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Ikonografia osób świętych, ilustrująca ich życie i cuda przez nich dokonywane, MICHAŁ HANKUS
miała pouczać wiernych oraz kształtować ich moralność. Niekiedy wywoływała
kontrowersje i prowokowała działania, których reperkusje kładą się cieniem na
historii Kościoła czy władz świeckich z nim współdziałających. Ogromne poru-
szenie wzbudziła przesiąknięta brutalnością i makabrą ikonografia bł. Szymona
z Trydentu, dziecka żyjącego w drugiej połowie XV wieku, które miało paść ofiarą
rytualnego mordu dokonanego przez Żydów. Pełna brutalnych wątków historia
i równie szokująca ikonografia męczennika znacznie wpłynęły na negatywne po-
strzeganie ludności żydowskiej w całej epoce nowożytnej. Wiara w prawdziwość
mordów rytualnych trwała w społeczeństwie XIX i XX wieku, a niekiedy pada na
podatny grunt także w XXI stuleciu h Niewyjaśniona w obiektywny sposób śmierć

1 O wierze w prawdziwość mordów rytualnych na dzieciach, a także osobach dorosłych, oraz
o wykorzystywaniu owych oskarżeń do rozmaitych celów, w tym ideowych i politycznych,
świadczą liczne wydarzenia z XIX i XX w., m.in.: „afera damasceńska" z r. 1840, kiedy to po
zaginięciu kapucyńskiego mnicha zaczęły się szerzyć pogłoski o mordzie rytualnym i doszło do
szantażowania zastraszanych Żydów; rzekomy mord rytualny w miejscowości Polna w Czechach
(1899-1900), o dokonanie którego posądzony został Leopold Hilsner, skazany w procesie na
śmierć bez żadnych dowodów winy; historia Mendla Beilisa, który w r. 1911 został oskarżony
o mord rytualny na dziecku, którego zwłoki znaleziono w pobliżu fabryki, gdzie pracował
Beilis (zob. M.F. Rouart, Pozory argumentacji, arcketypiczna realność. Oskarżenie o zkrodnię
rytualny na Zachodzie, w: Mord rytualny. Legenda w kistorii europejskiej, tłum. R. Brandstatter
et al. drugie 'a z umlautem red. S. Buttaroni, S. Musiał, Kraków-Norymberga-Frankfurt 2003,
s. 22, 30-33). Oskarżenie o mord rytualny stało się przyczyną pogromu w Krakowie w r. 1945
(zob. A. Cichopek, Pogrom Żydów w Krakowie 11 sierpnia 1943, Kraków 2000). Wydarzenia
kieleckie z r. 1946 były także powiązane z rzekomym uprowadzeniem dziecka, które miało być
zabite w celach rytualnych. Chłopiec, któremu ponoć udało się uciec, miał wskazać winnych
Żydów (zob.: M.F. Rouart, Pozory argumentacji, arcketypiczna realność, s. 22; J.T. Gross, Stracił.
Antysemityzm w Polsce tużpo wojnie. Historia moralnej zapaści, Kraków 2008, s. 138). W r. 2007
liczne kontrowersje i gwałtowne protesty środowisk żydowskich wywołała publikacja Ariela
Toaffa, historyka judaizmu z Tel Awiwu, który w monografii Pasane di sangue. Ekrei d'Puropa
e omicidi rituali [Krwawa Pascha. Europejscy Żydzi i rytualne mordy] (Bologna 2007; wyd. 2,
2008) prezentuje tezę, że antysemicki mit dotyczący porywania i zabijania chrześcijańskich
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dziecka i podobne jej przypadki, o których dokonanie oskarżono Żydów, stały
się pożywką dia licznych, nieprawdopodobnych historii fałszujących w oczach
katolików, z czasem protestantów, a nawet i muzułmanów, obraz społeczności
żydowskiej. Mieszkańcy Trydentu, wstrząśnięci śmiercią Szymona, przypomnieli
sobie o krążących po Europie opowieściach o Żydach porywających małe dzie-
ci, a także o wykradaniu przez nich Hostii i rytualnym jej bezczeszczeniu czy
o obrażaniu świętych obrazów, które w cudowny sposób miały się mścić na ok-
rutnych oprawcach". Postać małego męczennika zaczęto porównywać z żyjącymi
wcześniej „świętymi niewiniątkami"^ - dziećmi, które zmarły w niewyjaśnionych,
często gwałtownych okolicznościach, a o ich śmierć posądzano ludność wyznania
mojżeszowego. Opowieści te były rozpowszechniane przez wielu kaznodziejów,
których płomienne mowy stawały się często impulsem do pogromów ludności
żydowskiej**. Pełna mistyfikacji historia bł. Szymona z Trydentu i inne zmyślo-
ne wydarzenia stwarzały, zarówno dla świeckich, jak i duchownych, okazję do
wykorzystania niepokojów do swoich celów. Oskarżenia oparte na kuriozalnych
wręcz dowodach miały straszne konsekwencje: procesy, tortury, śmierć, a w naj-
łagodniejszej formie konfiskatę majątku lub wygnanie.

Wydarzenia z Trydentu zostały rozpowszechnione dzięki specyficznej ikono-
grafii małego Szymona, gromadzącej w sobie ogromną ilość fałszywych elementów.
Brutalnie eksponowana na wielu obiektach artystycznych scena pełnego odrazy,
„prawdziwego" rytuału upuszczania z dziecka krwi na macę wzbudzała oburzenie

dzieci miał potwierdzenie w faktach. Uważa on, że w średniowieczu na terenie północnej Itaiii
działał skrajny odłam wyznawców judaizmu, który dokonywał tego rodzaju mordów w celach
rytualnych (zob. S. Loriga, The Controversies over the P^hticotion of Ariet fdojf ś "Bloody Passovers",
„journal of The Historical Society", 8,2008, nr 4, s. 469-502). Książka Toaffa wywołuje ciągłą po-
lemikę w mediach, obecną w szczególności na rozmaitych portalach internetowych, także w tych
bardziej lub mniej zaangażowanych ideowo. Dla przykładu, zob. online: <http://www.cesnur.
org/2007/mi_toaff.htm> (stan na: 18.12.2014); <http://www.fronda.pl/blogi/ciekawostki-o-zydach/
krwawa-pascha-doktora-toaffa,i7597.html> (stan na: 18.12.2014); <http://www.counter-currents.
com/20i2/o4/diabołicał-passion-ariel-toaffs-blood-passovers/> (stan na: 18.12.2014); <http://
niniwa22.cba.pl/antysemicki_mit_wraca.htm> (stan na: 18.12.2014). Wątek mordu rytualnego jest
także obecny we współczesnej polityce. Świadczą o tym m.in. arabskie gazety, w których publikuje
się karykatury ilustrujące „krwiożerczą" naturę narodu żydowskiego. W r. 2001 w telewizji Abu
Dhabi przedstawiono karykaturę premiera Ariela Sharona pijącego krew. W Stanach Zjedno-
czonych pojawiła się antysemicka strona internetowa „Worldwide revisionist News and Views"
prezentująca rozmaite materiały mające świadczyć o prawdziwości oskarżeń o mordy rytualne
(zob. T. Całio, Kult rzekomych ofiar mordów rytualnych w drugiej po/owzc XX wieka we Włoszech,
w: Mord rytaałay, s. 235,237). jeżeli chodzi o trwanie kultu małoletnich męczenników - ofiar rze-
komych mordów rytualnych (które obecnie zostały wykreślone z Martyrologium) - zob.: T. Calio,
Anfisemifismo e cuito dei sand in eta contemporanea. łł caso deł heato Torenzino da Marostica,
w: fi puhhiico dei san ii. Porme e iiveiii di ricezione dei messaggi agiografici, red. P. Colinelli, Roma
2000, s. 405-444; A. Bertoluzza, Dae innocenti nełia storia di Trenio. fi Simonino e gii ehrei. Ta
prima narrazione storica dopo ia soppressione dei caiio di Simonino, Trento 1996.

2 j. Trachtenberg, Diaheł i Żydzi. Średniowieczna koncepcja Żyda a współczesny antysemityzm,
tłum. R. Stiller, Kraków 2011, rozdz. VII: Projdnacja hostii i świętych wizerunków, s. 121-136,
rozdz. VIII: Mord rytaainy, s. 137-152.

3 Określenie „święte niewiniątka" wynika z porównania ofiar rzekomych żydowskich obrzędów
z dziećmi-ofiarami rzezi dokonanej na rozkaz Heroda. Porównanie to, przytoczone w stosun-
ku do postaci bl. Szymona z Trydentu, znalazło się w jednym z listów biskupa Hinderbacha
(zob. A. Esposito, Stereotyp morda rytualnego w procesach trydenckich i w kulcie „błogosławio-
nego" Szymona, w: Mord rytualny, s. 130).

4 Wędrowni kaznodzieje wywodzili się najczęściej z zakonów żebraczych i w swoich kazaniach
poruszali rozmaite kwestie antagonizujące postawę chrześcijan w stosunku do Żydów - lichwa,
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t wrogość wobec całej żydowskiej społeczności. Najistotniejszą kwestią jest zatem
omówienie mistyfikacji, zawartych w wizerunkach Szymona z Trydentu, będących
przejawem fałszowania obrazu Żyda w średniowieczu i w epoce nowożytnej. Kon-
sekwencje oddziaływania tego rodzaju ikonografii są widoczne do dziś, o czym
mogą świadczyć kontrowersje wokół osiemnastowiecznego obrazu z katedry san-
domierskiej. Płótno przedstawia z chorobliwą wręcz brutalnością rytualny mord
dokonany ponoć przez miejscowych Żydów na chrześcijańskich dzieciach^.

Omawiając ikonografię bł. Szymona z Trydentu, a głównie wątek jego śmierci
w konsekwencji mordu rytualnego, należy stanowczo podkreślić, że Żydzi ni-
gdy nie dokonywali zabójstw rytualnych, których ofiarami byliby ludzie^. Tego
rodzaju pogląd należy umieścić pośród innych szkodliwych fantazmatów, które
przez stulecia narastały wokół ludności wyznania mojżeszowego. Jego początków
można doszukiwać się w tekstach Demokritosa (przełom V i IV w. p.n.e.) i Apiona
(przełom I w. p.n.e. i I w. n.e.), którzy twierdzili, że co pewien czas Żydzi porywają
jakiegoś cudzoziemca i składają go w ofierzek Jednak greckie opowieści o por-
waniach i krwawych ofiarach należy traktować raczej jako próbę zaszkodzenia
żydowskim konkurentom w handlu. Szkodliwym mitem obecnym w ikonografii
męczennika jest przekonanie o tym, że Żydzi potrzebują krwi chrześcijańskiej do
celów religijnych^. Tego rodzaju poglądy leżą w całkowitej sprzeczności z podsta-
wowymi zasadami religii mojżeszowej, traktującej krew jako element nieczysty^.

wiara w prawdziwość plotek o mordach rytualnych. Na problemy związane z ich działalnością
wskazuje bulla Slcut /udach, stanowiąca gwarancję papieskiej ochrony Żydów wobec rozma-
itych oskarżeń i regulująca sposób postępowania w ewentualnych procesach, wydana przez
Kaliksta II w XII w. i wznawiana przez następnych papieży, w tym Marcina V w r. 1422, w której
papież zarzuca kaznodziejom celowe nawet wzburzanie tłumów przeciwko ludności wyznania
mojżeszowego (zob. J. van Banning, Watykan a mord rytualny, w: Mord rytualny, s. 70). Anty-
żydowskimi kazaniami wsławił się m.in. św. Jan Kapistran (zob. ibidem, s. 70). Przewodził
on nawet procesom przeciw Żydom we Wrocławiu w r. 1453. Z dokumentów procesowych
z Wrocławia wynika, że przesłuchiwani (i torturowani) mieli potwierdzać prawdziwość oskarżeń
o mordy rytualne (zob. J. Tokarska-Bakir, Legendy o krwi. Antropologia przesądu, Warszawa
2008, s. 238).

5 Badań reakcji i emocji związanych z obrazem podjęła się antropolog kultury Joanna Tokar-
ska-Bakir. W latach 2005-2006 przeprowadziła interesujący wywiad środowiskowy pośród
mieszkańców Sandomierza i okolic na temat obrazu, jego treści, a także wiary w prawdziwość
przedstawionego na płótnie mordu rytualnego. Wyniki pokazały ogromne zróżnicowanie opinii
ankietowanych. Swoje badania J. Tokarska-Bakir zamieściła w obszernej książce wzbogaconej
o dokładną analizę pojawiających się w owym czasie artykułów, programów telewizyjnych
i radiowych, prezentujących rozmaite postawy wobec problemu (zob. eadem, Legendy o krwi).
Sandomierski obraz stał się także inspiracją sympozjum na temat stosunków chrześcijańsko-
-żydowskich, które odbyło się w styczniu 2013 r. Przedstawione wówczas referaty zamieszczono
w publikacji Stosunki chrześcljańsko-żydowsklc w historii, pamięci i sztuce. Europejski kontekst
dziel w katedrze sandomierskiej (red. M. Teter, U. Stępień, Sandomierz 2013), na temat obrazu
zob. tam szczeg.: M. Teter, Stosunki chrześcljańsko-żydowsklc z perspektywy historii oraz czasu -
sandomierskie ohrazy w ikon ograj;'i europejskiej, s. 19-52; S. Lipton, Widzenie narodu - Żyd jako
znak i świadek w średniowiecznej sztuce chrześcijańskiej, s. 53-68.

