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אתר הבשורה בנצרת הוא אחד החשובים בעולם לכנסייה הנוצרית .מקור קדושתו במסורת שבברית
החדשה המתארת את בשורתו של המלאך גבריאל למריה על הלידה העתידית של בן האלוהים1.
חשיבותו של אירוע זה בתאולוגיה הנוצרית נעוצה בסמליות של התגלמות האל בבשר ),(Incarnatio
הפיכת ה'דבר' )הרוח האלוהית( לאדם בשר ודם )בן אנוש( כחלק מהתגלמות החסד האלוהי.
הקמת כנסיית הבשורה בנצרת הייתה גולת הכותרת של הבנייה המונומנטלית של משמרת ארץ
הקודש ) 2,Custodia Terrae Sanctaeלהלן :הקוסטודיה( במקומות הקדושים בארץ–ישראל במאה
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לוקס א ,כולח.
האפיפיור קלמנס הרביעי העניק במאה הארבע–עשרה למסדר הפרנציסקני בארץ הקודש את תפקיד שומרי המקומות
הקדושים .הפרנציסקנים התיישבו סמוך למקומות הקדושים בעיקר לשם שמירת אינטרסים קתוליים תוך בלימת
ההשתלטות של הכנסייה היוונית–האורתודוקסית או הריסת המקומות על ידי המוסלמים .ראו :י' גורן )עורך(,
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העשרים .הניסיונות הראשונים להקים כנסייה ראויה לאירוע האוונגלי באתר הבשורה החלו כבר
במאה השבע–עשרה ,עם הקמת כנסייה צנועה במקום ,ובשנת  1969הוקדשה כנסיית הבשורה
המודרנית ,הכנסייה הפרנציסקנית הגדולה ביותר במזרח התיכון.
בסוף שנות השלושים של המאה העשרים נתבקש אנטוניו בַּרלוּצי ) (Barluzziלתכנן ולהקים את
הכנסייה .ברלוצי היה ארכיטקט מפורסם שכבר הקים עד אותה העת מונומנטים חשובים ביותר
לכנסייה הקתולית בארץ הקודש ,ובהם הכנסיות בגת–שמנים ,בהר תבור ובהר האושר .אולם למרות
ההערכה הרבה לפועלו של ברלוצי כארכיטקט במקומות הקדושים בארץ הקודש ,נלקח מידיו
הפרויקט בשנת  1958והועבר לאדריכל איטלקי אחר ,ג'ובני מוּציוֹ ) (Muzioממילנו .היה זה לאחר
שברלוצי עסק בפרויקט זה כמעט עשרים שנה והציג אותו בהצלחה רבה בתערוכת הארכיטקטורה
הקדושה ברומא בשנת  ,1950ולאחר שבשנת  1954הונחה אבן הפינה לכנסייה בטקס רב פאר בהתאם
לתכניותיו.
מחקר זה החל בניסיון להבין מדוע נלקח תכנון הכנסייה מידי ברלוצי לאחר שנים רבות כל כך
ונמסר למוציו .שאלה זו ,שעניינה לכאורה בסוגיה ארכיטקטונית–אמנותית גרדא ,הובילה אותי לעסוק
בסוגיות הנוגעות לנושאים רחבים יותר ,ובהם דרכי שימור הזיכרון והדגשת רצף הנוכחות הקתולית
בארץ הקודש ,תפיסות מנוגדות של אופי הבנייה הראוי במקומות הקדושים ומתחים פוליטיים
פנים–כנסייתיים ולאומיים שרחשו מתחת לפני השטח .במאמר זה ברצוני לחשוף את עיקרי הדיון
הפנים–קתולי בנושא ,דיון שהשפיע בסופו של דבר גם על תזמון הבנייה ועל עיצובה הפיזי של
הכנסייה החדשה.

להיסטוריה של כנסיית הבשורה
באתר הבשורה בנצרת שרידים ארכיטקטוניים רבים .ביניהם שני שרידים המיוחסים לתקופתו של
ישו :הגרוֹטוֹ )המערה הקדושה( ,המקום שבו לפי המסורת בישר המלאך גבריאל למריה את הבשורה
על לידתו העתידית של בן האלוהים ,והכפר המזוהה עם נצרת מראשית המאה הראשונה לסה"נ,
שנתגלה בחפירות שנערכו באתר בשנת  .1955באתר גם שרידי אתר פולחן פרה–ביזנטי ושרידים של
כנסייה ביזנטית ושל כנסייה צלבנית .הכנסייה הצלבנית נחרבה על ידי בַּיבַּרס הממלוכי בשנת ,1263
והאתר נותר הרוס במשך מאות שנים 3.בשנת  1620העניק האמיר המקומי פחר א–דין לפרנציסקנים
אישור להקים מחדש את כנסיית הבשורה ולבנות בסמוך לה מבנה מגורים לנזירים .בעקבות האישור
'הפרנציסקנים בירושלים' ,קרדום) 12 ,תש"ם( ,עמ'  ;7160ס' שיין' ,הפרנציסקנים בעלי הקוסטודיה ויהודי ירושלים
בשלהי ימי הביניים' ,קתדרה) 19 ,ניסן תשמ"א( ,עמ' B. Rossi, The Custody of the Holy Land, Jerusalem ;54–47
3

1981; N. Giuseppe, La présence Franciscaine en Terre Sainte, Jerusalem 1995; S.P. Colbi, Christianity in the
Holy Land, Tel Aviv 1969
א' שטרן ,האנציקלופדיה החדשה לחפירות ארכיאולוגיות ,ירושלים  ,1992עמ' G. Governanti, The ;10901088
Shrine of the Annunciation in Nazareth, Milano 1962, pp. 15–19, 27–28, P. Benoit, ‘Une église pour Nazareth’,
La vie intelectuelle, June 1955, pp. 24–25
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קיבלו הפרנציסקנים לרשותם את הגרוטו ואת שרידי הבסיליקות ההרוסות והפכו לבעלי הזכויות
על המקום הקדוש עד היום .עם זאת רק בשנת  1730הצליחו הפרנציסקנים להקים את הכנסייה,
Æ
באישורו של השליט המקומי דאהר אלעמר .הפִרמאן שאִפשר לפרנציסקנים להתחיל בעבודה הגביל
אותם לשישה חודשים בלבד )הזמן הדרוש למוסלמי לעלות לרגל למכה ולשוב לביתו( .הפרנציסקנים
הצליחו לבנות בזמן הקצוב כנסייה צנועה ,וזו שופצה והורחבה בשנת  ,1877וחזיתה נבנתה מחדש4.
לכנסייה הפרנציסקנית לא היה ערך רב מבחינה ארכיטקטונית ואסתטית ,ולקראת הקמת הכנסייה
המודרנית במקום הוחלט להרוס אותה כליל .הכנסייה נהרסה בשנת  ,1955כדי לפנות מקום לחפירות
ארכאולוגיות ולאחר מכן לכנסייה החדשה.
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הכנסייה החדשה תוכננה בידי הארכיטקט ג'ובני מוציו .מוציו נולד במילנו בשנת  ,1893ובשנת
 1915סיים את לימודיו בארכיטקטורה והתגייס לצבא .במהלך שירותו הצבאי הגיע מוציו לצרפת
והתחבר לאנשי רוח צרפתים .בשנים  19511936לימד קומפוזיציה בפוליטכניקום של טורינו ובשנים
 19631951לימד קונסטרוקצייה בפוליטכניקום של מילנו 5.מראשית דרכו כארכיטקט היה מוציו
מהחשובים שבפעילי זרם הנובצ'נטו ) 6.(Novecentoכבר בצעירותו ביצע עבודות עבור הקתולים
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ג' סלאמה' ,נצרת מהתקופה הממלוכית ועד לראשית המאה הי"ט' ,קרדום) 19 ,תשמ"ב( ,עמ' D. Baldi & ;2824
 ;B. Bagatti, Le sanctuaire de la Nutrition à Nazareth, trans. B. Samson, Jerusalem 1937, p. 6גוברננטי )שם(,
עמ  .2221עוד על הכנסייה הפרנציסנקית הישנה ועל ההיסטוריה של הכנסיות במקום ראוT. Tobler, Nazareth in :
Palästina, Berlin 1868, pp. 169–170
‘Struttura e tradizione architettonica: Incontro con Giovanni Muzio’, Hinterland, 3, 13-14 (January–June
1980), pp. 36–37
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המושג נובצ'נטו כולל בתוכו כיום משמעויות סותרות .עבור אחדים הוא מציין את הארט נובו ,עבור אחרים את
קשת ניסויי האוונגרד ,יש התופסים אותו כמילה נרדפת לרציונליזם ואחרים — לעמדה אנטי–סגנונית .במקרה של
מוציו הכוונה מצד אחד לשלילת האקלקטיזם ומצד אחר להתרחקות מהפוטוריזם ושיבה למסורת תוך התבססות על
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ובעיקר עבור הפרנציסקנים ,ובנה ברחבי איטליה ,במיוחד בסביבת מילנו ,כנסיות ,מנזרים ומכלולים
דתיים שונים .הארכיטקטורה של מוציו הצליחה להשתלב היטב בתפיסות ובמדיניות של הווטיקן
באשר לאמנות הדתית ,ובין הבולטות שבעבודותיו ניתן לציין את האוניברסיטה הקתולית במילנו
) ,(19491921את מנזר סנט אנג'לו ואנג'ליקום במילנו ) (19391936ואת הקוּרייה הפרנציסקנית
ברומא ,מושבו של הארגון הראשי של המסדר הפרנציסקני ) 7.(19501942מוציו הגיע לישראל בשנת
 1958לאחר שקיבל את פרויקט כנסיית הבשורה ,המבנה הראשון שתכנן בארץ הקודש 8.התכנון
והבנייה של הכנסייה החדשה בידי מוציו נמשכו מעט יותר מעשר שנים ,והכנסייה הוקדשה בטקס
חגיגי בשנת .1969

