszewska.

Artyku  z czasopisma: "Sodalitium" (Ed. française), n. 49 (XI, 1999), ss. 4-11. 
Tytu  w wersji francuskiej: Encore sur l'homicide rituel (Znowu o mordzie rytualnym). 
Z dzia u: La question juive (Kwestia ydowska) (**).

Przypisy:

(1) Dokumentacja tego wyst pienia jest zachowana w Tajnych Archiwach Watykanu (ASV – Archivio
Segreto Vaticano), SS (Segreteria di Stato – Sekretariat Stanu), 1900, rubr. 66; i w Archiwach wi tego
Oficjum (ASU – Archivio Sant'Uffizio), Rerum variarum 1901, nº 7 bis (Sul sacrifizio di sangue
attribuito agli ebrei – O krwawych ofiarach przypisywanych ydom).

Profesor Giovanni Miccoli, z Uniwersytetu w Trie cie, zosta  dopuszczony do skonsultowania tych
dokumentów i napisa  na ten temat w Storia d'Italia (Historii W och), Annali 11a, Santa Sede, questione
ebraica e antisemitismo (Stolica Apostolska, kwestia ydowska a antysemityzm), Einaudi, Turyn 1997, ss.
1525-1544.

W tym artykule opieram si  na badaniach profesora Miccoli.

(Podkre lam, i  mój punkt widzenia ró ni si  zasadniczo od opinii przedstawionej przez Miccoliego).

(2) Co si  tyczy problematyki ydowskiego mordu rytualnego zob. "Sodalitium", n. 29, ss. 20-38 (*).

(3) Por. "Sodalitium", n. 43, ss. 4-19.

(4) G. Miccoli, op. cit., ss. 1527-1528.

(5) Uso fatto dagli ebrei nei riti del sangue cristiano, [w:] "CC", 32 (1881), II, s. 602.

(6) W: ASV, SS, 1895, rubr. 66, list z 26 lipca 1889.

(7) G. Miccoli, op. cit., s. 1529.

(8) "OR", 23 listopada 1899. L'omicidio rituale giudaico ( ydowski mord rytualny).

(9) "OR" 26 lipca 1892. Bushoff e gli omicidi rituali (Bushoff a mordy rytualne).

(10) "OR" 5 sierpnia 1892. A proposito di Bushoff (W sprawie Bushoffa).

(11) Cyt. w: G. Miccoli, op. cit., s. 1531.

(12) G. Miccoli, op. cit., s. 1532.
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(13) W Jampolu (obecnie Ukraina, dawne Wschodnie Kresy Polski), w rzece Oregna, która wpada do
Dniestru, w 1756 roku, znaleziono cia o.

ydzi zostali oskar eni o mord rytualny i odwo ali si  do Rzymu; papie  Benedykt XIV zwróci  si  do
Ojca Wawrzy ca Ganganelli, który pó niej zosta  kardyna em i Papie em, z pro b  o zbadanie tej
sprawy przez wi te Oficjum. "... Ganganelli wyda  opini , i  wy ej wspomniane oskar enie jest
zupe nie zbli one do tego, które za czasów papie a Innocentego IV (1243-1254), zosta o postawione
przeciw niemieckim ydom" (V. Manzini, Sacrifici umani e omicidi rituali, ristampa, Genewa, Melita,
1988, s. 133). Papie  Innocenty IV zaprzecza  jedynie temu i by ydzi "se corde pueri communicant
interfecti", nie za  prawdziwo ci mordu rytualnego.

Ganganelli przedstawi  sprawozdanie do Kongregacji U askawie , 2 marca 1758. Po gruntownym
przebadaniu, chocia  Kongregacja uzna a za prawdziwe zdarzenia z Trydentu i z Rinn (V. Manzini, op.
cit., s. 230), to jednak zawyrokowa a, i  oskar enie wystosowane przeciwko ydom z Jampolu, którzy
rzekomo spo yli w ramach komunii serce chrze cijanina znalezionego martwego w rzece, by o fa szywe
i e w tym szczególnym wypadku zabrak o powa nych dowodów wiadcz cych o ich winie.

W swoim zeznaniu O. Ganganelli pisa :"Uznaj  zatem za prawdziwy przypadek b ogos awionego
Szymona, trzyletniego dziecka, zabitego przez ydów, z nienawi ci do Wiary Jezusa Chrystusa, w
Trydencie, w 1475 roku... Uznaj  równie  za prawdziwy inny tego typu fakt, który mia  miejsce w 1462
roku w wiosce Rinn [w Tyrolu], diecezji Bressanone, dotycz cy osoby b ogos awionego Andrzeja,
dziecka zabitego w barbarzy ski sposób przez ydów z nienawi ci do Wiary Jezusa Chrystusa" (V.
Manzini, op. cit., s. 244).

Zatem opinia Ganganelli'ego niezale nie od tego, i  by a opini  zwyk ego doktora prywatnego, nie
negowa a prawdy o oskar eniach dotycz cych przelewu krwi, (uznawa a, i to nawet wyra nie, mier
m cze sk  b ogos awionego Szymona z Trydentu i Andrzeja z Rinn dokonan  przez ydów). Ganganelli
sprzeciwia  si  jedynie hipotezie, podobnie zreszt  jak Innocenty IV w XIII wieku, i by ydzi
"komunikowali" spo ywaj c serce chrze cijanina przy okazji obchodów paschy.

(14) G. Miccoli, op. cit., ss. 1534-1535.

(15) G. Miccoli, op. cit., ss. 1536-1537.

(16) Ibid., s. 1539.

(17) ASU, SS, D 2-i, ss. 76-87.

(18) cyt. w: G. Miccoli, s. 1543.

(19) "CC", Seria 11, vol. VII, 7 lipca 1881, ss. 230-235.

(20) "CC", 32 (1881), II, s. 330.

(21) "CC", op. cit., s. 333.

(22) "CC", op. cit., s. 334.

(23) Por. U. Benigni, Storia Sociale della Chiesa, Vallardi, Mediolan, 1922, vol. IV, tom I, s. 370.

(24) Op. cit., s. 381.
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(25) Op. cit., s. 383.

(*) Wersja w oska: L'Omicidio rituale, [w:] "Sodalitium", n. 29, ss. 35-51.

(**) Wersja w oska: Ancora sull'Omicidio rituale, [w:] "Sodalitium", n. 49, (XV, 1999), ss. 4-10.

Z dzia u: La questione ebraica.
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