6 R. Erb, Legenda o mordzie rytualnym.- od początku do XX wieku, w: Mord rytualny, s. 12-13.
7 J. Tokarska-Bakir, Legendy o krwi, s. 88; Józef Flawiusz, Przeciw Apionowi, tłum. J. Radożycki,

Poznań 1986, s. 69.
8 R. Erb, Legenda o mordzie rytualnym, s. 15.
9 O stosunku Żydów do krwi można przeczytać m.in. w aktach specjalnej komisji, którą powołał

cesarz Fryderyk II, by wytłumaczyć bezzasadność oskarżeń o spożywanie krwi ludzkiej podczas
obrzędów religijnych. Dochodzenie cesarskie miało miejsce w r. 1235 po krwawych wydarzeniach
w Fuldzie, kiedy to w wyniku oskarżeń o rzekome zabicie pięciorga dzieci i użycie ich krwi do
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Użycie zaś krwi ludzkiej do celów rytualnych tym bardziej stanowiłoby obrazę
Boga, który wszak powstrzymał Abrahama przed złożeniem syna w ofierze. Należy
także pamiętać o odrazie, jaką u Żydów wywoływały mroczne kulty kananejskie,
w których zdarzały się praktyki składania ludzi w ofierze^.

Według kuriozalnych wierzeń krew chrześcijańskiego dziecka miała mieć
kluczowe znaczenie dla Żydów także ze względów medycznych U Pośród licz-
nych zastosowań, najciekawszą miała być właściwość usuwania rogów, z którymi
ponoć rodzą się żydowskie dzieci. Tego rodzaju przesąd był mitem wyrastającym
z błędnego tłumaczenia Biblii, gdzie dwa promienie nad głową Mojżesza opacznie
zastąpiono słowem „rogi". Konkluzją tego błędu był wniosek: skoro Mojżesz miał
rogi to i wszyscy Żydzi je mająU

Uparcie wierzono także w żydowskie rytualne praktyki kanibalistyczne,
w trwały pakt z diabłem czy zatruwanie studni - czyn wielokroć zarzucany Ży-
dom w czasie zarazy^. Wysuwając takie podejrzenia zapominano, że domniemani
truciciele również korzystali z tych samych ujęć wody, a zaraza dziesiątkowała
wszystkich, niezależnie od wyznawanej wiary. Niestety, wiara w tego rodzaju
plotki doprowadziła do brutalnych wystąpień przeciw Żydom w czasie wiel-
kiej epidemii dżumy w XIV wieku. Z kolei posądzenia o konszachty z diabłem,
czy innego rodzaju złowrogimi siłami, oraz o kanibalizm zaliczyć można do
obiegowych oskarżeń wysuwanych przez chrześcijan przeciwko prawie każdym
innowiercom lub heretykom. Co więcej, takie same zarzuty, formułowane przez
pogańskich pisarzy, musieli przecież odpierać apologeci chrześcijaństwa, o czym
dobitnie świadczą pisma TertuhanaU

Omawiając rozmaite przesądy wynikające z wiary w mordy rytualne dokony-
wane przez Żydów, należy zwrócić uwagę na powiązanie tego rodzaju wydarzeń
z męką Chrystusa^. Ikonografia bł. Szymona z Trydentu może uchodzić za

celów rytualnych skazano na śmierć 34 Żydów. Badacze Biblii i Talmudu orzekli wtedy, że Żydzi
nie potrzebują krwi do religijnych praktyk, że nie wolno dotykać im krwi ludzkiej ani spożywać
zwierzęcej. Owa komisja odrzuciła także zarzuty o rytualnym kanibalizmie. Niestety, szybko
rozprzestrzeniające się pogłoski, często wzmacniane przez kazania wędrownych kaznodziejów,
osłabiały oddziaływanie cesarskich lub podobnych w wymowie papieskich orzeczeń w tej sprawie
(zob. R. Erb, Legenda o mordzie rytualnym, s. 14). W r. 1247 papież Innocenty IV w encyklice
Lachrymahilem /udeorum Alemannie skierowanej do arcybiskupów i biskupów niemieckich
pisał w obronie Żydów, że są oni „fałszywie oskarżani, że podczas tejże uroczystości (Paschy)
przyjmują komunię z serca zabitego dziecka" (zob.: j. Żyndul, Kłamstwo krwi. Legenda morda
rytualnego na ziemiach polskich w XIX i XX wieku. Warszawa 2011, s. 23; J. Trachtenberg, Diahel
i Żydzi, rozdz. VIII, s. 148).

10 Starotestamentowy zakaz praktykowania kultów kananejskich zob. Kpł 20.2-5.
11 k Trachtenberg, Diahel i Żydzi, rozdz. IX: Oszczerstwo dotyczące krwi, s. 153-170. Ów rozdział

zawiera interesujący zbiór najbardziej kuriozalnych dowodów na medyczną skuteczność krwi
ludzkiej.

12 R. Erb, Legenda o mordzie rytualnym, s. 15.
13 j. Trachtenberg, Diahel i Żydzi, rozdz. IX, s. 158.
14 M.F. Rouart, Pozory argumentacji, archetypiczna realność, s. 22-29. Ten sam typ zarzutów wy-

stosowano m.in. przeciwko katarom i waldensom. Warto pamiętać, że już św. Augustyn oskarżał
rozmaite, uznane za heretyckie odłamy chrześcijaństwa o krwawe ofiary rytualne. Z obiego-
wymi posądzeniami o krwawe obrzędy i kanibalizm musieli zmagać się także sami apologeci
chrześcijańscy, m.in. Tertulian, który stosując retoryczny zabieg potwierdzania wszystkich,
nawet najdziwniejszych pomówień, ośmiesza argumentację pogańskich autorów (zob. Tertulian,
Apologeticum, tłum. j.P. Waltzing, Paris 1971, rozdz. VII,i).

15 O wyraźnym powiązaniu mordu rytualnego z męką Chrystusa zob. J. Tokarska-Bakir, Legendy
o krwi, s. 231-245.
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wzorcową dla wyobrażeń innych świętych niewiniątek^. Poddawane okrutnym
torturom ciało dziecka można porównać do postaci umęczonego Chrystusa. Na
wielu obiektach ułożenie nagiego ciała Szymona z rozłożonymi na boki rękoma
przypomina kształt krzyża, przez co mały męczennik staje się najdoskonalszym
naśladowcą Chrystusa. O pewnych zbieżnościach z wątkami pasyjnymi zadecy-
dowała sama istota oskarżeń, jakie chrześcijanie wysuwali wobec Żydów. Mordy
rytualne oraz znieważenie Hostii, które im przypisywano, traktowano jako wyraz
pogardy wobec męki Chrystusa. Średniowieczni autorzy uważali, że Żydzi, kiero-
wani podszeptami diabła, regularnie ją odtwarzają i parodiują poprzez zabijanie
chrześcijańskich dzieci* T Tomasz z Monmouth, opisujący śmierć małoletniego
męczennika Williama z Norwich^, czy Mateusz z Paryża, autor żywota Hugona
z Lincoln*", podkreślają ów prześmiewczy aspekt mordów rytualnych, które rze-
komo wydarzyły się w okresie wielkanocnym: kupione od chciwego chrześcijanina
dziecko miało zostać umęczone tak jak Chrystus, a okaleczenia widoczne na jego
ciele miały przypominać rany Zbawiciela^". Podkreślany w innych przypadkach
wątek sporządzania macy z krwi dziecka odbierany był jako okrutna parodia
eucharystycznego przeistoczenia, której surowe ukaranie traktowano z kolei jako
próbę przebłagania bożego gniewu W

Wiara w mordy rytualne, a także swoista „kolekcja" zbrodni przypisywanych
społeczności żydowskiej, pociągnęły za sobą liczne tumulty, a nowi błogosławieni
i święci - ofiary domniemanych krwawych obrzędów - wpływali na wyobraźnię
wiernych, kreując przekonanie o diabelskim spisku Żydów przeciw prawowier-
nym chrześcijanom. Tego rodzaju oskarżenia pojawiły się wraz z rozpoczęciem
krucjat skierowanych przeciw władającym Palestyną muzułmanom, których
słabo poznane obyczaje i religię zaczęto wiązać z niekompletną wiedzą na temat

16 Ikonografia Szymona z Trydentu została bardzo szybko rozpowszechniona dzięki odbitkom
graficznym. Świadczy o tym rycina, powstała bezpośrednio pod wpływem wydarzeń trydenc-
kich (1475), pochodząca z jednego z warsztatów norymberskich (zob. ibidem, s. 240), czy nieco
późniejsza odbitka z warsztatów we Florencji (zob. ibidem, s. 246).

17 j. Trachtenberg, Diabeł z Żydzi, rozdz. VIII, s. 143-144; R. Erb, Legenda o mordzie ryfanirrym,
s. 13-14.

18 R. Erb, Legenda o mordzie rytualnym, s. 13-14. Śmierć Williama z Norwich w roku 1144 jest
pierwszym od czasów starożytnych przypadkiem oskarżenia Żydów o mord rytualny. Por. J. Żyn-
duł, Kłamstwo krwi, s. 14.

19 J. Żynduł, Kłamstwo krwi, s. 18-19. Do rzekomego mordu rytualnego, którego ofiarą miał paść
Hugon z Lincoln, doszło w r. 1255 (por. j. Jacob, Littie St. Hugh q/Lincoln. Researches in His-
tory, Archeology, and Legend, w: The Blood Lihei Legend. A Casebook in Anti-Semitic Toikiore,
red. A. Dunches, Madison 1991, s. 55). Wątek umęczenia dzieci na wzór Chrystusa pojawia się na
wielu rycinach. Warto wspomnieć m.in. o drzeworycie Michaela Wolgemuta z r. 1493 przedsta-
wiającym ukrzyżowanie małego Williama z Norwich (zob. R. Erb, Legenda o mordzie rytualnym,
s. 10). Wyobrażenie ukrzyżowania Williama z Norwich oraz Hugona z Lincoln jest widoczne
na miedziorycie Giovanniego Battisty de'Cavalieriego, zamieszczonym w Ecciesiae Anghcunae
Ifophaea (Roma 1584, ryc. 26). Zestawienie ukrzyżowanego Chrystusa z małymi męczennikami
jest obecne na miedziorycie autorstwa Hieronima Wierixa z r. 1610. Umieszczonego pośrodku
ukrzyżowanego Jezusa, którego bok przebija włócznią żołnierz na koniu, otaczają niewielkie
prostokątne pola z wiszącymi na krzyżach małymi dziećmi - ofiarami pogan i Żydów - m.in.
angielskimi męczennikami oraz Szymonem z Trydentu (zob. J.B. Knipping, Iconography of
the Counter Re/brmntion in the Netherlands. Heaven on earth, t. 1, Nieuwkoop-Leiden 1974,
s. 131).

20 R. Erb, Legenda o mordzie rytualnym, s. 13.
21 Ibidem, s. 13-14. Wątek pozyskiwania krwi i stwierdzenie, że Żydzi spożywają krew chrześcijan,

pojawił się po raz pierwszy w r. 1235 w Fuldzie. Por. wyżej, przyp. 9.
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ludności żydowskiej zamieszkującej Europę. Odrzucający wiarę w Chrystusa
i posługujący się niezrozumiałym pismem Żydzi stali się grupą narażoną na
rozmaite podejrzenia, których wynikiem stały się oskarżenia o najpotworniejsze
zbrodnie, do czego przyczyniały się także kazania franciszkańskich lub domini-
kańskich kaznodziejów^.

Wracając do ikonografii Szymona z Trydentu, należy pokrótce omówić jego
historię. Pokryte licznymi ranami kłutymi ciało dwuletniego chłopca znaleziono
w okresie wielkanocnym roku 1475 nieopodal domu jednego z przedstawicieli
niewielkiej gminy żydowskiej w Trydencie W Rodzice dziecka oskarżyli trydenc-
ką gminę o dokonanie mordu rytualnego. Dziś trudno jednoznacznie ustalić
faktyczną przyczynę śmierci małego Szymona. Część dowodów może świadczyć
o nieszczęśliwym wypadku, ponieważ ciało znaleziono w dole kloacznym, do
którego dziecko mogło wpaść i się utopić. W przypadku ran kłutych, którymi
miało być pokryte ciało Szymona, trudno definitywnie stwierdzić ich pocho-
dzenie. Dziecko mogło paść ofiarą nieznanych sprawców, którzy przerzucili
winę na społeczność żydowską. Inni doszukują się spreparowania ran już po
odnalezieniu SzymonaW Świadomi ogromnego zagrożenia Żydzi zwrócili się
do biskupa i władcy Trydentu zarazem, księcia Johannesa Hinderbacha z prośbą
o ochronę i potwierdzenie ich niewinności. Biskup wywodzący się z Hesji, gdzie
od jakiegoś czasu miały miejsce gwałtowne wystąpienia antyżydowskie, nakazał
uwięzić wszystkich trydenckich Żydów i za pomocą tortur zmusił ich przedsta-
wicieli do przyznania się do zabójstwa dziecka^. Proces trydencki zakończył
się egzekucją oskarżonych, konfiskatą ich mienia i wypędzeniem pozostałych
przy życiu członków gminy z miasta^. Nawet zdecydowana interwencja papieża
Sykstusa IV nie uchroniła ludności żydowskiej przed prześladowaniami. Papież,
podobnie jak jego poprzednicy, oficjalnie uznał za nieprawdę przypuszczenia
na temat żydowskich mordów rytualnych^' i wezwał biskupa Hinderbacha do
zaprzestania procesu. Do Trydentu przybył nawet specjalny wysłannik papieża,
dominikanin Battista de Giudici, którego zadaniem stała się kontrola poczynań
księcia biskupa^. De Giudici spotkał się z wyjątkowo chłodnym przyjęciem ze

22 Dla przykładu można wskazać jedno z piętnastowiecznych kazań franciszkanina Bernardina
da Bustiego o wymownym tytule O potopieniu sekt, muzułmanów i żydów (zob. R. Rusconi,
Anti-/ewish Preaching in the Fifteenth Century and images of Preachers in Italian Renaissance
Art, w: The Friars and /ews in the Middle Ages and Renaissance, red. S.E. Myers, S.J. Machael,
Boston 2004, s. 236). Na przełomie XV i XVI w. lokalny kult Szymona z Trydentu był mocno
wspierany przez trydenckich franciszkanów (zob. J. Żyndul, Kłamstwo krwi, s. 35).