התכנית של מוציו לכנסיית הבשורה בנצרת
מוציו תכנן את הכנסייה כמעין מבצר בעל משמעות כפולה :מחד גיסא ביקש לשמר ולהציג את
הזיכרון המגולם בשרידי הבסיליקות הקדומות באתר כנסיית הבשורה ,ומאידך גיסא ביקש לבנות
כנסייה חזקה שגורלה יהיה שונה מגורלן המר של קודמותיה 9.אופייה המבוצר של הכנסייה בא לידי
ביטוי בגודלה ובעצמתה ,בבידודה מהסביבה העירונית ובפרטי המבנה .מוציו שאף לקשר בין המנזר
הקיים לכנסייה החדשה וליצור סביבה מיסטית שתנצור בתוכה את השרידים הקדושים ,כלומר לבודד
את המכלול הדתי ולהגן עליו מפני תנועה חיצונית חילונית ורועשת 10.הבידוד מהסביבה החיצונית
הושג על ידי חצר המוגנת מדרום וממערב בחומה גבוהה בעלת ארקדה פנימית )מעברים מקורים
בקשתות וקמרונות(.
כדי לאפשר את קיום הפולחן בנוחות מרבית לצד שימור והצגה של השרידים הארכאולוגיים ,הקים
מוציו למעשה שתי כנסיות זו על גבי זו .הכנסייה התחתונה היא מעין מוזאון .היא משמרת ומציגה
לקהל את המשארים של הכנסיות הקדומות :שרידי הכנסייה הביזנטית מוצגים לראווה לצד הגרוטו,
והתוואי של הכנסייה החדשה עוקב אחר שרידי הקיר הצלבני שנותר באתרו .הגרוטו עצמו ממוקם
במרכז הכנסייה .את חשיבותו ומרכזיותו בחר מוציו להדגיש באמצעות פתח דמוי עין )אוֹקוּלוּס(
העובר דרך שתי הכנסיות ונמשך עד לכיפה .האוקולוס נפתח בדיוק מעל למערה ,המכוסה בחופה11,
ויוצר קשר סמלי בין המשאר הגשמי לשמים מעל.
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הנאו–קלסיקה ועל חיפוש של שינוי מודרניסטי .ראוG. Canella & V. Gregotti, ‘La cultura del Novecento debatio’, :
Edilizia moderna, 81 (December 1963), p. 63; G. Canella & V. Gregotti, ‘Il novecento e l’architettura’, ibid., p. 2
F. Irace, Giovanni Muzio 1893-1982, Milano 1994, pp. 208–209; G. Mezzanotte, Giovanni Muzio: Architetture
Francescane, Milano 1974

בשנת  ,1979זמן לא רב לפני מותו )בשנת  ,(1982תכנן מוציו את אכסניית קאזה–נובה הפרנציסקנית בבית–לחם .אלו
שני המבנים היחידים שהקים בארץ הקודש.
G. Muzio, ‘Progetti dell’erigenda Basilica dell’Annunziata’, La Terra Santa, 35, 8-9 (August–September 1959),
 ;pp. 212, 218קוסטודיה )לעיל ,הערה  ,(2עמ' .40