23 D. Quaglioni, Postępowanie dochodzeniowe przeciwko Żydom z Trydentu (1475-78), w: Mord
rytualny, s. 83.

24 Ibidem, s. 95-96. Według zeznań procesowych ciało dziecka miało być pokryte licznymi rana-
mi, z których sączyła się krew. Rzeczoznawcy powołani przez biskupa i trybunał sądowy mieli
zbadać ciało Szymona w celu orzeczenia faktycznej przyczyny jego śmierci. Jeden z nich nie
był w stanie wskazać przyczyn owych okaleczeń. Drugi stwierdził, że powodem śmierci dziecka
nie było utonięcie, ale zadane mu rany kłute. Orzecznie ostatecznie umocnić miało podejrzenia
o zabiciu Szymona.

25 A. Esposito, Stereotyp mordu rytualnego, s. 121; J. Żyndul, Kłamstwo krwi, s. 28.
26 J. Żyndul, Kłamstwo krwi, s. 31.
27 Ibidem; D. Quaglioni, Postępowanie dochodzeniowe, s. 85-86. Jeżeli chodzi o decyzję papieża,

powołał się on na bulle wydawane przez swoich poprzedników, w których sceptycznie wyra-
żano się na temat wiary w praktyki mordów rytualnych (zob. J. van Banning, Watykan a mord
rytualny, s. 61-75).

28 j. Żyndul, Kłamstwo krwi, s. 31.
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strony Hinderbacha i jego otoczenia, co wyraźnie wpłynęło na wrogie wręcz na-
stawienie trydentczyków do papieskiego wysłannika, z którego strony obawiano
się zakazu oddawania czci małemu Szymonowi, nieoficjalnie traktowanemu jak
święty^. Narastający konflikt między duchownymi spowodował, że de Giudici
wyjechał do pobliskiego Rovereto, gdzie przygotowywał sprawozdanie dla papieża
oraz dokumenty, dzięki którym miał być wszczęty proces wyjaśniający zajścia
trydenckie i wynikające z nich poprzednie sądowe wyroki^. Działania papie-
skiego wysłannika natrafiły niestety na skuteczny opór stronników Hinderbacha
w Watykanie, co ostatecznie przesądziło o zmarginalizowaniu jego krytycznych
opinii o działaniach biskupa TrydentuW

Ciało dwuletniego Szymona stało się obiektem ogromnego kultu, mocno
wspieranego przez biskupa Hinderbacha i jego dwór. Biskup w listach do innych
hierarchów Kościoła porównywał chłopca do Świętych Młodzianków, którzy po-
nieść mieli śmierć z rozkazu krwawego Heroda, a potrzebę jego kultu uzasadniał
tym, że powinno się czcić jak męczenników wszystkie niewinne, małoletnie ofiary,
które zostały zabite za wiarę w Chrystusa lub dla znieważenia Jego osoby przez
„podstępnych Żydów, pogan i Saracenów"W Aby skuteczniej promować nowy
kult, trydencki książę zlecił spisanie tekstu opisującego życie i śmierć małego
męczennika. Zadania tego podjął się Giovanni Maria Tiberino, jeden z lekarzy
badających zwłoki dzieckaW Równocześnie, na terenie całej Italii, a także w kra-
jach Rzeszy zaczęto rozpowszechnia teksty i broszury opisujące krwawy mord
rytualny. Jedna z nich, wydana w rzymskiej drukarni Bartolomea Guldinbecka,
obok opisu śmierci chłopca, wzywała do prześladowań Żydów, ukazywanych jako
chciwych na dobra materialne i krew chrześcijańską morderców Bogach Istotną
funkcją owych druków, wzbogaconych graficznymi wyobrażeniami umęczonego
dziecka, było rozsławienie imienia nowego męczennika i zainteresowanie wier-
nych cudami, jakie miały zdarzać się w miejscu złożenia jego zwłok w kościele
św. Piotra w Trydencie, co z kolei wywołało zdecydowane ożywienie ruchu
pielgrzymkowego^.

Zasadność nowego kultu została jednak zakwestionowana przez samego pa-
pieża i jego wysłannika Battistę de Guidiciego. Ojciec Święty powołał specjalną

29 D. Quaglioni, Postępowanie dochodzeniowe, s. 85.
30 Ibidem, s. 85-87.
31 Ibidem, s. 93-94; idem, Propaganda antiebraica e poiemiche di Curia, w: M. Miglio et al., Hn

ponti/icato e ana cittd; Sisto 7V (1471-1484). Aid del convegno, Roma, 3-7 die. 1984, Citta del
Vaticano 1984, s. 243-266.

32 A. Esposito, Stereotyp morda rytualnego, s. 130.
33 J. Żyndul, Kłamstwo krwi, s. 30; A. Esposito, Stereotyp morda rytaainego, s. 133. Tiberino miał

napisać o życiu i śmierci bł. Szymona kilka wierszy (carmina), a także sprawozdania-opisy
wydarzeń, które następnie rozpowszechniane były w północnej Italii.

34 A. Esposito, Stereotyp morda rytualnego s. 133-134.
35 Na polecenie biskupa Hinderbacha rozpoczęto spisywanie wszystkich cudów, jakie miały się

dokonać w kaplicy kościelnej, w której umieszczono zwłoki Szymona, aby w ten sposób zebrać
dowody szczególnej bożej łaski, jaką miałby być obdarzony małoletni męczennik. Katalog cudów
był istotnym dokumentem w planowanym na przyszłość procesie kanonizacyjnym. Wiara w cuda
dokonujące się przy traktowanych jak relikwie zwłokach dziecka przyciągała mieszkańców Try-
dentu, okolicznych miejscowości, a także pielgrzymów z całej Italii oraz z krajów niemieckich.
Ci ostatni, w trakcie podroży do Rzymu, zatrzymywali się na pewien czas w mieście i mieli
okazję do nawiedzenia skutecznie promowanych i w odpowiedni sposób wyeksponowanych
w kościele św. Piotra szczątków (zob. A. Esposito, Stereotyp morda rytualnego, s. 131-132).
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komisję, która niezależnie od strony trydenckiej miała zbadać autentyczność
cudów dokonujących się za sprawą małego Szymona. Strona papieska, otwar-
cie negująca decyzję sądu wobec oskarżonych o rzekome morderstwo Żydów
i zdająca sobie sprawę z rozmaitych manipulacji, jakie towarzyszyły trydenckim
wydarzeniom, wątpiła w prawdziwość cudownych uzdrowień, które miały mno-
żyć się przy ciele dziecka. Skrajne stanowiska stron nie pozwoliły ostatecznie na
dokładniejsze przebadanie kwestii cudów, a zabiegi watykańskich stronników
Hinderbacha ostatecznie zmiękczyły stanowisko papieża^.

Do oficjalnego zatwierdzenia kultu Szymona z Trydentu doszło dopiero pod
koniec XVI wieku, kiedy w roku 1588 papież Sykstus V ogłosił chłopca błogosła-
wionym^. Jego kult rozwijał się bez przeszkód do roku 1965. Wydany wówczas
dekret Stolicy Apostolskiej, chcącej poprawić swój wizerunek, wyraźnie nadwąt-
lony przez krytykę bierności Watykanu podczas II wojny światowej, anulował
postanowienia Sykstusa V i uznał kult Szymona za niezgodny z prawem koś-
cielnym. W tym samym roku ustały również coroczne procesje, podczas których
pokazywano rzeszy wiernych kryształowy relikwiarz z ciałem męczennika^.

Istotną kwestią, która zadecydowała o popularności tego kultu w przeszłości,
stała się specyficzna ikonografia bł. Szymona. Zdecydowane działania biskupa
Trydentu polegające na wspieraniu kultu i skutecznym jego rozpowszechnianiu za
pomocą rycin oraz opisów życia, śmierci i cudów dokonanych przez Szymona, do-
prowadziły do ogromnej popularności męczennika w całej Italii, a także na północ
od Alp, o czym świadczą, powstające równolegle do opisywanych wydarzeń, ryciny
z Norymbergi. Najlepszym dowodem szybko rozwijającego się kultu są liczne obiek-
ty artystyczne powstałe w ostatniej ćwierci XV i w początkach XVI stulecia. Odbitki
graficzne przedstawiające krwawą scenę mordu rytualnego oraz „prawdziwy wize-
runek" Szymona były najpopularniejszym nośnikiem jego ikonografii. Umieszczane
na ulotkach z krótkimi relacjami wydarzeń lub jako ilustracje większych publikacji
swoją drastycznością wpływały znacznie na wyobraźnię wiernych. Dobrym tego
przykładem stał się cykl powstałych w Trydencie drzeworytów, które przedstawiały
kolejno: spisek Żydów planujących porwanie dziecka, scenę porwania, kolejne etapy
męczeństwa, scenę pozbycia się ciała Szymona, odnalezienie zwłok i zaczątki kultu
męczennika oraz kilka rycin ilustrujących proces i egzekucje Żydów^. Pojawienie
się tego typu wizerunków spotkało się z ostrym oporem Stolicy Piotrowej, o czym
świadczy wydany w roku 1475 papieski zakaz sporządzania podobizn Szymona.
Zakaz wynikał z wątpliwości co do istoty wydarzeń w Trydencie i troski o dokładne
zbadanie sprawy^". Papieska decyzja nie była jednak przestrzegana i produkcja
wizerunków trydenckiego męczennika rozwijała się w najlepsze nie tylko w Italii.
Jedna z wczesnych rycin powstała w Norymberdze po roku 1475 i przedstawia grupę

36 D. Quaglioni, Pompowanie dochodzeniowe, s. 87-94. Pomimo złagodzenia swojej postawy
w stosunku do wydarzeń z Trydentu Sykstus IV zakazał określania Szymona błogosławionym,
co jednak nie przeszkodziło w rozwoju łokalnego, „oddolnego" kultu (zob. J. Żynduł, Kłamstwo
krwi, s. 35).

37 D. Quaglioni, Postępowanie dochodzeniowe, s. 92; J. Żynduł, Kłamstwo krwi, s. 35.
38 D. Quaglioni, Postępowanie dochodzeniowe, s. 92. Na temat corocznych procesji z ciałem Szymona

z Trydentu zob. online: <http://www.sansimonino.eu/index.php?pid=i3> (stan na: 06.02.2014).
Na stronie zamieszczono archiwalne fotografie z obchodów święta bł. Szymona (24 III) i procesji
z przeszklonym relikwiarzem.

39 M. Teter, Stosunki chrzescipm^o-zydowskie z perspektywy historii oraz czasu, s. 45-46, il. 6-17.
40 E. Rusconi, Anti-fewish Preaching in the Pi/m?d Century, s. 235.
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pielgrzymów podążających do
ułożonego na podeście ciała Szy-
mona (ił. i)4*. Scenie towarzyszy
tekst w skrócie opisujący tryden-
ckie wydarzenia oraz informujący
o łaskach, jakie mogą spłynąć na
wiernych nawiedzających miejsce,
w którym eksponowane jest ciało
dziecka. Pośród pątników znajduje
się kulawy mężczyzna, przekona-
ny zapewne o cudotwórczej mocy
nowego orędownika. Nieopodal
ciała widoczne są, zawieszone na
poziomej belce rozmaite wota
(zapewne srebrne lub woskowe
oczy, dłonie, nogi i niewielka fi-
gurka ludzka) złożone z prośbą
o interwencję, jak i w podzięce
za cudowne uzdrowienia. Bez-

rtintwy-titrpiwp^łtn

"ttt%KAWC%3

pośrednio nad postacią Szymona
narysowano długie szpikulce oraz
obcęgi, którymi zadawano mu
cierpienia. Obok ciała leży nóż
i naczynie z krwią, przypomina-
jące o rytualnym mordzie, jakiego
ofiarą miało paść dziecko. Nagie
ciało małego męczennika pokry-
te jest licznymi ranami, a wokół
szyi ofiara ma przepasany kawałek
tkaniny, którą miała być poddu-
szana.W podobny sposób zostało
przedstawione ciało dziecka na rycinie wzbogaconej o stylizowaną banderolę
z napisem: „Beatus Simon matir" (il. 2)^.

Obok rycin ukazujących ciało-relikwię, popularne stały się także sceny przed-
stawiające brutalne katusze zadawane Szymonowi przez grupę Żydów. Na pocho-
dzącej z Florencji odbitce (ok. 1475-1485) oprawcy o przerysowanych, karykatu-
ralnych twarzach kłują nożami nagie ciało skrępowanej ofiary, a jeden z mężczyzn
zaciska wokół jej szyi podłużny pas tkaniny (il. 3). Przedstawione na rycinie
postacie Żydów noszą na ubraniach owalne plakietki z wyobrażeniem maciory,
obraźliwym symbolem mającym wyróżniać ich od reszty społeczeństwa^.

łaM.&oMĘ-
tBKHunnRn łw mar nn urna Bnfijait) uratr. 3aas i& bałty uM
ntf ^Htftiu mamy fRjr-j&a! ttaWtgrółm tn&u imt? uu5 a)f

1. Grupa pietgrzymów
podążających do retikwii
Szymona z Trydentu, ryci-
na, po 1475, Norymberga.
Wg P. Schóner, dudenh/7der
/m deufschen F/nb/affdruck
der Renaissance. E/n Be/frag
zurimagoiog/e, Baden-
Baden 2002 (= Saecuta

Spiritatia, 42), s. 121

2. Szymon z Trydentu,
rycina, 1475, Norymberga.
Wg P. Schóner, dudend/7der
/m deutschen E/nbiattdruck
der Renaissance. E/n Beitrag
zurimagoiogie, Baden-
Baden 2002 (= Saecuta

Spiritatia, 42), s. 121

41 f. Tokarska-Bakir, Legendy o krwi, s. 240. Rycina była zamieszczona w jednym z niemieckoję-
zycznych druków opisujących wydarzenia z Trydentu, powstałych na podstawie tekstu lekarza
Giovanniego Marii Tiberina.