 10גוברננטי )לעיל ,הערה  ,(3עמ' .36
' 11חופה' היא תרגום של המושג הארכיטקטוני  — ciboriumמבנה הניצב בתוך הכנסייה ,לרוב מעל קבר חשוב או מזבח
מרכזי ,כדוגמת המבנה שהוקם מעל קברו של ישו בכנסיית הקבר.
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הכנסייה העליונה מיועדת לצורכי פולחן .ממנה יוצאת ונמשכת
חצר תלויה המחברת בינה ובין המנזר הפרנציסקני .החצר התלויה
מהווה מקום מנוחה לאבות המנזר הצמוד ,שאין בו קלויסטר12,
ומשמרת מתחתיה את שרידי הכפר העתיק מתקופתו של ישו
שהתגלה בחפירות בשנת 13.1955
אף שמוציו טען כי הכנסייה נבנתה בזיקה לסביבתה ,וכי סייר
בסוריה ,בלבנון ובישראל כדי להתאים את הכנסייה לאווירה
המקומית ,אין הדבר תואם את תפיסתו כי קיימים בארכיטקטורה
ערכים ומרכיבים 'טבעיים' ,שאינם קשורים למקום ולזמן .דוגמאות
למרכיבים 'טבעיים' כאלו הן הקשת ,הקשת השטוחה ,העמוד,
הארקדות ושילוביהם השונים 14.גם הרעיון של מוציו בדבר כנסייה
מיליטנטית ,היינו מתחם דתי מבוצר ומנותק מסביבתו ,כבר בוצע
בעבר בקורייה הפרנציסקנית ברומא .חוסר הייחודיות שבכנסיית
הבשורה וחוסר ההתאמה לסביבתה הנצרתית ניכרים בהשוואה
לכנסייה שבנה מוציו בוורזה ) (Vareseשבאיטליה מספר שנים
קודם לכן ,וששימשה מעין אב–טיפוס לכנסייה
בנצרת15.
לפי אמות מידה ארץ–שראליות )ואף ים
תיכוניות( כנסיית הבשורה של מוציו הנה בהחלט
כנסייה מונומנטלית .רוחבה  27מ' ,אורכה 44.6
מ' ,וכיפתה מתנשאת לגובה של  55מ'.
סגנונו של מוציו מודרני בעיקרו ,והדבר בא
לידי ביטוי בשימוש נרחב בבטון מזוין חשוף,
בזוויות החדות ובחריטות ובתבליטים המודרניים
המעטרים את החזית הדרומית והמערבית,
והמתארים את אירוע הבשורה והתגלמות האל
בבשר.
 12קלויסטר הוא אלמנט ארכיטקטוני המופיע במנזרים
רבים .זוהי חצר מרובעת מוקפת במעברים מקורים,
המחברת לעתים קרובות בין אזור המגורים של המנזר
לכנסייה.
 13מצנוטה )לעיל ,הערה  ,(7עמ' .136
G. Gambirasio & B. Minardi, ‘Professore nel’ 900 14
Lei era…’, Modo, 34 (November 1980), p. 11
L. Crespi & A. del Corso, Un secolo di architettura 15
 ;a Varese, Firenze 1990, p. 83מצנוטה )לעיל ,הערה
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הקירות החיצוניים מחופים באבן מקומית בשילובי צבעים בהירים .החלונות הצרים נראים כמו
חרכים ,כמתבקש באור השמש הטבעי החזק בישראל ,ואלה תורמים לתחושת הביצור של הכנסייה.
פנים הכנסייה מעוטר ביצירות אמנות המוקדשות למריה ולאירוע הבשורה ,תרומה של מדינות
שונות .מוציו לא השתתף בבחירת העיטורים האמנותיים ,שלא היו חלק מהארכיטקטורה .לשם כך
נבחרו על ידי הקומיסריאטים של ארץ הקודש 16אמנים מוכרים מתחום אמנות הקודש ,ונמסרו להם
עבודות פרטניות .בצורה זו תרמו ארצות שונות לפאר הכנסייה ולהאדרתה ,והאמנים מימשו בעבודתם
את הגישה האקומנית של מקימי הבסיליקה17.
כנסיית הבשורה כפי שהיא מוכרת כיום תוכננה ועוצבה בידי מוציו ,אך כאמור הוא לא היה
הראשון שתכנן כנסייה זו — תשע–עשרה שנה לפניו התבקש ארכיטקט אחר ,אנטוניו ברלוצי ,לתכנן
את הכנסייה18.
הרעיון של הקמת מונומנט ראוי לאירוע הבשורה בנצרת עלה כבר בשנת  ,1924ביזמת הקוסטוס
דאז פרדיננדו דיוטלווי ) (Diotalleviובברכת האפיפיור פיוס ה– 19.11דיוטלווי התכוון להזמין את
ברלוצי ,שהיה אז אדריכל צעיר מרומא ,ושכבר הוכיח את יכולתו ואת כישוריו בארץ הקודש ,להקים
את הכנסייה .ברלוצי הגיע לארץ לראשונה בשנת  ,1913לעזור לאחיו בבניית בית החולים האיטלקי,
ובשנת  1919מונה על ידי הקוסטודיה לארכיטקט הכנסיות בגת–שמנים ובהר תבור .שתי הכנסיות
הוקדשו בשנת  ,1924ובעקבות הצלחתו בהקמת כנסיות אלה התבקש ברלוצי להגיש תכנית גם
לכנסיית הבשורה .עם זאת ,מסיבות שטרם נתבררו ,ושנגעו בין היתר למתחים פוליטיים לאומיים
בתוך הקוסטודיה ומחוצה לה ,לא נמסר לו הפרויקט20.
רעיון בניית הכנסייה בנצרת חזר ועלה חמש–עשרה שנה מאוחר יותר ,והקוסטוס אלברטו גורי
) (Goriשב והטיל אז המשימה על ברלוצי .באותה העת כבר היה ברלוצי ארכיטקט מפורסם ומוערך,
 16קומיסריאטים הם גופים השייכים לקוסטודיה .הם מפוזרים ברחבי העולם וממונים על התעמולה הפרנציסקנית ועל
איסוף התרומות והכספים לקוסטודיה .הקומיסריאט הראשון הוקם במאה החמש–עשרה ,ובמאה השש–עשרה קיבל
המוסד אישור רשמי .בשנות העשרים של המאה העשרים היו לקוסטודיה יותר מארבעים קומיסריאטים באירופה
ואמריקה .כיום פזורים ברחבי העולם שמונים ושניים קומיסריאטים .הנתונים נלקחו מאתר האינטרנט של הקוסטודיה
הפרנציסקניתhttp://198.62.75.1/www1/ofm/cust/TScomms.html :
 ; B. Antonucci, ‘La nuova Basilica di Nazaret’, La Terra Santa, vol. 40, 11 (November 1964), pp. 318-321 17על
מוציו ועל כנסיית הבשורה בנצרת ראו גם :א' שילר' ,תאור כנסיית הבשורה החדשה' ,קרדום) 19 ,תשמ"ב( ,עמ' ;7164
א' שילר' ,כנסיית הבשורה' ,הנ"ל ,מדריך לאתרים נוצריים בישראל )אריאל ,(8785 ,ירושלים  ,1992עמ' S. ;59
;Vavassori, ‘L’architetto Muzio ci illustra la sua basilica di Nazaret’, L’eco di Bergamo, 26 February 1964, p. 3
‘Grazie per Nazaret’, La Terra Santa, vol. 43, 1(January 1967), pp. 16–18; G. Gambitasio & B. Minardi (eds.),
Giovanni Muzio opera e scritti, Milano 1982; G. Concetti, ‘La nuova basilica di Nazaret’, Osservatore Romano,
 ;70 (26 March 1969), p. 3מידע שוטף על התקדמות הבנייה בחוברות  Terra Santaמן השנים .19671961
 18אך מעט פורסם על ברלוצי מחוץ לעיתונות הכנסייתית .על חייו ראוD.M. Madden, Monuments to Glory, New York :
1964; P.C. Nicholson, The Churches of Antonio Barluzzi, London 1996
A. Barluzzi, ‘At Nazareth there is being built the Sanctuary of the Incarnation’, Jerusalem 1954, TSA, box 19
) Barluzzi Nazaret, pp. 5–6רבים מהמסמכים בארכיון הפרנציסקני המצוטטים להלן אינם מקוטלגים .חלקם מצויים
בקופסאות קרטון ]להלן [box :וחלק מהקופסאות מחולקות לתיקים ]להלן.([file :
) Barluzzi to Monticone, 10 December 1956, TSA, box Baluzzi Nazaret 20מונטיקונה היה פקיד במשרד להפצת
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שהקים את מרבית הכנסיות החשובות ביותר לכנסייה הקתולית בארץ הקודש .בירושלים הקים את
בניין טרה–סנטה בשכונת רחביה ) ,(1926את כנסיית ההלקאה בוויה דולורוזה ) ,(19291928את
כנסיית הביקור בעין–כרם ) (19401938ואת כנסיית בכי האדון ) (Dominus Flevitבהר הזיתים ),(1955
ובשנות הארבעים הכין יחד עם ארכיטקט נוסף ,לואיג'י מרנגוני ) ,(Marangoniתכנית חדשה לגמרי
לכנסיית הקבר ,שלא יצאה אל הפועל .בין הכנסיות החשובות שהקים ברחבי ארץ הקודש :כנסיית
הר האושר בגליל ) ,(19381936כנסיית לזרוס הקדוש בביתניה ) (19541952וכנסיית הרועים בבית
סחור )21.(19541952

תכניותיו של ברלוצי — הכנסייה כסמל לזיכרון אירוע הבשורה
ברלוצי טען כי כל מקום קדוש בארץ הקודש מהווה זיכרון לאירוע מסוים מחיי ישו ,ומטרת
הארכיטקטורה הכנסייתית במקומות הקדושים ליצור אווירה שתסייע למאמין להתחבר לזיכרון
האירוע האוונגלי ולהוביל אותו להרהורים בנושא על ידי שימוש בחומרים ,בתאורה ,בצורות ובצבעים
מתאימים22.
הוא ביקש להקים בנצרת את הכנסייה החשובה ביותר בעולם המוקדשת להתגלמות האל בבשר23.
כנסיית הבשורה הייתה אמורה להיות סמל ארכיטקטוני ענק המשמר בתוכו את זיכרון אירוע הבשורה
וממחיש אותו לקהל הן בעצמה ובפאר החיצוניים הן באווירה הפנימית ,המהללת את אירוע איחוד
האדם עם האל שהתרחש במקום .התכנית המפורטת פורסמה על ידי הפרנציסקנים בשנת 1954
בחוברת בת עשרים וארבעה עמודים שחיבר ברלוצי 24,ותיאורים חלקיים של התכנית הופיעו בחוברות
ובעלונים שפרסמה הקוסטודיה בשפות רבות וגם בעיתונות התקופה.
הסגנון שהציע ברלוצי איננו מודרני .הוא השתמש בסגנון אקלקטי ,שזיקתו היחידה כמעט
לארכיטקטורה המודרנית התבטאה בשימוש בבטון מזוין )שרובו אמנם מחופה באבן( ובפשטות
היחסית של העיטורים .ברלוצי מיקם את החזית ואת הכניסה הראשית בדרום ,בשל יחסה של הכנסייה
לסביבה ,הנראוּת שלה והשליטה על הדרכים הראשיות והקשר אליהן .הכנסייה תוכננה במתכונת
קונצנטרית ,היא נשלטת על ידי כיפה גדולה ,ומצדיה הציב ברלוצי ארבעה מגדלים ,המוקדשים
לאוונגליסטים ומסמלים את הקולות המבשרים לארבע רוחות השמים את אירוע ההתגשמות בבשר
שהתרחש במקום .האורך המרבי של הכנסייה  90מ' ,והגובה מהרצפה לצלב הניצב בראש הכיפה  72מ'.
המבנה הפנימי של הכנסייה מורכב מרוטונדה )אולם עגול( ,המוקדשת לשימור הזיכרון ,ומכילה
בתוכה את הגרוטו ,ומארבעה אגפים המוקדשים לצורכי הפולחן ,והיוצרים יחד צלב יווני ומקושרים
על ידי סטיו .תכנית הכנסייה נראית כפרח הנפתח מהמרכז ובלבו הגרוטו ,וכך מושג קשר סמלי
 ;‘Curriculum Vitae di Antonio Barluzzi’, TSA, box Barluzzi Nazaret 21ניקולסון )לעיל ,הערה  ,(18עמ' .8
A. Barluzzi, ‘La nuova architettura dei santuari di Terra Santa’, Custodia di Terra Santa 1342–1942, Jerusalem 22
1951, pp. 98–99
P. Greganti, ‘La Basilica di Nazaret’, La Terra Santa, vol. 23, 3 (May–June1948), pp. 93–94 23

 24ברלוצי )לעיל ,הערה .(19
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לנצרת ,שנוצרים רבים קישרו את המשמעות האטימולוגית של שמה למילה 'פרח' 25.הגרוטו בתכנית
של ברלוצי נשמר בשלמותו ,כמשאר בתוך תא בנוי בחלקה התחתון של חופה פירמידלית ,והחופה
שמעל הגרוטו מבליטה את מרכזיותו .ברלוצי טען שמידות הכנסייה אינן שרירותיות ,אלא הן פיתוח
הרמוני המבוסס על מידות החופה ,שיסודותיה תלויים במכלול של הגרוטו הקדוש.
מעבר לתכנון הכללי הארכיטקטוני היה ברלוצי מעורב בפרטי פרטים של העיטור הפנימי של
הכנסייה .הוא ציין בתכניתו את מיקומו של כל פסל ,את הדמות שהוא אמור לייצג ,את משמעותו
הסמלית ואת הקישור שלו לנושא המרכזי ,וכן את פרטי הריצוף ,הפסיפסים ,מספר תאי הווידוי
ומקומם ועוד 26.את עיקרי התכנית הכין ברלוצי כבר בשנת  ,1941אך מלחמת העולם השנייה ואחריה
מלחמת העצמאות עיכבו את מימושה .עם זאת ,לכאורה לא הייתה שום מניעה לביצועה בשנות
החמישים .ואכן בשנת  ,1954שהוכרזה על ידי הווטיקן כשנת מריה ,הוחלט להתחיל בבניית הכנסייה
החדשה .הושגו כל האישורים הדרושים ממדינת ישראל ,ובדצמבר באותה השנה הונחה בטקס רב
משתתפים אבן הפינה לכנסייה על פי התכנית של ברלוצי ,ואולם הכנסייה לא הוקמה כמתוכנן .הדבר
מתמיה במיוחד בהתחשב בתגובות הנלהבות על תכניתו של ברלוצי בשנים הראשונות לפרסומה.
בשנת  1941הכין ברלוצי דגם בקנה מידה  1:100של כנסיית הבשורה העתידית ושרטוטים רבים שלה,
שאושרו על ידי ראש המסדר הפרנציסקני דאז האב לאונרדו בלו ) 27.(Belloאחרי מלחמת העולם
השנייה ומלחמת העצמאות המשיכה הקוסטודיה לקדם את הפרויקט ביזמת הקוסטוס היאסינט מארי
‘El Santuario de la Encarnación, una maravilla arquitectonica del Cristianismo’, Jornada, 12 August 1954 25
 26על המשמעויות הסמליות שביקש ברלוצי להעניק לכנסייה ,לעיטוריה ,לפסיפסיה ולפרטיה הארכיטקטוניים ניתן
ללמוד מן הדברים המפורטים שהוא עצמו כתב .ראו לעיל ,הערה .19
 27ברלוצי )לעיל ,הערה  ,(19עמ' P. Kinsel, The Crusader’s Almanac 1955, pp. 16–17, TSA, box Barluzzi ;7
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פצ'ו ) .(Faccioבשנת  1950הוצג דגם כנסיית הבשורה של ברלוצי בתערוכה בין–לאומית של אמנות
קדושה ברומא וזכה לביקורות חיוביות28.
לאחר פרסום החוברת שבה הוצגה תכניתו של ברלוצי החלה הקוסטודיה 'לשווק' את כנסיית הבשורה
העתידית .חוברת זו וחוברות דומות אך מפורטות פחות וכן עלונים שהודפסו על ידי הקוסטודיה
בשפות רבות ,נשלחו לכל רחבי העולם הנוצרי ,וקומיסריאטים בכל רחבי העולם נרתמו למטרת גיוס
תרומות לבניית הכנסייה .לקומיסריאטים נשלח גם מכתב מפצ'ו ובו תיאור המבנה המתוכנן על ידי
ברלוצי ותגובות נלהבות של ראשי הכנסייה על רעיון בנייתה 29.במהרה החלו להופיע בעיתונים
חשובים בארצות שונות כתבות חיוביות על כנסיית הבשורה העומדת לקום בנצרת ועל הצורך של
העולם הקתולי להשתתף בבנייתה ,בין אם באמצעות תפילה ובין אם באמצעות תרומה חומרית.
במרבית המקרים חתומים על הכתבות הללו הקומיסרים של ארץ הקודש או אנשי כנסייה 30.כספים
רבים נאספו בדרך זו ,ובנצרת החלו בעבודות הרכישה והפינוי של הבתים הפרטיים שבשטח הכנסייה
V. Vigorelli, ‘Una basilica per il luogo piu sacro del mondo’, Arte cristiana, 442 (January–February 1956), 28
 .p. 10המחקר הנוכחי אינו עוסק בתכניות הנוספות שהכין ברלוצי לכנסיית הבשורה בשנים  .19571955את התכניות

האחרונות עשה ברלוצי בעקבות הביקורת הקטלנית על התכנית הראשונה שפרסם .אין הבדל מהותי בינן ובין תכניתו
הראשונה :הן רק מפורטות פחות ,והחופש האמנותי של ברלוצי הוגבל בהן על ידי דרישות סותרות שקיבל מהווטיקן,
מארכאולוגים ,מארכיטקטים אחרים וכדומה.

‘Lettre Circulaire du R. Me P. Hyacinthe Marie Faccio custode de Terre Sainte aux très reverend pères 29
commissaires de terre sainte au sujet de l’érection de la Basilique de l’Annonciation (Jerusalem)’, 27 April 1954
P. Torres, ‘Una nueva Basílica de la Anunciación se va a levanter sobre al gruta que habitó la virgin como 30
ofrenda y plegaria de la catolicidad en el año mariano’, TSA, box Barluzzi; C. Filippi, ‘La chiesa di Nazaret’, Il
nostro tempo, 9, 44 (7 November 1954), p. 2; I. Mancini, ‘Sorgerá sulla Grotta di Nazaret una nuova Basilica
dell’Annunciazione’, Corriere di Napoli, 3–4 December 1954, p. 3