42 R Schóner, /adenhiider / w deatschen Eznhłnttdruck der Renaissance. Bin Beitrag zar Bnagoiogie,
Baden-Baden 2002 (= Saecula Spiritałia, 42), s. 121. Rycina została wykonana w Norymberdze
i jest datowana na r. 1475.

43 j. Tokarska-Bakir, Legendy o krwi, s. 246.0 motywie plakietki z wyobrażeniem świni, kojarzonym
ze społecznością żydowską, zob. 1. Shachar, The /adensaa. A Medieval Anti-jewish Motif and its
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3. Męczeństwo Szymona
zTrydenta,rycina,ok.1475-
-l485,Ftorencja(?).
WgJ.Tokarska-Bakir,Le-
gendy o krw/. Antropo/og/a
przesgda, Warszawa 2008,
s. 246

Istotnym impulsem dla roz-
woju ikonografii bl. Szymona sta-
ło się ufundowanie do kościoła
św. Piotra w Trydencie, miejsca
kultu małoletniego męczennika,
drewnianej grupy rzeźbiarskiej.
Stanowiła ona część monumental-
nego, niezachowanego w całości
ołtarza głównego (ił. 4,5). Gotyc-
kie retabulum powstało w la-
tach osiemdziesiątych XV wieku
w szwabskim warsztacie pozosta-

jącym pod wpływem mistrza Michaela Erharta^. Nie-
miecka proweniencja ołtarza nie dziwi, zważywszy na
fakt, iż Trydent już od X wieku wchodził w skład Rzeszy,
a od XIV stulecia pozostawał pod silnym wpływem Habs-
burgów. Znaczna grupa trydenckich mieszczan, na czele
z samym biskupem Hinderbachem i częścią jego dwo-
rzan, wywodziła się z terenów Rzeszy. Kościół św. Piotra
był z kolei miejscem ową społeczność konsolidującym^.
W ołtarzu znalazła się kompozycja przedstawiająca śmierć
małego Szymona. Rzeźbione wyobrażenie prędko stało się
jednym z wzorów ikonograficznych dla późniejszych po-
dobizn męczennika. Na wczesnych odbitkach graficznych
ciało Szymona było zazwyczaj przedstawiane w pozycji
leżącej na stole ofiarnym i otaczały je narzędzia jego męki.
W grupie rzeźbiarskiej z kościoła św. Piotra męczennik
przepasany perizonium został ukazany w pozycji stojącej,
na kwadratowym podeście. Postać jest otoczona przez sy-

metrycznie ustawioną grupę dokonujących obrzędu Żydów. Za postacią Szymona
jest widoczny mężczyzna, który zaciska wokół szyi chłopca pas tkaniny. Z kolei ręce
dziecka zostały szeroko rozłożone przez oprawców. Pozostałe figury wchodzące
w skład kompozycji trzymały pierwotnie ostre narzędzia, służące do nakłuwania
ciała. Mężczyzna umieszczony na skraju kompozycji trzyma w dłoni naczynie

4. Męczeństwo Szymona
z Tirydenfa, grupa rzeźbiar-
ska, fragment, tata osiem-
dziesiąte XV w., warsztat
szwabski, Museo Diocesano
diTrento,stanzr.l989.
Wg S. Castri, RZ/Zei/o eon Z/
Marf/r/o de/ Beato S/mon/no,
w: /mago /Zgnea. 5ca/tare
/z'gnee ne/ 7rent;'no da/ X/// a/
XV/seco/o, red. E. Catetnu-
ovo,Trento 1989,s.153

służące zapewne do zebrania krwi. Poniżej owej postaci widoczny jest pies, po-
traktowany jak wymowny symbol okrucieństwa^. Dramatyzm i brutalność sceny
podkreślone zostały dzięki polichromii, obecnie częściowo zatartej. Za pomocą

H/story, London 1974. W tekście także liczne przykłady łączenia motywu /adensaa z ikonografią
Szymona z Trydentu.

44 S. Castri, RZ/Zew eon i/ Mart/r/o de/ Beato SZmomiio, w: imago /Zgnea. Sca/tare /Zgaee ne/ TrentZno
da/ X/// a/ XV/ seco/o, red. E. Catelnuovo, Trento 1989, s. 152-155. Na podstawie opisu z r. 1673
można zrekonstruować program ikonograficzny ołtarza. W części centralnej znajdowała się
scena pokłonu Trzech Króli, a w partiach bocznych męczeństwa apostoła Piotra oraz śmierci
małego Szymona. Scena męczeństwa Szymona z Trydentu znajduje się obecnie w zbiorach
Muzeum Diecezjalnego w Trydencie.

45 Ibidem, s. 152. Informacje o historii Trydentu w średniowieczu i epoce nowożytnej zob.: online:
<http://www.regione.taa.it/Storia.aspx> (stan na: 07.02.2014); M. Bellabarba, Cu prZncZpufo aZ/a
/rontZera de//7mpero tra XV e XV/ seco/o, w: /mago /Zgnea, s. 23-29.

46 S. Castri, RZ/Zew eon Z/ MartZrZo de/ Beato SZmonZno, s. 153.
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farby mogły być wykonane krwawe rany na
ciele dziecka, co wywoływać mogło silne wra-
żenie na wiernych. Układ ciała bł. Szymona
przywodzi na myśl postać ukrzyżowanego
Chrystusa. Tego rodzaju paralela podkreśla-
ła, iż umęczone dziecko stało się jego naśla-
dowcą i należna jest mu cześć równa innym
męczennikom.

Ważnym miejscem kultu tego „świętego
niewiniątka" stała się jedna z kaplic w koś-
ciele św. Piotra w Trydencie. W niej właśnie
zostało złożone ciało Szymona i tam doko-
nywać miały się cudowne uzdrowienia. Na
podstawie opisu zawartego w Achs Smtcfo-
rMm poświęconym bł. Szymonowi wiadomo,
że w niewielkiej kaplicy znajdował się ołtarz
z białego marmuru, na którym ustawiono
hebanową skrzynkę. W jej wnętrzu znalazł
się ozdobny sarkofag-relikwiarz z kryształu
górskiego, w którym spoczęło ciało błogosła-
wionego^. Pomieszczenie wzbogacał także duży obraz na desce, przedstawiający
męczeństwo Szymona^, ufundowany przez biskupa HinderbachaW

Sposób ukazania męczeństwa małego Szymona na ołtarzu głównym z try-
denckiego kościoła św. Piotra wpłynął znacznie na podobne wyobrażenia, które
liczne pojawiały się na terenie północnej Italii, a także na terenie Rzeszy od
końca XV wiekWT Świadczy o tym, datowany właśnie na koniec tego stulecia,
fresk z kościoła Santa Maria Rotonda w miasteczku Pian Camuno w okolicach
Brescii (ił. 6) W W centrum kompozycji znalazła się naga, stojąca postać Szymona,
umieszczona na postumencie z naczyniem, do którego miała spływać krew z jego
licznych ran. Wokół dziecka zgromadziła się grupa Żydów w charakterystycz-
nych, szpiczastych nakryciach głowy, spośród których wyróżniają się, widoczne
na skraju kompozycji: postać kobiety we wzorzystej chuście oraz siwobrody,
odziany na czerwono kapłan. Podobnie jak w grupie rzeźbiarskiej z Trydentu,

5. Męczeństwo Szymona
z 7rydenfn, grupa rzeźbiar-
ska, tata osiemdziesiąte
XV w., warsztat szwabski,
Museo Diocesano di Trento,
stan sprzed konserwacji
w r. 1937- Wg S. Castri, Ri/ie-
t/o eon // Mart/r/o de/ Beato
S/mon/no, w: /mago /ignea.
Sca/tare /zgnee ne/ Trent/no
da/X/// a/XV/seco/o, red.
E. Catetnuovo, Trento 1989,
s. 152

47 D. Paperbrocius, De & Simone paero Lridenti % /adaeis necato, w: Acta Sanctoram qnotqaot toto
ordę cotantar; vet a cattiottcts scrtptorttias cete&rantar; qaae ex Latinis et Graecis, atteram^ae
gentium antiqais monamentis coiiecta, digesta, idastrata, red. J. Bollandus, G. Henschenius,
D. Paperbrocius, t. III (9), Paris-Roma 1865, s. 493.

48 S. Castri, Pdievo coa ii Aiartirio dei Beato Simonino, s. 154; N. Rasmo, Note in margine adesposi-
zione commemorativa dei Concido di Lrento, 1: La tavoia votiva dei vescovo Hinderdacd a Lreato,
„Cultura Atesina" 6,1952, s. 145-148.

49 N. Rasmo, Note ia mar^iae aii'esposizione coaiaieaiorativa det Coaciiio di Lreato, s. 145.
50 G. Kaftal, tcoaograpiry q/Lde Saints ia the Painting q/North Bast Italy, Florence 1978, s. 941-942;

idem, Icoaograpdy o/the Saints ia tde Paiatia^ q/North West Italy, Florence 1985, s. 593-596.
George Kaftal prezentuje wybrane przykłady dekoracji freskowych przedstawiających bł. Szy-
mona. Przykładem rozprzestrzeniania się ikonografii małego męczennika na terenie Rzeszy -
opartej o modeł z kościoła św. Piotra w Trydencie - jest drzeworyt ukazujący mord rytualny,
wiązany z norymberskim warsztatem Michaela Wołgemuta. Datowana na r. 1493 ksylografia
zamieszczona została w Weitchronik Hartmana Schedela (zob. S. Castri, Biiievo coa ii Martirio
dci Beato Simoaiao, s. 153).

51 G. Kaftal, Iconography q/the Saints in the Painting q/North West Italy, s. 593, ił. 830.
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6. Męczeństwo Szymona
z 7rydenfu, fresk, koniec
XV w., kościół Santa Maria
Rotonda w Pian Camu-
no, region Vat Camonica.
Fot. L. Giaretti

układ ciała męczennika upodobniono do ułożenia ciała
ukrzyżowanego Chrystusa.

Interesującą kompozycją, w której podobieństwo
przedstawień małego męczennika i Chrystusa zosta-
ło wyraźnie podkreślone, jest fresk autorstwa Battisty
Malacridy da Musso, malarza działającego w północnej
Lombardii na przełomie XV i XVI wieku. Kompozycja,
składająca się z dwóch pozornie niezależnych scen, wcho-
dziła w skład dekoracji niewielkiego dworu obronnego
Paribełli w miejscowości Albosaggia (ił. 7)^. Obok sceny
przedstawiającej rytualny mord dokonany na Szymo-
nie z Trydentu, widoczny jest marmurowy tron z balda-
chimem, na którym zasiada Madonna adorująca nagie
Dzieciątko leżące na jej koianach. Zaskakujące z pozoru
zestawienie tłumaczyć można przyrównaniem niewin-
ności małego Szymona (w tekstach biskupa Hinderba-
cha porównanego także do ofiar krwawego Heroda^)
do czystości Syna Bożego. Małoletni, nieskalany jeszcze
poważnymi grzechami męczennik staje się zatem najdo-
skonalszym naśladowcą Chrystusa.

W przypadku opisu męczeństwa bł. Szymona, a także
innych dzieci - ofiar rzekomych mordów rytualnych,
pojawiają się informacje o obrzezaniu^. Warto zatem
zwrócić uwagę na pewne ikonograficzne podobieństwo
scen jego męczeństwa z wyobrażeniami momentu obrze-
zania Dzieciątka jezus. Popularniejsze sposoby prezen-
tacji Dzieciątka w świątyni pomijają ów fakt i skupiają
się na scenie, kiedy to starzec Symeon trzyma na ręku
nagiego Chrystusa lub umieszcza Go na ołtarzu. Zarów-
no Maria, jak i józef, a także inne postacie przyklękają
lub składają dłonie w geście modlitwy^. Zbliżone pod

względem ikonograficznym sceny rytuału obrzezania ilustrują zazwyczaj mo-
ment, kiedy kapłan dokonuje obrzędu na Dzieciątku umieszczonym na jego
kolanach lub ułożonym na ołtarzu^. Tego typu przedstawieniom nadawano

52 G.B. Giandi, Guido urtistieo deiiu Provincio di Sondrio, Sondrio 1953, s. 83; Cbiese, torri, costeiii,
7. Madonno z Dz/eciętk/em
i męczeństwo Szymona
z 71rydenfa, fresk Batti-
sty Małacrida da Musso,
przełom XV i XVI w., Palazzo
Paribełli, Albosaggia, region
Sondrio. Wg <http://www.
popsoarte.it/FixedPages/
IT/opereControl.php/L/IT/
id/29/action/scheda>

pniazzi. 7 62 monument:* deiio iegge Vditeiiino, red. F. Bormetti, M. Sassella, Sondrio 2000, s. 53.
53 A. Esposito, Stereotyp morda rytualnego, s. 130.
54 Informacje o obrzezaniu Szymona z Trydentu pojawiają się w historii „świętego niewiniątka"

opublikowanej przez Giovanniego Marię Tiberina (zob. j. Tokarska-Bakir, Legendy o krwi, s. 286).
Wątek ten, obecny w historiach mordu rytualnego, pojawia się już w dziele Mateusza z Paryża,
opisującym życie, kaźń i cuda Hugona z Lincoln (rzekomy mord z r. 1255) (zob. M.F. Rouart,
Pozory argamentacjz, arcbetypiezna realność, s. 28).

55 L. Reau, La Circoncision et /a Representation aa Tempie, w: iconograpbie de Lart cbretien, t. 2:
Iconograpbie de ia Bibie, Nouveau Testament, Paris 1957, s. 256-266; G. Schiller, Die Darbrin-
gung Cbristi im Tempei, w: ikonograpbie der cbristiicben Kunst, 1.1, red. idem, Guterloch 1966,
s. 100-105.

56 Za przykład może posłużyć m.in. kwatera z ołtarza Tucherów z ok. r. 1445 (Mistrz Ołtarza
Tucherów) ilustrująca obrzezanie Chrystusa, którego otaczają kapłani (zob. j. Tokarska-Bakir,
Legendy o krwi, s. 291). Pośród późniejszych, szesnastowiecznych przykładów można wymienić
m.in. rycinę z ok. r. 1557 z Postyiii Mikołaja Reja czy zdobienia inicjałów „S" na drzeworytach
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znaczenie protoeucharystyczne. Ofiarowanie w świątyni
i złożenie na ołtarzu potwierdzało boskość Jezusa, a także
zapowiadało Jego przyszłą ofiarę. Scena obrzezania była
niekiedy traktowana dodatkowo jako symbol pierwszego
przelania krwi Chrystusa przez Żydów, co zniekształcało
i nadawało negatywny sens tego typu rytuałowi^. Roz-
wijająca się w ostatniej ćwierci XV wieku ikonografia
bł. Szymona mogła zapożyczyć elementy z kompozy-
cji ofiarowania oraz ilustrujących moment obrzezania
nagiego Dzieciątka Jezus. Ukształtowane w ten sposób
wyobrażenia kaźni małoletniego męczennika stawały się
z jednej strony mroczną, krwawą parodią żydowskiego
obrzędu, dyskredytującą i piętnującą całą społeczność
wyznania mojżeszowego, a z drugiej, poprzez konotacje
z wyobrażeniami dziecięcego Jezusa, potwierdzeniem
świętości cierpiącego dziecka.

W położonej w okolicach Brescii miejscowości Bienno
znajdują się trzy, pochodzące z końca XV wieku freski,

8. Postać Szymona z Try-
dentu, fragment fresku
ze sceną Ukrzyżowania
i z postaciami świętych,
Giovanni Pietro da Cemmo,
koniec XV w., kościół Santa
Maria Annunciata w Bienno,
region Vat Camonica.
Wg <http://it.wikipedia.org/
wiki/Fite:Simonino_Bienno.
JPg>

na których przedstawiono Szymona z Trydentu. Dekoracje te wykonał Giovanni
Pietro da Cemmo we wnętrzu kościoła Santa Maria Annunciata^. Na jednej
z kompozycji w środku widnieje ukrzyżowany Chrystus, wokół którego umiesz-
czono postacie świętych, a wśród nich także bł. Szymona (ił. 8). Postać dziecka
pojawiła się tuż obok krzyża, na wysokim postumencie z inskrypcją. Towarzyszy
mu monumentalna postać odzianego w brokatową szatę męczennika, którego być
może należy utożsamiać ze św. Sebastianem. Błogosławiony Szymon jest ubrany
w krótką, czerwoną tunikę z nałożonym z przodu białym fartuchem. Istotnym
elementem fresku jest drobny z pozoru gest małego męczennika, który chwycił
dłonią sztandar trzymany przez sąsiadującego z nim domniemanego św. Seba-
stiana. Ów sztandar staje jest symbolem zwycięstwa, triumfu dobra nad złem
oraz zapowiedzią wiecznej chwały jako nagrody za cierpienia. Nieprzypadko-
wo także umieszczono postać Szymona tuż pod krzyżem, ponieważ cierpienia
zadane dziecku przez Żydów w okresie wielkanocnym szczególnie upodobniły
ofiarę do ChrystusaV

Aleksandra Auzgdeckiego zebranych w Po/on/a TypograpZiica (prawdopodobnie między r. 1557
a 1561) (zob. ibidem, s. 287-288).

57 Ibidem, s. 287-289. Rytuał obrzezania jako szatańska praktyka został zilustrowany na rycinie
Johannesa Pfefferkorna SpecuZum adZiortationis/udaice ad CZiristum (Kolonia, 1507). W centrum
umieszczony jest Chrystus na krzyżu, w jego kierunku podąża grupa chrześcijan ofiarujących
mu niemowlę. Wiernym towarzyszy Maria przedstawiona w geście intercesji. Z prawej strony
widoczna jest scena chrztu dokonywanego przez św. Piotra, a po lewej na dole trzecia grupa
postaci przedstawia scenę obrzezania, której towarzyszy diabeł.

58 C. de Capoa, Giovan P/efro da Cemmo Zn Santa Mar/a Annanc/ata a .Bienno, w: La pittura e Za
miniatura deZ Quattrocento a Brescia, red. M. Rossi, Milano 2001, s. 105-121. Zaskakującym jest
fakt, że we wnętrzu stosunkowo niedużego kościoła pojawiło się kilka wizerunków Szymona.
Traktowane były one jako rodzaj wturn, mającego chronić dzieci przed nieszczęściami bądź
podobnym losem (zob. G. Ferri Piccaługa, ELrei neZZ'iconogro/ia deZ '400, „La Rassegna Mensiłe di
Israel. Terza Serie", 52, V-VI1986, nr 2-3, s. 372; por. online: <http://siti.voh.bs.it/itinera/06/06/
pittura/santamaria/default.htm> [stan na: 03.12.2014]).

59 O powiązaniu mordu rytualnego z męką Chrystusa zob. J. Tokarska-Bakir, Legendy o Lrwi,
s. 231-245.
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9. Szymon z 7/ydenfu, fresk,
tata osiemdziesiąte XV w.,
kościół Santa Maria Annun-
ciata w Bienno, region Vat
Camonica. Wg G. Kaftat,
/conograp/iy of f/ie So/nfs /n
the Po/nf/'ngf of t/orth M/est
/fa/y, Ftorence 1985, s. 593,
it. 828

10. Szymon z Trydentu, fresk,
koniec XV w., kościół Santa
Maria Annunciata w Bienno,
region Vat Camonica. Wg
<http://commons.wikimedia.
org/wiki/Fite:Simonino_Bi-
enno2.JPG>

W kościele w Bienno zachowały się także dwa, po-
dobne do siebie niewielkie freski, przedstawiające cało-
postaciowe wyobrażenie Szymona z Trydentu (il. 9,10)^°.
W obu przypadkach chłopiec, podobnie jak na kompozy-
cji z krucyfiksem, jest odziany w czerwoną tunikę i biały
fartuch. Na fresku zakomponowanym jako prostokątna
nisza, ukazany w niej męczennik trzyma w dłoniach na-
rzędzia swojej męki - szczypce i nóż. Kolejne wyobra-
żenie to postać na drewnianym stoliku, pod którym jest
widoczna misa do zbierania krwi. Przez ramię Szymona
przewieszona została biała szarfa, którą oprawcy owinęli
wokół jego szyi. Wariantem tego rodzaju przedstawień jest
wyobrażenie nagiego bł. Szymona, który w jednej dłoni
trzyma palmę męczeństwa, w drugiej nóż, a wokół szyi
ma przewiązaną białą szarfę. Tak prezentuje się obecnie
przeniesiony na deskę fresk z pinakoteki Tosio Martinen-
go w Brescii (il. n)W Szczególną uwagę zwracają tu liczne
nakłucia, jakimi pokryte jest ciało dziecka, oraz obficie
krwawiąca rana świadcząca o obrzezaniu. Podobny wi-
zerunek można znaleźć w miejscowości Dimaro w oko-
licach Trydentu (il. 12)^. Przedstawiony nago męczennik
w jednej dłoni trzyma sztandar, a drugą wspiera o owalną
tarczę-kartusz, na którym są widoczne narzędzia męki -
szpikulce oraz misa do zbierania krwi.

Opisany powyżej proces kształtowania się ikonogra-
fii bł. Szymona był kontynuowany w kolejnych stule-
ciach, a istotnym jego elementem stało się akcentowa-
nie triumfalnego wymiaru męczeństwa. Dobrym tego
przykładem jest pochodzący z roku 1521 obraz Altobella
Melonego z Castello Buonconsiglio w Trydencie (il. 13)^.
Przedstawia on nagiego chłopca stojącego w kontrapo-
ście na drewnianym podeście. Postać jest umieszczona
częściowo na tle ściany z widocznym cieniem dziecka.
Na dalszym planie ukazano rozległy pejzaż, przedstawia-
jący rodzinne miasto Szymona na tle wzgórz. Kontynu-
acją typu piętnastowiecznego wizerunku z Dimaro czy

obrazu Altobrella Melonego są ryciny zamieszczone na stronach tytułowych
Ainrtirio di S. Simone de Trento Antonia Gestiego^. Znajdujące się w Bawar-
skiej Bibliotece Państwowej w Monachium wydania z roku 1589 i 1642 zostały

60 C. de Capoa, Gzovan Pz'efro da Cetnzno zn Santa Marża Annaziczafa a Bzezizio, s. 105-121; G. Ferri
Pieca!uga, Ehreż Meifzconągra/za de? '400, s. 372.

61 G. Kaftai, PonoyropPy of die Sazzits zn the Pointing of North West Paty, s. 593-594. Wizerunek
pochodzi z przełomu XV i XVI w.

62 Idem, Ponogrophy of the Snints in the Pazzifzzig of North Post Paty, s. 941-942. Fresk znajduje
się w kościele San Lorenzo i datowany jest na przełom XV i XVI stulecia.

63 M. Tanzi, PifPssioni stdidttivitd di Aitoheho Meione dopo d 1520, „Annali della Biblioteca Statale
e Libreria Civica di Cremona", 37,1986, s. 97-107.

64 Dwa wydania książki Antonia Gestiego znajdują się w Bawarskiej Bibliotece Państwowej pod
sygnaturami V.SS 839 (edycja z r. 1589) i V.SS 841 (edycja z r. 1642).
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zaopatrzone w podobne do siebie ryciny,
przedstawiające nagą postać dziecka trzy-
mającego w jednej dłoni chorągiew z mo-
tywem krzyża, a w drugiej owalny kartusz
oprawiony w fantazyjnie ukształtowaną
ramę z ornamentu kartuszowo-zwijanego.
Na ciele Szymona widoczne są ślady po
zadanych mu ranach kłutych, a wokół
szyi przewiązana jest przepaska, którą
miał być podduszany. W polu kartusza
umieszczono narzędzia tortur - gwoździe,
szczypce, obcęgi, nóż, kawałek tkaniny
i naczynie do zbierania krwi. O popular-
ności tego typu przedstawienia świadczą
dekoracje pochodzące z XVIII wieku,
umieszczone na fasadzie Palazzo Salva-
dori w Trydencie. Pałac i kaplica powstały
w pierwszej ćwierci XVI wieku na miejscu
dawnej synagogi i żydowskich zabudo-
wań zburzonych po roku 1475^. Zburze-
nie synagogi i wzniesienie w jej miejscu
kaplicy traktowano jako swoisty triumf
chrześcijańskiego męczennika nad miej-
scem kultu jego domniemanych opraw-
ców. Działanie to interpretowano jako
symbol sprawiedliwości i zarazem trwałe
świadectwo zbrodni, jakiej mieli dopuścić
się Żydzi. W drugiej ćwierci XVIII wie-
ku ponad bramami wjazdowymi do pa-
łacu umieszczono dwa duże medaliony
związane z kultem małego Szymona. Na
pierwszym rzeźbiarz Francesco Oradi-
ni przedstawił scenę mordu rytualnego,
na kolejnym umieścił postać męczen-
nika w glorii niebiańskiej (il. 14)^. Nagi
chłopiec unosi się ku niebu na obłokach
wspieranych przez uskrzydlone głów-
ki anielskie. W uniesionej dłoni trzyma
jedno z narzędzi swojej męki, a w drugiej
sztandar. W podobny sposób mały mę-
czennik został przedstawiony na malowa-
nym iluzjonistycznie portalu prowadzą-
cym do samej kaplicy. W umieszczonym

11. Szymon z Trydentu,
fresk, przełom XV ! XV! w.,
Pinacoteca łosio Martinen-
go w Brescii. Wg G. Kaftał,
/conoprophy of f/ie So/nts /n
the Pa/nf/ng of North West
/to/y, Ftorence 1985, s. 593,
ił. 829

12. Szymon z 7rydenfu,
fresk, przełom XV i XV) w.,
kościół San Lorenzo
wDimaro,regionTrento.
Wg G. Kaftał, /conogrophy
of the So/nts /n the Pa/nf/ng
of North Post /to/y, Ftorence
1978, s. 941, ił. 1222

13. Szymon z Trydentu,
obraz Ałtobełło Mełone,
1521, Castełło Buonconsigłio
w Trydencie. Wg <http://
commons.wikimedia.org/
wiki/Fiłe:Ałtobełło_Mełone_
Simonino_Trento.JPG>

65 D. Quaglioni, Posf^pownn/e doc/iodzen/owe, s. 84; A. Gorfer, Trento c/ffd de/ Concdto. Am/nenfe,
sfor/o e arte d/ Trento e d/nforn/, Trento 2003, s. 186-187.

66 A. Gorfer, Trento c/ffd de/ Concd/o, s. 186-187; L. GiacomeHi, Francesco Orodtn/, w: Sctdfnro /n
Trenftno. 7/ Se/cenfo e d Seffecenfo, red. A. Bacchi, t. 2, Trento 2003, s. 236-244.
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14. TriumfSzymona
z 7rydenfu, retief z fasady
pałacu Satvadori w Try-
dencie, Francesco Oradini,
2. ćw. XVH! w. Fot. K. Graf

nad wejściem medalionie umieszczono postać nagiego
chłopca siedzącego na obłokach. Z kolei we wnętrzu
kaplicy zwraca uwagę sufit, który ozdobiony został ob-
fitymi ornamentami i czterema niewielkimi scenami,
ukazującymi kolejne epizody z męczeństwa chłopca,
otaczającymi centralną kompozycję z apoteozą bł. Szy-
mona trzymającego sztandar, unoszonego na obłoku
przez grupę aniołów. Ikonografia ta, odwołująca się do
wizerunków małego męczennika z poprzednich wieków,
wzbogacona o dynamizm i dodatkowe efekty w postaci
obłoków czy puttów, przywodzi na myśl sposób wyobra-
żania triumfującego Chrystusa Zmartwychwstałego*^.