˜˙„¯π≤ ‰

ÈÂÏ‰ ‰˘‡Ó

המתוכננת ובהעברת בית הקברות העתיק ,שגם הוא היה בשטח המיועד לכנסייה ,לבית קברות חדש
בפיקוחו של כומר הקהילה של נצרת 31.נראה היה כי הפעם לא יעכב דבר את בנייתה המהירה של
הבסיליקה בנצרת .אלא שדווקא אז ,בשנת  ,1954ארבע–עשרה שנים לאחר שהחל ברלוצי לתכנן
את כנסיית הבשורה ושש שנים לאחר פרסומה הראשוני של התכנית ,החלו להופיע לפתע כתבות
משמיצות וביקורות חריפות על תכניתו של ברלוצי ,וארבע שנים מאוחר יותר ניטל סופית תכנון
הכנסייה מברלוצי ונמסר למוציו .לכאורה הייתה זו החלטה שבתחום הארכיטקטורה והעיצוב בלבד,
אך השוואה בין התכנית של ברלוצי לזו של מוציו על רקע הביקורת מובילה למסקנות מרתקות ,לא
רק ארכיטקטוניות.
הביקורות על תכניתו של ברלוצי הגיעו בעיקר מצרפת ,וראשיתן בכתבה בחוברת יוליאוגוסט
 1954של הירחון צרפתי 'ל'אר סקרה' ) (L’art sacréשהוקדשה דווקא לאמנות היפנית 32.הכתבה,
שנכתבה על ידי הנזיר הדומיניקני מ"ה ללונג ) ,(Lelongמהללת את האמנות היפנית והארכיטקטורה
היפנית ,את פשטות הקווים וחומרי הבנייה ,ומסתיימת בהשוואת הבנייה היפנית לכנסיית הבשורה
המתוכננת בנצרת .בתמונה הנלווית לכתבה מופיע דגם כנסיית הבשורה שהציג ברלוצי בתערוכת
האמנות הקדושה ברומא ומעליו דמות של דרקון .בכיתוב לתמונה נאמר' :זוהי הבסיליקה המפלצתית
של ברלוצי שעומדים להקים תחת שמי הגליל בנצרת אם הנוצרים לא יתקוממו כנגד פרויקט מטורף
זה' .בכתבה הועלו כמה מהטענות העיקריות שחזרו והופיעו בכתבות נוספות ובמכתבים שנשלחו
לקוסטודיה בעניין הכנסייה של ברלוצי.
המבקרים התקוממו על התקציב הגדול שנדרש לבניית הכנסייה ,וציינו כי מוטב היה לחלק את הכסף
הזה לעניים .כמו כן ,הביעו התנגדות לגרנדיוזיות שלה :הם טענו כי מידות הכנסייה המתוכננת גדולות
מדי ותהו אם המסה הזו מתאימה מבחינה אסתטית ופונקציונלית לסביבה של נצרת ,עיר קטנה שבה
קהילה קתולית קטנה ,ומעל לכול — למסתורין של הבשורה 33.כמו כן הועלו טענות ארכיטקטוניות
ואמנותיות בדבר האקלקטיזם של הכנסייה ,חוסר המודרניות שלה וצורתה ,המזכירה מסגד34.
הביקורת על התקציב הגדול ועל התכנון הגרנדיוזי קשורה במישרין לתפיסות נוצריות שונות
של ארץ הקודש כסמל ,ולמחלוקת על דרך השימור והבינוי של המקומות הקדושים .המחלוקת
הזאת בתוך הכנסייה הקתולית ביטאה דרכי התמודדות שונות עם הצורך בשימור הזיכרון האוונגלי
) A. Ahmarani to Faccio, 14 August 1954, TSA, box Nazaret costruzione basilica 31אמרני היה כומר הקהילה
בנצרת(.
M.H. Lelong, ‘Djiring ou Nazareth?’, L’art Sacré, 11–12 (July–August 1954), pp. 36–37 32
) Faccio to P. Kinsel, 5 October 1955, TSA, box Nazaret construzione basilica 33קינסל היה קומיסר ארץ הקודש
בארצות–הברית(.
 34התכנית של ברלוצי מזכירה מאוד את התכנית של כנסיית איה סופיה באיסתנבול לאחר שזו הוסבה למסגד ונבנו סביבה
ארבעה צריחים .כפועל יוצא מכך היא גם מזכירה מסגדים מהסוג הרווח בתורכיה .מעניין לציין כי התכנית של 'מסגד
המריבה' שתוכנן להיבנות בנצרת לקראת שנת  2000דומה מאוד לתכנית של ברלוצי .עם זאת לא מצאתי בשום מסמך
ניסיון מכוון של ברלוצי ליצור תכנית הפונה גם לקהל מזרחי–ערבי–מוסלמי ,ולא נראה לי כי אם עשה כן ,נעשה הדבר
באופן מודע .וראו‘On voudrait infliger à Nazaret cette basilic!’, Le Figaro, 10 December 1955; P. Bargellini to :
) Faccio, 28 January 1955, TSA, box Nazaret costruzione basilica, file Lavori basilica Nazaretברג'ליני היה יועץ
לענייני אמנות בעיריית פירנצה(.
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במקומות הקדושים .לא רק למקום הקדוש עצמו יש חשיבות סמלית אלא לכלל המרחב של ארץ
הקודש .מכאן נובעות תפיסות נוצריות–קתוליות סותרות של המרחב הקדוש ,המשפיעות על מיקום
הכנסיות ,גודלן ופארן.
בצורה פשטנית ניתן לחלק את התפיסות הקתוליות של ארץ הקודש במאה העשרים לשתיים.
תפיסה אחת גרסה כי ארץ הקודש היא המקום הקדוש ביותר לנצרות ,היא זירת הפעילות של האירועים
האוונגליים ,כאן נולד ,פעל ,מת וקם לתחייה ישו הנוצרי ,ולכן יש להקים בה את המונומנטים
הגדולים והמפוארים ביותר בעולם .התפיסה האחרת גרסה ,מאותן הסיבות עצמן ,כי המרחב של
ארץ הקודש רווי בקדושה עד כדי כך שאין כל צורך לבנות בה מונומנטים המפארים את הנצרות .כל
מה שצריך הוא לשמר עד כמה שניתן את המרחב הקדוש כפי שהיה בימי ישו ולהציג בו את שרידי
הכנסיות הקדומות כעדות לפולחן המתמשך במקום.
התפיסה של ברלוצי היא תפיסה מונומנטלית .הוא חשב שאחד המקומות הקדושים ביותר לנצרות
בעולם זקוק לכנסייה ראויה גדולה ומפוארת .לאחר שהתעוררה ביקורת על גודל הכנסייה שתכנן
השווה אותה ברלוצי לכנסיות אחרות ברחבי העולם וטען כי 'התכנית נחותה לא רק מסן פייטרו,
בסיליקות רומיות והפנתאון אלא גם מסנטה סופיה ,סנטה מריה דל פיורה ,סנט פול בלונדון ,ארמון
האינוולידים בפריז ועוד' 35.הוא חזר והשווה במספר מכתבים את הכנסייה המתוכננת בנצרת לכנסייה
פַּרוכיאלית )קהילתית( שהוקמה ברומא והוקדשה לג'ובני בוסקו ) ,(Boscoמייסד המסדר הסלזיאני36.
אף שכנסייה זו לא נבנתה במקום קדוש וחשיבותה פחותה בהרבה מזו של הכנסייה בנצרת ,היא גדולה
מן הכנסייה שתכנן ברלוצי37.
הקוסטודיה צידדה אף היא בגישה המונומנטלית .הדברים נאמרו במפורש במכתבים ששלח פצ'ו
לאנשי דת ברחבי העולם ובחוברות שהופצו לקומיסריאטים 38.אולם ההתעקשות של פצ'ו לבנות
כנסייה מונומנטלית נבעה לא רק מתפיסה נוצרית של ארץ הקודש אלא גם מצרכים פוליטיים פנים–
כנסייתיים של הקוסטודיה שאפרט בהמשך .בתגובה על מאמרו של ללונג כתב פצ'ו:
ללונג מראה את ההבדל העצום בין הבסיליקה בנצרת לבין מראות טהורים ואוונגליים שמצא ביפן .הרי לא
ניתן כלל להשוות בין שני הדברים ,כפי שלא יעלה על הדעת להשוות בין קפלה צנועה של בית החולים
למצורעים ביפן לבין הבסיליקה המפוארת של לורד ,במקום שבו התגלתה הבתולה לרועה הקטנה וביקשה
להקים רק קפלה צנועה .עם זאת הכנסייה המפוארת בלורד אינה נתפסת על ידי הנוצרים כתכנית כבדה
ומוחצת ,אלא כביטוי לאמונה בוערת ואהבה של אבות אבותיהם .הדבר נכון גם למבנים רומיים ,לקתדרלות
גותיות ,לכנסיות הקונסטנטיניות של ארץ הקודש ] [...הקוסטודיה מתכננת להקים מבנה הראוי למסתורין
ההגשמה .האם אכן יהיה זה עלבון או שערורייה לרצות לפאר את הבתולה במולדתה הארצית על ידי בניית
Barluzzi to A. Lazzeri, 27 December 1955, TSA, box Nazaret costruzione basilica 35
 36עוד על המסדר הסלזיאני ראו :ס' דלה סטה' ,מפעל הבנייה וההתיישבות של המסדר האיטלקי–הקתולי של הסאלזיאנים
בארץ–ישראל' ,י' בן–אריה ,י' בן–ארצי וח' גורן )עורכים( ,מחקרים בגיאוגרפיה היסטורית ישובית של ארץ ישראל ,א,
ירושלים תשמ"ח ,עמ' .7759
) Barluzzi to G. Fallani, 30 August 1956, TSA, box Barluzzi Nazaret 37פלני היה נשיא הוועדה הפונטיפיקלית של
האמנות הקדושה(.
) Faccio to S. Gava, 8 October 1955, TSA, box Nazaret costruzione basilica 38גווה היה שר האוצר של איטליה(; פצ'ו
)לעיל ,הערה .(29
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כנסייה לכבודה? היהיה זה לא ראוי להגשים חלום זה? מדוע ובמה תייסר היצירה הזו ותצער את העולם
הקתולי? ללונג חושב שאם נאפשר את הבחירה בין כנסייה כפרית צנועה לכנסייה מפוארת בנצרת ,יעדיף
העולם הקתולי את הכנסייה הצנועה? איננו חושבים כך .אנחנו אף יכולים להבטיח את ההפך ,ואנו מכירים
את העם הנוצרי39 .

אך היו עוד גורמים ב'עם הנוצרי' ,מלבד ללונג ,שחשבו כי אם ראוי כלל להקים בנצרת כנסייה חדשה,
הרי בנייתה ,כמו כל הבנייה הכנסייתית בארץ הקודש ,צריכה להיות צנועה .דוגמה יפה לכך יש
במכתב של כומר צרפתי אנונימי שביקש מן הקוסטוס רחמים על העם הנוצרי:
לאחר הבושה של בניית בסיליקות איומות בתבור וגת–שמנים ]כנסיות שנבנו אף הן על ידי ברלוצי[ אל תעשו
למען השם את אותו הדבר בנצרת .שום מונומנט אנושי אינו יכול לפאר כראוי את המסתורין של נצרת ][...
אנשים שהקדישו את חייהם לאמנות הקדושה יאמרו לך כי הפרויקט מזעזע וכל אדם בעל רגש מינימלי חולק
את התחושה הזו .מדוע לא להאמין להם? כל מה שהעם הנוצרי רוצה למצוא בנצרת הוא שקט ,עוני ,את
הכפר הקטן שישמר את הצורה שבה התקיים כאשר קרה המאורע שאותו אתה מתיימר לשבח .המסתורין של
נצרת אינו זקוק לבסיליקה40 .

ביקורות רבות על גודל הכנסייה גרמו לברלוצי להקטין את התכנית ההתחלתית שלו ב– 30אחוזים,
אך בכך לא ריצה את מבקריו.
ביקורת נמתחה גם על יחסו של ברלוצי לשימור השרידים הקדומים במבנה הכנסייה החדשה.
לשרידים הארכאולוגיים חשיבות רבה בעיני הכנסייה הקתולית .מיקום הכנסיות החדשות במקומות
הקדושים לעולם אינו מקרי .הוא אמנם מבוסס על מסורת ,אך אף יותר מכך על קיומם של שרידים
ארכאולוגיים ,המעידים גם על האירוע האוונגלי עצמו וגם — ולא פחות חשוב מכך — על רצף הפולחן
והנוכחות הנוצרית–הקתולית במקומות הקדושים .הדרך שבה התמודדה הכנסייה עם השרידים
השתנתה מתקופה לתקופה .יש ששיקמה את הכנסייה העתיקה )הכנסייה הצלבנית באבו–ע'וש(41,
יש ששחזרה אותה על סמך שרידיה )כדוגמת אֶמאוֹס–קוּבֵּיבָּה( 42,אך לרוב שימרה את השרידים
והציגה אותם בכנסייה החדשה .השרידים הארכאולוגיים חשובים בעיני הכנסייה הקתולית עד כדי כך
שהוצמדו להם מסורות גם אם אין הם שרידים של כנסייה חשובה אלא שרידים של כנסייה קהילתית
רגילה .גילוי של שרידי כנסיות קדומות גרם לעתים לנדידת מסורות קדושות — גם מסורות שהיו
מקובלות במשך מאות שנים — למקומות חדשים43.
Faccio to A.M. Cocagnac, 21 January 1955, TSA, box Nazaret costruzione basilica, file Lavori basilica Nazaret 39
)הנמען היה מנהל הירחון .(L’art Sacré
 40כומר אלמוני אל הקוסטוס ,נכתב בצרפתית ).TSA, box Nazaret costruzione basilica ,(?1955

 41ח' גורן' ,המוסדות הנוצרים באבו–גוש בעת החדשה' ,קתדרה) 62 ,טבת תשנ"ב( ,עמ' .10680

B. Bagatti, Emmaus-Qubeibeh, Jerusalem 1993; B. Meistermann, New Guide to the Holy Land, New York 42
1923

 43דוגמה להצמדת מסורת לשרידים קיימים ניתן לראות באמאוס–קוביבה .מסורת אמאוס מימי הביניים הוצמדה שם
לשרידי כנסייה צלבנית שכנראה שימשה ככנסייה פרוכיאלית .דוגמה לנדידת מסורת למקום חדש בעקבות גילוי
שרידים ארכאולוגיים ניתן לראות בגת–שמנים .מסורת קתולית בת מאות שנים המזהה בגרוטו של גת–שמנים את מקום
האירוע המסופר בברית החדשה ,נדדה לאזור הגן בגת–שמנים ,לאחר שנתגלתה במקום בסוף המאה התשע–עשרה
כנסייה צלבנית.
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החשיבות הרבה שיוחסה לשרידים הארכאולוגיים הניעה את מסדרי הנזירוּת לעסוק בחפירות
ארכאולוגיות בארץ הקודש .כבר בשנת  1901הקימו הפרנציסקנים את ה'מכון הפרנציסקני למקרא'
) ,(Studium Biblicum Franciscanum, SBFשהיה ממונה בין היתר על החפירות הארכאולוגיות .במהלך
המאה העשרים חפרו הפרנציסקנים במרבית המקומות הקדושים השייכים להם .אף שכבר נעשו
בנצרת חפירות קודם לכן ,ניצלו הפרנציסקנים את העובדה שעומדת לקום במקום כנסייה חדשה כדי
להרוס עד היסוד את הכנסייה הישנה מהמאה השמונה–עשרה ולערוך במקום חפירות מחודשות44.
קשה להפריז בחשיבותם של ממצאים ארכאולוגיים לכנסייה הקתולית ,ולכן היה משקל רב
לביקורת מן הסוג שהביע האב פייר בנואה ) .(Benoitבנואה ,שהיה חוקר דומיניקני מ'בית הספר
הצרפתי למקרא' בירושלים ,פרסם בירחון הצרפתי 'לה וי אינטלקטואל' ) (La vie intellectuelleביקורת
חריפה על התכנית של ברלוצי .הוא טען כי ברלוצי לא עשה די כדי לשמר את שרידי הכפר שנתגלה
בחפירות.
הממצא החשוב הזה ,המדגיש את האותנטיות של המקום ,אינו צריך לעניין רק את המלומדים אלא אמור
למלא תפקיד חשוב בכנסייה הנבנית .השרידים הללו צריכים להישמר בתוך הכנסייה החדשה ,והשרידים
של הכנסיות הקדומות יכולים להעניק השראה וללמד שיעור חשוב בבניית הכנסייה המודרנית ] [...השרידים
צריכים להישאר שלמים ונראים לעין לחינוך ההמונים :אלו הם הארכיונים המאובנים של הבסיליקה .די
בתיאור קצר כדי שהם ידברו אל הקהל ,והיעלמותם תהיה אבדה חסרת תקנה והרת גורל לאותנטיות המקום.
היסודות החדשים חייבים לאפשר את שימור העבר45 .