W porównaniu z przedstawioną ikonografią, ekspo-
nującą często w przerysowany sposób cierpienie Szy-
mona z Trydentu, wyjątkową wydaje się datowana na

rok 1607 rycina z imago małego męczennika (il. 15)*^. Ukazany w popiersiu
chłopiec odziany jest w strój z epoki, z początku XVII stulecia, elementami suge-
rującymi jego męczeńską śmierć są jedynie trzymane w dłoni gałązka palmowa
i ledwo dostrzegalny szpikulec, którym zadawano mu katusze. O męczeństwie
przypomina także inskrypcja umieszczona pod wizerunkiem. Uwagę widza
zwraca przede wszystkim okolona puklami kręcących się niesfornie włosów,
przesłodzona nieco twarz dziecka. Brutalność piętnasto- i szesnastowiecznych
rycin czy dekoracji malarskich ustąpiła słodyczy, a wizerunek wpisuje się w no-
wożytne próby odnajdywania, rekonstruowania czy tworzenia vemrMw
rtttn - „prawdziwych wizerunków" świętych, mających stać się swoistą bazą dla
nowej bądź odnowionej ich ikonografii*^. W przypadku Szymona z Trydentu,
ta „prawdziwa podobizna" nie wpłynęła jednak znacznie na sposób ukazywania
jego osoby, gdyż nadal istotną rolą jego wizerunków było podkreślanie odnie-
sionego przez chłopca cierpienia jako ofiary mordu rytualnego i eksponowanie
brutalności oprawców. Wizerunek z siedemnastowiecznej ryciny można było
dostosować do przesłodzonych nieco scen triumfu małego męczennika, a także

67 Znajdująca się w obrębie pałacu kaplica bł. Szymona została w r. 1770 ozdobiona freskami,
ilustrującymi wydarzenia z r. 1475. Dekoracje wykonał Carlo Henrici z pomocą twórcy iluzjo-
nistycznych kompozycji Pietra Antonia Bianchiego (zob. A. Gorfer, Trento citta del Conciiio,
s. 186-187).

68 Rycina została wydana w oficynie Pietra Stefanoniego (1559-1642), drukarza działającego
w Rzymie na przełomie XVI i XVII w., specjalizującego się głównie w wydawaniu rycin okolicz-
nościowych, książek z zakresu historii, a także botaniki (zob.: 1. Rossi, Pietro Ste/auoni e Diisse
Aidrovaudi; reiazioni erudite tra Bologna e Napoi?',„Studi di Memofonte", 8,2012, s. 3-30). Pełen
słodyczy wizerunek małego Szymona wykonał w początku XVII w. Pietromartino di Anversa.
Obraz znajdujący się w Gałłeria Nazionale delt Umbria w Perugii przedstawia męczennika
w dziecięcym ubraniu, z tkaniną przewieszoną przez szyję. W jednej dłoni trzyma on szpikul-
ce, którymi nakłuwano jego ciało, a w drugiej sztandar z czerwonym krzyżem na białym tle.
Chłopiec umieszczony został w monumentalnym wnętrzu na tle portalu otwierającego się na
ulicę. Obok dziecka znalazły się podest i misa, a także leżące na podłodze nóż i obcęgi. Obraz
otacza bordiura z niewielkich rozmiarów scenkami ilustrującymi kolejne etapy męczęstwa
chłopca. Szczególnym elementem obrazu, skupiającym uwagę, jest pucołowata, przesłodzona
twarz dziecka (zob. M. Teter, Stosunki ciirześc?)'nńsko-żydowsA;?'e zperspekty wy historii oraz czasu,
s. 50-51, il. 20).

69 R. Knapiński, Vera ej^igies - zagadnienie prawdziwości i autentyczności wizerunku świętego,
„Anamnesis" 11, 2005, nr 40, s. 129-130.
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wykorzystać jako podobiznę innego małolet-
niego błogosławionego lub świętego - ofiary
rzekomych krwawych rytuałów^".

Rozwijająca się na przełomie XV i XVI
wieku ikonografia „świętego niewiniątka"
wywarła znaczny wpływ na sposób przedsta-
wiania innych ofiar domniemanych mordów
rytualnych na terenie całej Europy. Najlep-
szym tego dowodem może być, datowana na początek XVII wieku, seria rycin
Raphaeła Saedelera Młodszego, za pomocą której zilustrowano Ruvarz'a Sanciu,
trzytomowe dzieło jezuity Mattheusa Radeusa, opisujące żywoty świętych bawar-
skich. W opublikowanym w latach 1615-1627 tekście znalazły się żywoty i opisy
męczeństwa „świętych niewiniątek" z terenów Bawarii, sąsiadujących z nią in-
nych ziem niemieckich oraz z Austrif h Ilustracje Saedelera przedstawiają żyjące

70 Ciekawym przykładem uładzonej ikonografii jest osiemnastowieczny „prawdziwy wizerunek"
Szymona Abelesa z Pragi (zm. 1694), dwunastoletniego Żyda, który miał zostać okrutnie umęczony
i zabity przez ojca, ponieważ z uwagą wsłuchiwał się w jezuickie kazania i chciał się ochrzcić.
Praski męczennik, porównywany z Szymonem z Trydentu, był kandydatem do chwały ołtarzy
promowanym szczególnie przez jezuitów. Ich działania zakończyły się niepowodzeniem ze względu
na liczne kontrowersje dotyczące wydarzenia, m.in. brak jednoznacznych dowodów przestępstwa
i fakt, że główny oskarżony, ojciec ofiary, powiesił się w więzieniu zanim rozpoczęto jakiekolwiek
procedury przesłuchania. Na jednej z rycin przedstawiono chłopca w stroju i peruce z początku
XVIII w. Jego dziecięcy wizerunek nie zdradza jakichkolwiek znamion przemocy. Gdyby nie opis
pod podobizną, przedstawienie można byłoby uznać za skonwencjonalizowany portret dziecka.
Rycina znajduje się w tekście Johanna Wolfganga Ebelina von Friedberga z r. 1696 Processus /n^o/-
s/for/os f.. J (zob. online: <http://www.jewishmuseum.cz/en/apredmet.php?datum=02&rok=i4>
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15. „Portret" Szymona
z Trydentu, rycina z oficyny
Pietra Stefanoniego, 1607.
Wg <http://commons.
wikimedia.org/wiki/
Fite:Pietro_Stefanoni_Si-
mon_von_Trient.jpg>

16. MordByfuo/ny
w Monoc/7/um w r. 7258,
rycina Raphaeła Saedetera
Młodszego, i. ćw. XVI) w.
Wg C.P. Warncke, Bat/or/o
Sancfa. He/7/'ges Boyem. D/e
a/fbayer/schen Pafrone aus
der He/V/gengesc/i/chfe des
Maff/iaeus Poder, Dortmund
1981, s. 199

PVERATTONYMV8AB IVDAEIS CAESVSMONACHH. E

[stan na: 18.11.2014]). Na temat historii Szymona Abelesa zob. D. Soukup, Ś/mon Ahe/es. Zrozem
horokn/ legendy, „Ćeska literatura - ćasopis pro literami vedu" 57,2009, cz. 3, s. 346-371.

71 J. Żyndul, PTomsfwo krwi, s. 37. Zob. C.P. Warncke, Bovor/o Sonetu. He/l/ges Boyem. D/e o/fhny-
er/schen Pofrone ous der Hed/gengesch/c/ife des Motfhoens Poder, Dortmund 1981, s. 305-307.
Obok rycin Raphaeła Saedelera Młodszego w tekście Radeusa pojawiły się miedzioryty jego
ojca - Raphaeła Saedelera Starszego, a także Petera Candida i Matthiasa Kagera.
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w średniowieczu dzieci, które poddawane zostały najwymyślniejszym torturom
przez grupę Żydów, chcących wykorzystać ich krew do wyrobu macy lub do in-
nych niecnych czynów. Niektóre ryciny, wzorowane na ikonografii bł. Szymona
z Trydentu, ukazują przerażający obrzęd odbywający się w ciemnej przestrzeni
synagogi, pośrodku której ustawiono drewniany lub kamienny podest. Na nim
właśnie umieszczony jest małoletni męczennik, któremu zadawane są liczne rany,
a krew z nich płynąca zbierana jest do naczyń (il. i6Żh Część owych rzekomych
ofiar, męczenników z terenów Rzeszy, nigdy nie została oficjalnie uznana przez
władze kościelne ani wyniesiona do chwały ołtarzy. Uznane kulty, które próbo-
wano podtrzymywać z inicjatywy lokalnych społeczności i ich duszpasterzy,
popadały z czasem w zapomnienie.

Przykładem wyjątkowo silnego przekonania o prawdziwości żydowskich
mordów rytualnych stała się historia Andrzeja z tyrolskiej miejscowości Rinn.
W początku XVII wieku, na fali popularności kultu bł. Szymona, a także za sprawą
pochodzącego właśnie z Trydentu lekarza Hipolita Guarinoniego, zainicjowano
na terenie Tyrolu kult nowego małego męczennika^. Guarinoni, zapalony mi-
łośnik historii, badacz starożytności chrześcijańskich, a nawet architekt kościoła
w Volders^, odkrył i w sugestywny sposób opisał krwawe wydarzenia z około
roku 1462, kiedy to chłopiec o imieniu Andrzej miał paść ofiarą mordu rytual-
nego^. Przepełniony religijnym zapałem włoski lekarz odnalazł zapomniane
przez wszystkich szczątki dziecka oraz zdołał pobudzić wyobraźnię miejscowej
ludności barwnymi opisami cudów, jakie dawniej miały się dokonywać przy
grobie małego męczennika. Działania te zainicjowały nowy kult rozwijający się
tak silnie, że w roku 1755 został on oficjalnie zatwierdzony przez papieża Bene-
dykta XlWf Jeszcze na wiele lat przed kanonizacją popularną stała się ikono-
grafia Andrzeja z Rinn, nieodbiegająca w zasadzie od przedstawień bł. Szymona
z Trydentu, z jedyną różnicą miejsca rzekomego mordu rytualnego - nie wnętrza
synagogi, ale lasu z kamieniem ofiarnym i drzewem, na którym powieszono
chłopca. W jednym z tomów AMonim SmicforMm obok informacji o małoletnim
męczenniku z Rinn umieszczono rycinę datowaną na rok 1662, na której widnieją

72 C.P. Warncke, Bavaria Sancta, s. 199 (rycina autorstwa Raphaela Saedelera Młodszego przedsta-
wiająca Mord Ry/nainy w Monackinw w r. 1253), s. 255 (Raphael Saedełer Młodszy, Męczeństwo
sześciorga dzieci z Ruiyzkony w XV wieka).

73 G.R. Schroubek, Zagadnienie ńistorycznosci postaci Andrzeja z Rinn, w: Mord ry taniny, s. 157-175.
Interesujący tekst jest skrótowym przedstawieniem genezy i rozwoju kultu Andrzeja z Rinn
na terenie Tyrolu, jest także studium nad sylwetką Hipolita Guarinoniego (1571-1654), którego
można uznać za „twórcę' i animatora owego kultu. Lekarz, miłośnik historii i gorliwy katolik
poświęcił połowę życia poszukiwaniom dowodów autentyczności mordu rytualnego na małym
Andrzeju, którego kult wzmocniony został przez jego hagiograficzne teksty, stanowiące kom-
pilację licznych historii „świętych niewiniątek" - rzekomych ofiar tajemniczych żydowskich
rytuałów.

74 Na temat kościoła św. Karola Boromeusza w Volders i jego twórcy zob. S. Petersohn, Die Kariskir-
cke in Voiders. Die HerknnR der Baajbrmen and ikrę BedeMfMfig/dr den/riiiikarocken Kirckenkaa
nordkck der Aipen, „Veroffentlichungen des Tiroler Landesmuseums Ferdinandeum" 79,1999,
s- 33-54.0 historii kościoła zob. też online: <https://web.archive.0rg/web/20041026215716/http://
www.tibs.at/karlskirche-volders/> (stan na: 23.12.2014).

75 G.R. Schroubek, Zagadnienie kis/orycznoscipos/aci Andrzeja z Rinn, s. 157-175. Trudno określić
czas rzekomego mordu rytualnego na Andrzeju z Rinn, wiele przesłanek sugeruje także, że nigdy
do niego nie doszło, np. akta procesowe z Trydentu (po r. 1475) nie uwzględniają wydarzeń
z sąsiedniego Tyrolu (por. j. Żyndul, R/amsiwo krwi, s. 36).

76 J. Żyndul, Kiams/wo krwi, s. 36-37.
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sceny tortur i obrzędu mordu rytualnego dokonanego
na Andrzeju^. Rycina przedstawia także grób małego
męczennika, a ponad nim wizerunek chłopca, odzianego
w tunikę, trzymającego w dłoni nóż oraz palmę męczeń-
stwa i obejmującego drugą ręką, pomniejszoną brzozę,
na której został powieszony. Podobnie jak w przypadku
wizerunków Szymona z Trydentu, na szyi dziecka wi-
doczna jest przepaska, a obok niego znajduje się ozdobnie
kształtowany kartusz z umieszczonym w tym wypadku
kwiatem lilii symbolizującym niewinność ofiary^, a także
z dłonią z zakrzywionym nożem bądź sierpem oraz z misą
do zbierania krwi ofiary (il. 17).

Kult małego Andrzeja z Rinn był kontynuowany do
połowy XX wieku, kiedy to po prawie trzystu latach oka-
zało się, że z taką pieczołowitością opisany żywot, mę-
czeńska śmierć i cuda dokonywane przez chłopca mogły
być wymysłem barwnej fantazji Guarinoniego^. Nie-
zweryfikowane wydarzenia, wpływ różnorodnych prze-
sądów i opowieści, rzekome relacje świadków oraz grób
anonimowego dziecka pobudziły wyobraźnię włoskiego
badacza historii, jak i lokalnej społeczności, która aż do
XX wieku wierzyła, a niekiedy nadal uważa za autentycz-
ny mord rytualny dokonany na chłopcu.