ההתעניינות בשרידים הגיעה לדרגים הבכירים ביותר בממסד הקתולי .במכתב משנת  1955אל מזכיר
המשרד )וראשו( לענייני הכנסיות המזרחיות בווטיקן 46,הקרדינל אוז'ין טיסרן ) ,(Tisserantציין מזכיר
מדינת הווטיקן ,הקרדינל אנג'לו דל'אקווה ) ,(Dell’Aquaכי האפיפיור פיוס ה– 12מתעניין בנושא,
ובדק את האפשרות להקים מחדש את הבסיליקה הצלבנית במקום התכנית המוצעת של ברלוצי,
כלומר להתמקד בשרידים הארכאולוגיים בלבד47.
בהקשר של הביקורת הנוגעת למשארים הארכאולוגיים ,ראוי להזכיר את טענתו של מנהל החפירות
שנערכו בשטח הכנסייה בשנת  ,1955בלרמינו בגטי ,כי הענקת חשיבות יתר לגרוטו אינה תואמת את
הגילויים הארכאולוגיים החדשים ,המעבירים את מרכז הכובד מהגרוטו לבסיליקה הביזנטית .לדבריו
הבסיליקה שימרה את המיקום המדויק של ביתה של מריה ,בעוד שהגרוטו היה רק מחסן שצורף לבית
ולא הבית עצמו48.
 44פ' וי ִיוֹ ) (Viaudחפר במקום בסוף המאה התשע–עשרה ובראשית המאה העשרים עבור הפרנציסקנים ,אך בשל הכנסייה
שעמדה במקום נבצר ממנו לחפור את כל השטח הרצוי.
 45בנואה )לעיל ,הערה  ,(3עמ' .3028
 ,Pro Ecclesia Orientali 46משרד הכנסיות המזרחיות בווטיקן ,הוקם על ידי פיוס התשיעי בשנת  1862כחלק מהמשרד
להפצת האמונה ) .(Congregazione di Propagandaאך בנדיקט החמישה–עשר העניק לו בשנת  1917אוטונומיה,
וסמכותו הורחבה מאוד בשנת  1938על ידי פיוס האחד–עשר .מאז נתונה בידיו הסמכות הבלעדית במזרח :מצרים ,חלק
מאתיופיה ,חלק מאלבניה ,בולגריה ,קפריסין ,יוון ,איראן ,עיראק ,לבנון ,ישראל ,סוריה ,ירדן ,תורכיה ואפגניסטן .ראו:
Annuario pontifico, Città del Vaticano 1998, pp. 1835–1836
Faccio to Barluzzi, 9 September 1955, TSA, box Barluzzi, file Custodia 47
B. Bagatti, ‘Pro memoria per il Rev. mo. P. Custode’, (1955?), TSA, box Nazaret 48
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מרתק להשוות בין הכנסייה שהקים בסופו של דבר מוציו לבין תכניתו של ברלוצי על רקע
הביקורת שנמתחה על תכנית זו.
האם הכנסייה של מוציו נאה יותר? כידוע היופי נמצא בעיני המתבונן .בעולם הקתולי לא היו
תלונות על המראה של הכנסייה ,אך עיתונאים ישראלים שסיקרו את מהלך בנייתה טענו בסרקסטיות
שהיא 'אפורה כמו כביש מהיר' ,כינו אותה 'ערימת בטון מזוין' ,וציינו בבדיחות הדעת כי הכיפה
'נראית כמו ערמת קש או פקק של בקבוק'49.
את הביקורת על התקציב הגדול ניתן היה להפנות גם כלפי מוציו .עלות בניית הכנסייה של
ברלוצי הוערכה על ידי הקוסטודיה בכמיליון וחצי דולר 50.לא ברור מה הייתה העלות הסופית של
הכנסייה שבנה מוציו ,אך על פי מסמכים שנמצאו בארכיון המדינה עד יולי  ,1961במשך כחצי שנת
עבודה ,הוציאה הקוסטודיה על בניית הכנסייה כ– 311,500לירות ישראליות )כ– 173,000דולר( ,ועד
מאי  1962הוצאו  650,000דולר .הבנייה הסתיימה בשנת 51.1969
אשר לגודל ,הכנסייה של מוציו אמנם קטנה בשטחה מזו שתכנן ברלוצי ונמוכה ממנה ,אך זו עדיין
אחת הכנסיות הגדולות ביותר בארץ הקודש ,והיא חורגת במידה מרובה מן הפרופורציות המקובלות
בנצרת .עד היום מכונה הכנסייה בפי בני המקום 'כניסה כבירה' ,כלומר הכנסייה הגדולה .בהחלט אין
מדובר בכנסייה צנועה שאליה כיוונו המקטרגים שביקרו את התכנית של ברלוצי.
הביקורת באשר לחוסר ההתאמה של הכנסייה לסביבה תקפה ביתר שאת במקרה של מוציו ,שניתק
את הכנסייה מהסביבה העירונית והקיף אותה בחומה גדולה.
ברור שהכנסייה של מוציו הולמת את דרישות האמנות המודרנית יותר מזו של ברלוצי ,אם כי
אלמנטים רבים ,כגון הכיפה וחיפוי האבן ,הופכים אותה למסורתית למדי ,וודאי אין היא מודרנית,
במובן של כנסיות מודרניות שנבנו באותן שנים באירופה.
שלא כברלוצי הדגיש מוציו את השרידים הארכאולוגיים ,אם מפני שהאמין בחשיבות הדבר
ואם בשל הביקורות הנוקבות על תכניתו של ברלוצי .הוא טען כי 'הכנסייה צריכה לשמש לתפילה
אך מעל לכול להציג לצליינים יחד עם השרידים העתיקים הנערצים את הממצאים הארכאולוגיים
החדשים ,עדים יקרי ערך לאותנטיות המסורת .הבסיליקה צריכה להגן ,לשמר בזמן ולציין את שרידי
הבסיליקות הקדומות כעדות לפולחן בלתי פוסק במקום' 52.מוציו עקב בבניית הבסיליקה אחר
הקירות הצלבניים המוצגים בתוך הכנסייה ,שימר את שרידי הבסיליקה הביזנטית ליד הגרוטו ,ודאג
להציג ולשמר בתוך המכלול הכנסייתי ,אם כי מחוץ לכנסייה עצמה ,את שרידי הכפר הקדום .עם
זאת יש לציין כי ברלוצי ומוציו כאחד נתנו את דעתם לשימור השרידים הקדומים .ההבדל העיקרי
 49הציטוטים מרוכזים במאמרו של ווסורי )לעיל ,הערה .(17

C.W., ‘The Church of the Annunciation in Nazareth’, Christian News from Israel, 5, 3–4 (February 1955), 50
) pp. 17–20המחבר הוא כנראה חיים ורדי ] ,[Wardiעורך כתב–העת(.

 51קוסטודיה אל 'בנק מרכנתיל' 1 ,ביולי  ,1961גה"מ ,חטיבה  ,98תיק  5803.5ג; קוסטודיה אל 'בנק מרכנתיל' 31 ,במאי
 ,1962שם .לפי דיווח של כתב–העת  ,Christian News from Israelההוצאה הגיעה לשני מיליון דולר ,כלומר גבוהה
מהעלות המשוערת של הכנסייה של ברלוצי ,ראו‘Consecration of the Basilica of the Annunciation in Nazareth’, :
Christian News from Israel, vol. XX No. 1–2 (June 1969), pp. 12–13