Przesąd, karmiony mitami, historią bł. Szymona
z Trydentu i innych „świętych niewiniątek", wydał swój
plon także na ziemiach Rzeczypospolitej. Do najgłoś-
niejszych wydarzeń, zakończonych torturami i śmiercią
grupy Żydów, należały dwa procesy o mord rytualny
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77 J. Pinio, De B. Andrea pnero a /udneis trucidato in Vdde Oenana props Oenipontum in
comitatu Tiroiensi, w: Acta Sanctorum, t. III (30), Paris-Roma 1867, s. 438-445. W tekście
znajduje się rycina opisana jako reprodukcja sztychu z r. 1662. Możliwe, że nawiązywał on
do obrazów, które miał odkryć i badać Guarinoni we wnętrzu kościoła w Rinn. Propagator
kultu małego Andrzeja wskazywał, że część zachowanych szczątkowo obrazów (obecnie
nieistniejących) miała pochodzić z drugiej połowy XV w. i powstać kilka lat po śmierci
dziecka. Trudno jednoznacznie określić, co te obrazy przedstawiały i czy rzeczywiście
odnosiły się do historii mordu rytualnego. Na podstawie spisanych przez włoskiego medy-
ka dziejów Andrzeja z Rinn i niejasnych wzmianek na temat owych obrazów, ok. połowy
XVII w. dokonano „rekonstrukcji" scen - malując podzielone na kilkanaście pół tablice
z epizodami z życia męczennika (zob. G.R. Schroubek, Zagadnienie historyczności postaci
Andrzeja z Rinn, s. 173-174).

78 G.R. Schroubek, Zagadnienie historyczności postaci Andrzeja z Rinn, s. 165. W tekście Gua-
rinoniego poświęconym Andrzejowi z Rinn pojawia się legenda o cudownym kwiecie lilii,
który miał wyrosnąć na grobie dziecka i symbolizować nieskalaną czystość męczennika.

79 Ibidem, s. 174-175. Część badaczy jednoznacznie uznała historię Andrzeja z Rinn za wymysł
Hipolita Guarinoniego, z kolei inni doszukują się w owej historii elementów prawdziwych
i sugerują, że kult małego męczennika z Tyrolu faktycznie istniał już wcześniej, ok. r. 1500,
ale o jego ówczesnej formie, a tym bardziej genezie nic nie wiadomo. Kult Andrzeja z Rinn
został zniesiony w latach sześćdziesiątych XX w., jednak decyzja Stolicy Piotrowej nie była
w pełni przestrzegana. Dopiero w r. 1985 w wyniku interwencji biskupa Innsbrucka Reinholda
Stechera relikwie usunięto z widocznego miejsca w kościele, a w r. 1994 ostatecznie zakazano
kultu „świętego niewiniątka" (zob. R. Utz, Refnenihermg Ritual Murder. The Anti-Semitic

17. Wizerunek Andrzeja
z Rinn, fragment ryciny,
ok. 1662. Wg J. Pinio, De
B. Andrea puero a Jadae/s
tracidato /n i/aiie Oena-
na prope Oenipontum in
comifafa Tiro/ens/, w: Acta
Sanctorum qaotquot toto
orbe co/untur, ve/ a catbo/icis
scriptoribus ce/ebrantur,
quae ex tat/nis et Graecis,
a/ierumque qent/um antiquis
monument/s co/iecta, diqe-
sta, it/ustrata, red. J.B. Soi-
terio, J. Pinio, G. Cupero,
t. Hi (30), Paris-Roma 1867,
s. 440
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w Sandomierzu. Wydarzenia te miały miejsce na przełomie XVII i XVIII wie-
ku*^. Inicjatorem oskarżeń był ksiądz Stefan Żuchowski, archidiakon i oficjał
sandomierski, znany z antyżydowskich kazań i dość przykrego charakteru W jego
poczynania znacznie wpłynęły na atmosferę towarzyszącą procesom, w wyniku
których skazano na śmierć grupę Żydów, a także chrześcijankę - matkę jednej
z ofiar rzekomego mordu rytualnego*^. Atmosferę grozy i wrogości w stosunku
do ludności wyznania mojżeszowego spotęgowały także zeznania konwertyty jana

Biood Accusation Narrative in Medieval and Contemporary Cultural Memory, w: Genre and Ri-
tual. The Cultural Heritage of Medieval Rituals, red. E. 0strem, Kopenhaga 2005, s. 145-62).

80 Głośne procesy w sprawie rzekomego mordu rytualnego miały miejsce w latach 1698 i 1710-
-1713. Sprawa z końca XVII w. dotyczyła obrzędu dokonanego na dziewczynce - Małgorzacie.
Następstwem procesu była egzekucja rzekomego mordercy oraz matki, chciwej chrześcijanki,
która z chęci zysku miała sprzedać dziecko. Kolejny proces dotyczył śmierci sieroty - jerzego
Krasnowskiego. W jego wyniku kilka osób zmarło w więzieniu wskutek zastosowanych tortur,
a pozostałe miały zostać skazane na śmierć (zob. j. Tokarska-Bakir, Legendy o krwi, s. 400-411).
Oba procesy zostały opisane przez ich inicjatora, księdza Stefana Żuchowskiego (zob.: idem,
Ogofos processów criminafnych nu Żydów o rożne Lkscessy. Także Morderstwo Dzieci. Osobiście
w Sandomierza. Roka 1698, [b.m.] 1700; idem, Process kryminalny o niewinne dziecię /erzego
Krasnowskiego j'aż to trzecie, Roka 1710. dnia 18. Sierpnia, w Sendomierza przez Żydów okratnie
zamordowane, dia odkrycia piwnych kryminałów Żydowskich dia przykłada sprawiedliwości
potomnym wiekom od X. Ste/ana żachowkiego f..), iaky Roka 1698, a dragie Roka tego 1710,
a trzecie zahite w Sendomierza Sieroty, Aktora, zaczęty y dotpd si^ toczący, Sandomierz 1713).
W tekstach Żuchowskiego pojawiają się także informacje o trzecim przypadku zabójstwa dziecka
z Sandomierza, którego sprawcami mieli być Żydzi. Wydarzenie miało mieć miejsce w r. 1628
(zob. J. Tokarska-Bakir, Legendy o krwi, s. 400, przyp. 19). Warto podkreślić, że oskarżenia o rze-
kome mordy rytualne, co pewien czas wysuwane w stosunku do ludności żydowskiej z terenów
Rzeczypospolitej, znane są od czasów średniowiecza. Pierwsze wzmianki na ten temat, a także
wyraźny zakaz formułowania tego typu zarzutów, pojawiają się w statucie kaliskim z r. 1264.
Oskarżenia były konsekwencją opowieści o tego typu wydarzeniach, rozpowszechnianych przez
imigrantów przybywających z terenów Rzeszy, którzy stawali się wpływową grupą w polskich
miastach. Podobne historie przekazywane były także przez pątników oraz kler, głównie wędrow-
nych kaznodziejów. W Krakowie w r. 1407 doszło do zamieszek (w wyniku których zniszczono
domostwa żydowskie i kościół św. Anny, w którym schronili się prześladowani), zainspirowanych
słowami kaznodziei głoszącego, że Żydzi zabili chrześcijańskie dziecko i obrzucili kamieniami
księdza idącego z wiatykiem do umierającego. Spośród innych zdarzeń wymienić warto proces
o mord rytualny w Świniarach w r. 1598. Ówczesny biskup łucki Bernard Maciejowski podjął
nawet próbę wyniesienia dziecka ze Świniar do chwały ołtarzy wzorem Szymona z Trydentu,
którego kult został oficjalnie zatwierdzony w r. 1588.0 oskarżeniach o zabijanie chrześcijańskich
dzieci przez Żydów w dawnej Rzeczypospolitej zob.: H. Węgrzynek, „Czarna legenda"Żydów.
Procesy o rzekome mordy rytualne w dawnej Poisce, Warszawa 1995; j. Wijaczka, Oskarżenia
i procesy o mordy rytuałne w Połsce w epoce nowożytnej, „Wiadomości Historyczne", 3, 2007,
s. 5-15. Co ciekawe, w Wojsławicach w r. 1761 oskarżenia o rzekomy mord rytualny sformułowane
zostały przez tzw. frankistów, stanowiących odłam judaizmu odrzucającego nauki Talmudu.
Proces był najprawdopodobniej wynikiem narastającego konfliktu między ortodoksyjnymi
Żydami a nową grupą wyznaniową. Torturowani Żydzi przyznali się do przeprowadzenia
krwawego obrzędu. Skazańcy przyjęli nawet chrzest, dzięki czemu złagodzono im karę. Zamiast
poćwiartowania, skazano ich na ścięcie a następnie pochowano na katolickim cmentarzu. Ciało
jednego z oskarżonych, który popełnił samobójstwo, przywiązane do końskiego ogona, wleczo-
no ulicą, następnie spalono, a prochy rozsypano (zob. online: <http://Mog.polona.pl/2014/12/
dziecie-okrutnie-zamordowane/> [stan na: 23.12.2014]).

81 Ksiądz Stefan Żuchowski (1666-1716) obok godności kościelnych pełnił funkcję sekretarza króla
Augusta II Sasa. Był hojnym dobroczyńcą dla sandomierskiej katedry, m.in. ufundował cykl du-
żych obrazów, a także opiekował się tamtejszą biblioteką. Archidiakon pozostawał w wieloletnim
sporze z jezuitami, który zakończył się zdecydowaną reakcją sądów kościelnych, ogłaszających
Żuchowskiego mianem pieniacza (zob. W. Wójcik,Ksiądz Stejan Żuchowski (1666-1716). Uczony,
pisarz,/dozof „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne" 40,1980, s. 161-169).

82 W wyniku procesu z r. 1698 skazana na śmierć została matka ofiary. Zob. wyżej, przyp. 80.
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Serafinowicza, etatowego oskar-
życiela Żydów, pełniącego rolę
swoistego eksperta w materii
procesowej^.

Makabryczną pamiątką owych
wydarzeń stał się dużych rozmia-
rów obraz autorstwa Karola de
Prevot (ił. 18)^. Płótno, umiesz-
czone w katedrze sandomierskiej,
miało w sposób „wiarygodny" ilu-
strować scenę mordu rytualnego,
opartą na opisach z akt proceso-
wych, wzbogaconą także o uwagi
i zalecenia fundatora obrazu, księ-
dza Żuchowskiego^. Na pierw-
szym planie umieszczono scenę kupna dziecka od chciwej chrześcijanki, z kolei
w pozostałych partiach obrazu przedstawiono okrutne męczarnie, których celem
jest pozyskanie dziecięcej krwi na macę. Elementem wzbudzającym szczególną
grozę i pobudzającym wyobraźnię jest wyobrażenie dużego, groźnie wyglądającego
psa, który pożera poćwiartowane ciała dzieci. Jego obecność można porównać do
elementów ikonografii bł. Szymona z Trydentu, gdzie towarzyszące tajemniczym
obrzędom zwierzę miało symbolizować szczególne okrucieństwo i dzikość Żydów
wobec małoletnich ofiar^.

18. Mordryftva/nyna
dzieciach z Sandomierza,
fragment obrazu Karota de
Prevot, ok. 1713, katedra Na-
rodzenia Najświętszej Marii
Panny w Sandomierzu.
Wg <http://pt.wikipedia.
org/wiki/Ptik:Sandomierz_
katedra_-_mord_rytuałny.
JPg>

Głównym zadaniem sandomierskiego obrazu stało się uprawomocnienie
i utrwalenie poglądu o prawdziwości mordów rytualnych, których ofiarami
padają chrześcijańskie dzieci. Umieszczenie obrazu o takiej treści we wnętrzu
sakralnym nadawało mu znamion prawdziwości. Wizerunek stał się zatem

83 J. Tokarska-Bakir, Legendy o krwi, s. 404. Zob. J. Goldberg, Żydowscy konwertyci w społeczeństwie
staropolskim, w: Społeczeństwo staropolskie, red. A. Izydorczyk, A. Wyrczański, t. IV, Warszawa
1986, s. 216-218 (zawarte tam informacje wskazuję, że Serafinowicz czerpał zyski ze składania
odpowiednich, satysfakcjonujących stronę oskarżającą, zeznań).

84 Karol de Prevot, malarz francuskiego pochodzenia przybyły do Polski z Italii, jest autorem cyklu
Martyrologium Romanum oraz czterech kompozycji ilustrujących dzieje Sandomierza (dwa
obrazy ilustrujące męczeństwo sandomierskich dominikanów oraz mieszczan z rąk Tatarów
w r. 1260, wysadzenie w powietrze zamku sandomierskiego przez Szwedów w r. 1656 i mord
rytualny dokonany przez Żydów na chrześcijańskich dzieciach). Cykl Martyrologium i pozostałe
obrazy zostały wykonane między r. 1708 a 1732, a pracę artysty w znacznym stopniu sfinansował
sam ksiądz Żuchowski (zob.: j. Tokarska-Bakir, Legendy o krwi, s. 400; D. Kamuda, Malarstwo,
w: Dzieje Sandomierza XVl-XWLt wiek, red. F. Kiryk, t. II, Warszawa 1993, s. 179-180). Istotną
publikacją, stanowiącą rzeczowe opracowanie treści i formy artystycznej obrazów z cyklu Mar-
tyrologium, a także wskazującą jego rzymskie wzorce artystyczne, jest artykuł Piotra Krasnego.
Autor wspomina także o obrazie ze sceną mordu rytualnego (zob. P. Krasny, Sanguine Laureati.
Sandomierskie ohrazy kaźni męczenników i ich rzymskie wzory, w: Stosunki chrześcijańsko-
-żydowskie w historii, pamięci i sztuce, s. 69-88). Przy okazji watro wspomnieć o serii ośmiu
niewielkich obrazów, które wykonał de Prevot do kościoła św. Piotra w Sandomierzu. Powstałe
w r. 1710 kompozycje stanowią dekorację stalł w prezbiterium i przedstawiają m.in. męczeństwo
małołetniego Jerzego Krasnowskiego (zob. J. Tokarska-Bakir, Legendy o krwi, s. 401-402).

85 J. Tokarska-Bakir, Legendy o krwi, s. 400-401.
86 S. Castri, Rilievo con ii Martirio del Beato Simonino, s. 153. Obecność psa pożerającego dzieci

na obrazie z katedry sandomierskiej może przywoływać wspominaną w tekstach księdza Żu-
chowskiego historię oskarżeń o mord rytualny w r. 1628 (zob. J. Tokarska-Bakir, Legendy o krwi,
s. 400).
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19. Zwierzęta piinujące
ciała św. Gabrieta
z Zabłudowa. Wg [b.a.],
Św/ęfy męczennik. Gobr/e/
zZob/udowo, Białystok
2002,s.ll

swoiście rozumianym „obrazem prawdzi-
wym" usankcjonowanym przez sferę sacrum.
Ostra, antysemicka wymowa osiemnasto-
wiecznego obrazu wywołała emocje także
w XXI wieku. Bodźcem do demagogicznej
niekiedy dyskusji stały się plany konserwacji
silnie zabrudzonego obrazu oraz pojawiają-
ce się raz po raz protesty ze strony środo-
wisk żydowskich, chcących usunięcia płótna
z kościoła lub zaopatrzenia go w odpowiedni
komentarz. Szczególne emocje wzbudzała
kłopotliwa kwestia objaśnienia jego treści.
Co radykalniejsi naukowcy i przedstawi-
ciele kleru żądali usunięcia kompozycji ze
świątyni, traktując obraz jako krzywdzący
zarówno dla społeczności żydowskiej, jak
i dla samej wspólnoty wiernych, często bez
zastrzeżeń biorących za prawdę to, co zostało
wymalowane kilka wieków wcześniej. Z kolei
grupa obrońców obrazu traktowała i nadal
traktuje płótno jako wiarygodny dokument

świadczący o antychrześcijańskim postępowaniu Żydów. Na dodatek do sporu
włączyły się media, rozbudzając w lokalnej społeczności i pośród jej duszpasterzy
kuriozalne wręcz dyskusje o prawdziwości antychrześcijańskiego, zmieszanego
dodatkowo z wątkami narodowościowo-politycznymi, żydowskiego spisku.
Spór rozgorzały po roku 2000 został niedawno załagodzony, a odrestaurowany
obraz można oglądać w sandomierskiej katedrze wraz z krótkim komentarzem
wyjaśniającym, że Żydzi nie mogli dokonać mordu rytualnego, bo jest to cał-
kowicie sprzeczne z zasadami ich religii. Na ów komentarz trzeba było jednak
czekać do stycznia roku 2014^.

Omawiając ikonografię Szymona z Trydentu, a także jej wpływ na kształto-
wanie się sposobów przedstawiania tzw. świętych niewiniątek, warto wspomnieć
o współczesnym kuriozum, jakim jest kolorowanka dla dzieci z historią świętego
Gabriela z Zabłudowa - małoletniego męczennika, którego relikwie są czczone

87 Zob. wyżej, przyp. 5. Początkiem sporu stał się ogłoszony w r. 2000 artykuł księdza Stani-
sława Musiała Droga krzyżowa Żydów sandomierskich, „Gazeta Wyborcza", 5-6 VIII 2000,
s. 21-22. Jezuita postulował zdjęcie obrazu lub przynajmniej umieszczenie obok niego tab-
liczki informującej, że przedstawia on fałszywe oskarżenia, które doprowadziły do śmierci
niewinnych osób. Przez kilka łat obraz ukryty był za kotarą, a w r. 2014 umieszczono na
nim tabliczkę z objaśnieniem: „Obraz ten przedstawia rzekomy mord rytualny, który miałby
być dokonany przez sandomierskich Żydów w celu dodania krwi dziecka chrześcijańskiego
do macy używanej w czasie Paschy. Wydarzenie to nie jest zgodne z prawdą historyczną,
a co więcej nigdy nie mogło mieć miejsca, gdyż prawa judaizmu zabraniają spożywania
krwi. Żydzi nie mogli dokonywać i nie dokonywali mordów rytualnych. Z powodu po-
dobnych oskarżeń byli często prześladowani i mordowani, jak to wydarzyło się również
w Sandomierzu. Począwszy od XIII wieku papieże zabraniali rozpowszechniania tego
rodzaju fałszywych zarzutów i bronili Żydów przed nimi". Tabliczka pojawiła się przed
17 I 2014 r. - Dniem Judaizmu obchodzonym w Kościele katolickim. Zob. online: <http://
tygodnik.onet.pl/wwwylacznie/nareszcie-sandomierski-obraz-pomawiajacy-zydow-o-mord-
rytualny-podpisany/5rq27> (stan na: 18.02.2014).

140 ARTYKUŁY Michał Hankus



w soborze św. Mikołaja w Białymstoku^. Wydana w roku 2002 książeczka
przedstawia historię prawosławnego świętego, który miał stać się ofiarą rzeko-
mego mordu rytualnego pod koniec XVII wiekuj W książeczce z pozoru nie
pojawia się wątek żydowski, jednak wierni prawosławni wiedzą doskonale kogo
oskarżono o śmierć dziecka. Jedna z ilustracji, w złagodzony, bajkowo naiwny
sposób przedstawia przykryte warstwą liści ciało chłopca, wokół którego zebrały
się sympatycznie wyglądające psy, by chronić je przed żywiącym się padliną
ptactwem (il. 19)^°. Kolorowanka, trwanie kultu Gabriela z Zabłudowa, a nawet
uznanie go za patrona prawosławnych dzieci i młodzieży, stanowią przykład
trwałości krzywdzących poglądów na temat społeczności żydowskiej, obecnych,
jak widać, również w obrębie Kościoła prawosławnego.

Mistyfikacja towarzysząca ikonografii błogosławionego Szymona z Try-
dentu, a także wyobrażeniom innych małoletnich męczenników - ofiar rzeko-
mych mordów rytualnych, utrwaliła w świadomości wielu pokoleń chrześcijan
przekonanie o rzekomym szatańskim spisku Żydów przeciwko wyznawcom
Chrystusa. Fałszywe oskarżenia o rytualne zabijanie chrześcijańskich dzieci
wywołały przerażające w skutkach wydarzenia, których ofiarą padała ludność
wyznania mojżeszowego. Owe szkodliwe pomówienia, a także inne, fanta-
styczne wręcz wymysły, których zaakceptowanie jest niemożliwe do przyjęcia
z racjonalnego, teologicznego i moralnego punktu widzenia, padały na podatny
grunt manipulowanej niekiedy wiary, niewiedzy i plotek, które odpowiednio
pokierowane przyczyniły się do rozwoju antysemityzmu. Pomimo rozmai-
tych gestów ze strony Kościoła, weryfikującego prawdziwość i świętość ofiar

88 Święty męczennik. Gabriei z Zabłudowa, Białystok 2002. Na temat kultu Gabriela z Zabłudo-
wa na terenie Białostocczyzny i sąsiadujących ziem białoruskich zob. N. Klimuk, Światy Ga-
briel nas jednoczy, „Przegląd Prawosławny", 11, XI 2011, nr 317 (wydanie w całości poświęcone
świętemu).

89 Św. Gabriel z Zabłudowa (1684-1690) miał paść ofiarą mordu rytualnego w miejscowości
Zwierki (gmina Zabłudów w powiecie białostockim), jego kult został zainicjowany w r. 1720
podczas zarazy dziesiątkującej lokalną ludność. W trakcie kopania masowej mogiły natra-
fiono wówczas na dobrze zachowane szczątki dziecka. Według legendy ich odnalezienie
doprowadziło do cudu - szybiego ustąpienia zarazy. Początkowo miejscem kultu małego
męczennika był Zabłudów, a od r. 1755 Słuck, gdzie ciało świętego otaczane było szczególną
opieką przez Hieronima Radziwiłła. Formalna kanonizacja Gabriela z Zabłudowa nastąpiła
w r. 1820 decyzją Patriarchatu Konstantynopolitańskiego, a szczególne nasilenie jego kultu
miało miejsce na przełomie XIX i XX w., co wiązało się z wyraźnym wzrostem nastrojów
antysemickich w carskiej Rosji. W przypadku Rzeczypospolitej kult małoletniego mę-
czennika osłabł po r. 1918, ałe od lat osiemdziesiątych XX w. - z inicjatywy prawosławnego
biskupa diecezji białostocko-gdańskiej Sawy - nastąpiła popularyzacja postaci Gabriela,
czego efektem stało się ogłoszenie świętego patronem młodzieży prawosławnej. Działania
te - mimo prób negowania prawdziwości mordu rytualnego i przeprowadzenia badań,
mających na celu oddzielenie prawdy od fałszywych, narastających od XVIII w. wątków
hagiograficznych - wzbudzają kontrowersje, głównie wywoływane przez białoruskie, po-
wiązane z cerkwią wydawnictwa lub portale internetowe (zob.: G. Sosna, Święte miejsca
i cudowne ikony. Prawosławne sanktuaria na Białostocczyźnie, Białystok 2006, s. 141-147;
M. Bołtryk, Zapomniany Za&łudów, dostępne online: <http://www.przegładprawosławny.
pl/articles.php?id_n=i639&id=8> (stan na: 23.11.2014); N. Klimuk, Święty Gabrieł; f. Char-
kiewicz, Akatyst, życie i męczeństwo świętego Gabriela Zabłudowskiego, Białystok 2012).

90 Święty męczennik, s. 11. Ze starego wierszyka, w którym męczennik osobiście wspomina swoją
kaźń, można dowiedzieć się, że Żyd Szutko i jego pobratymcy z Brześcia poranili ciało dziecka,
upuścili mu krew, a następnie porzucili zwłoki na polu. Później „zleciały się drapieżne ptaki /
Lecz zaraz przybiegły i psy bardzo głodne / Które swoją psią naturę szybko odmieniły /1 przed
rozszarpaniem przez ptaki strażą były" (cyt za: J. Tokarska-Bakir, Legendy o krwi, s. 324).
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rzekomych obrzędów, a także próbującego naprawić krzywdy zadane społecz-
ności żydowskiej w przeszłości, problem wiary w tak kuriozalne obrzędy jest
nadal obecny. Pojawia się on w poglądach o tajemniczym, żydowskim spisku
przeciwko całemu światu, w dyskusji na temat obrazu z katedry w Sandomie-
rzu czy wreszcie w niewinnej z pozoru kolorowance, w której pod postacią
naiwnych rysunków tli się przekonanie o prawdziwości mordów rytualnych
dokonywanych na chrześcijańskich dzieciach.

SUMMARY The iconography of holy persons was aimed at edifying the faithful and
developing their morals. Yet, sometimes it was controversial and provoked actions that
have marred the history of the Church or the reputation of secular authorities that
collaborated with it. Particularly contentious was the brutal and gruesome iconography
of the blessed Simon of Trent, an infant from the second half of the fifteenth century who,

purportedly, was to have fallen victim to a ritual murder committed by Jews. The icono-
graphy of the martyr significantly influenced the negative perception of the Jews in the
entire Early Modern period. The belief in the veracity of the ritual murders has persisted
throughout the nineteenth and twentieth centuries, and sometimes finds its supporters
even in the twenty-first century. A history of Simon and similar cases of purported ritual
murders for which the Jews were to blame, yielded inconceivable stories that in the eyes
of the Catholics (and sometimes also Protestants or even Muslims) misrepresented the
image of the Jewish community. The story of Simon of Trent, full of mystifications, and
other similarly manipulated accounts created an opportunity, for the lay and clergy alike,
to exploit the fears of the faithful to the benefit of their own, often mundane, purposes.
Accusations based on ridiculous proofs had terrible consequences: trials, tortures, death,
and in the best case, confiscation of goods and exile.

The iconography of Simon of Trent, formulated at the turn of the sixteenth century
became a 'model' for representing victims of purported ritual murders, as can be seen in
the seventeenth- and eighteenth-century images of Andrew of Rinn in Tyrol (the 'little
martyr who probably never existed) or the currently very controversial eighteenth-century
painting from Sandomierz Cathedral which should be considered as a 'true image of the
tortures that were allegedly inflicted on Christian infants killed by the representatives
of the local Jewish community. A colouring book lor children that appeared in 2002 with
the story of St Gabriel of Zabłudów (late seventeenth century), an infant martyr of the
Orthodox Church whose relics have been venerated in the Orthodox Cathedral of Bia-

łystok, is a curiosity.
The mystification that accompanied the iconography of Simon of Trent as well as

the depictions of other victims of purported ritual murders, have perpetuated in the
consciousness of many generations of Christians a belief in the veracity of the satanic
conspiracy of Jews against the believers in Christ. False accusations of ritual murders on
Christian children provoked horrifying consequences, of which the Jews were the victims.
Detrimental slander as well as other indeed outlandish fabrications, impossible to be
accepted from a rational, theological and moral point of view, were favourably received
by - sometimes manipulated - faith, ignorance and hearsay which, when skilfully handled,
resulted in the development of anti-Semitism. Despite the reactions of the Church aimed
at verifying the veracity and sanctity of the victims of the alleged rituals and its efforts
intended to make up for the unfair treatment of the Jewish community in the past, the
credence given to such ridiculous rituals persists. It appears in the form of a belief that
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there is a Jewish conspiracy against the world, in controversies surrounding the painting at
Sandomierz Cathedral or finally in the seemingly innocent colouring book for children in
which, under the guise of naive drawings, dwells a belief in the veracity of ritual murders

committed on Christian infants. $

Transited Joanna WbJanska
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