 52מוציו )לעיל ,הערה  ,(9עמ' .212
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ביניהם בעניין זה לא היה דווקא ברמת הביצוע )או בכוונות לביצוע שהציג ברלוצי בחוברת( ,אלא
ברמה העקרונית–ההצהרתית .ברלוצי ציין כי אם תהיה התנגשות בין הצורך לשמר את השרידים
הארכאולוגיים ובין הצרכים האסתטיים והסימבוליים של הכנסייה ,הוא יעניק משקל יתר דווקא
לצרכים של הכנסייה 53.אולם כשמתבוננים בכנסיות הרבות שהקים עד אז ובדרכי השימור והייצוג
הקפדניות של הממצאים הארכאולוגיים המצויים בהן ,וכשבוחנים את תכניתו לכנסיית הבשורה ,שבה
התייחס בפירוט לשמירת משארי העבר ,נראה כי הביקורת עליו בעניין זה הייתה מוגזמת .עם זאת
ייתכן שהפתרונות של ברלוצי לשרידי הכפר הקדום שנמצאו בחפירות של  ,1955לאחר שהכין את
תכניתו הראשונית ,לא היו הולמים.
הביקורת של בגטי על ההדגשה היתרה של חשיבות הגרוטו חלה ככל הנראה על שתי התכניות
באותה המידה .שני הארכיטקטים סברו כי הגרוטו הוא המקום החשוב והקדוש ביותר והדגישו זאת
בתכניותיהם :ברלוצי הציע להקים מעל לגרוטו חופה מרשימה ומעליה כיפה גדולה ,ומוציו הציע
להקים מעל לגרוטו ומעל לכנסייה הביזנטית אוקולוס המוביל לכיפה הגדולה שמעל.
אילו אכן היה הפרויקט מועבר מידיו של ברלוצי לידי מוציו בשל הביקורת על תכניתו ,צפוי היה
שהתכנית החדשה תתייחס לביקורת הזאת ולא תתעלם ממנה ,אלא שבשני הפרויקטים קיימים כמעט
אותם חסרונות.

האם מתחים לאומיים הובילו לדחיית הפרויקט של ברלוצי?
למרות חשיבותם של הארכיטקטורה ,של השימור הארכאולוגי ושל המשמעות הסמלית של כנסיית
הבשורה ,ייתכן כי סיבות פוליטיות ,ולא סיבות אמנותיות ,סגנוניות או ארכאולוגיות ,היו הגורם
העיקרי לביטול הפרויקט של ברלוצי ולהעברתו למוציו .הכנסייה הקתולית אכן הכירה בחשיבות
הסמלית של כנסיית הבשורה ,אך לא רק כסמל לזיכרון או לזהות ,אלא גם כסמל של עָצמה וכוח.
ברלוצי סבר כי הביקורת נגדו אינה ביקורת עניינית .כראיה לכך הזכיר את הנסיבות המעורפלות
שבהן נלקח ממנו פרויקט הקמת כנסיית הבשורה בשנות העשרים .הביקורת נבעה לדעתו מתככים
פוליטיים של הצרפתים והספרדים בקוסטודיה 54.הוא טען כי מדובר ,כמו בשנות העשרים ,במזימה
פוליטית–לאומית של הצרפתים ,הזוכה לגיבוי של המשרד לכנסיות המזרחיות ,שבראשו עמד
הקרדינל הצרפתי טיסרן .לטענתו מקור המזימה היה ברצונם של הצרפתים לפתוח את תכנית כנסיית
הבשורה לתחרות בין–לאומית ,לזכות בה ולגרום לכך שהכנסייה תיבנה על ידי ארכיטקט צרפתי ולא
איטלקי .לדברי ברלוצי ,כיוון שהצרפתים זכו לתמיכה מגוף השייך לווטיקן ,גילה הווטיקן התעניינות
והתערבות לא שגרתיות בעבודתו ואף התערב בה 55.במכתב שכתב בשנת  1956לשגריר איטליה
בישראל טען ברלוצי:
 53ברלוצי )לעיל ,הערה  ,(19עמ' .17 ,12

Barluzzi to Monticone, 10 December 1956, TSA, box Barluzzi Nazaret; Barluzzi to A. Dell’Aqua, 26 August 54
1956, TSA, box Nazaret; P. Baldi, 24 August 1956, TSA, box Barluzzi Nazaret
Barluzzi to Cardinal Costantini, 2 September 1956, TSA, box Barluzzi Nazaret; Barluzzi to A. Cursola, 11 55
) September 1956, TSA, box Barluzzi Nazaretקורסולה היה סגן ראש המסדר הפרנציסקני(.
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אינני מאמין כי התכנית החדשה שלי תתקבל ,משום שההתערבות החריגה של הווטיקן וביטוייו הדו–משמעיים
גורמים לי לחשוב כי הסירוב הקודם נבע מדרישת המשרד לכנסיות המזרחיות בווטיקן הנמצא תחת ההשפעה
של הצרפתים ] [...אני בטוח כי הוד מעלתו מכיר את המצב הנוכחי ואת הבעיה הדתית והאמנותית של נצרת,
אך ניתן להוסיף כי כעת הבעיה היא בעלת עניין מוסרי ולאומי ]ההדגשה שלי[ .אני מבין את ההתחשבות
והזהירות שיש לנקוט ביחסים עם הווטיקן אך אני חושב כי אל מול השפעה פוליטית ,הממריצה את הווטיקן
לבצע פעולה שרירותית ,יכולה להימצא דרך המתחשבת בזכויות מוסריות המגיעות לי בין משום ההתחייבויות
שנתקבלו זה שנים רבות ובין בשל הכמות הגדולה של העבודה שכבר נעשתה ובשל האשראי שזכיתי לו
בעבודותי הקודמות בארץ הקודש56 .

אף כי לא נמצאו מסמכים התומכים ברעיון המזימה הלאומית–הפוליטית ,ואף כי בסופו של דבר ביצע
את העבודה אדריכל איטלקי ,מן הראוי להתייחס בכובד ראש לכיוונים הלאומיים שהעלה ברלוצי.
מרבית הביקורת על הפרויקט שלו התפרסמה בעיתונות הצרפתית ,וכותביה היו אנשי דת צרפתים.
שנים רבות שרר מתח בין הצרפתים לאיטלקים בתוך הקוסטודיה ומחוצה לה ,ולא מן הנמנע כי אחת
הסיבות לבחירתו של מוציו לארכיטקט של כנסיית הבשורה הייתה יחסיו המצוינים עם הצרפתים
והערכתו הרבה והידועה לתרבות צרפת ולאנשי הרוח הצרפתים .ייתכן שגם ההחלטה להפקיד את
עיטור הכנסייה בידי אמנים מרחבי העולם נבעה מהרצון לצמצם את הצד ה'איטלקי' בבניית הכנסייה
ולהדגיש את הצד האקומני57.
אשר להתערבות החריגה של הווטיקן ובעיקר של המשרד לכנסיות המזרחיות ,התערבות כזאת אכן
הייתה ,אך ספק אם כוּונה אישית נגד ברלוצי .להתערבות זו היו סיבות פוליטיות פנים–כנסייתיות
שהיו קשורות במישרין לתפיסה של מבנה כנסייתי במקום קדוש כסמל של עָצמה .כלל לא בטוח
שטיסרן אכן ליבה או הוביל את הביקורת מהצד הצרפתי על התכנית של ברלוצי ,אך הוא ודאי
השתמש בה לקידום האינטרסים שלו ושל הווטיקן ,שהיו מנוגדים לאלו של הקוסטודיה בהקשר של
בנייה כנסייתית מונומנטלית בארץ הקודש.

היחסים בין הווטיקן לקוסטודיה הפרנציסקנית
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כדי להבין את הסיבות להתערבות הווטיקן בבנייתה של כנסיית הבשורה יש לסקור תחילה את הרקע
ההיסטורי למעמדה הייחודי של הקוסטודיה בארץ הקודש ואת מסכת היחסים בינה ובין הווטיקן.
הקוסטודיה הייתה במשך מאות שנים הגוף המייצג של הכנסייה הקתולית בארץ הקודש והגוף
) Barluzzi to B. Capomazza, 5 December 1956, TSA, box Barluzzi Nazaret 56קפומצה היה שגריר איטליה בישראל(.
 57בהקשר הזה מעניין לציין כי מ' מנדס ,סגן מנהל המחלקה לעדות הנוצריות במשרד הדתות ,כתב בשנת  1955כי נזיר
פרנציסקני קנדי–צרפתי התלונן בפניו ,נציג ממשלת ישראל )!( ,על פצ'ו ,וטען כי התחיל בבניית מספר גדול של
כנסיות והכניס את הקוסטודיה לחובות גדולים ,ועל ידי כך פגע במבנה הכלכלי שלה .הוא גם האשים את הפרנציסקנים
האיטלקים בהעלמת כספים ובהעברתם למשפחותיהם באיטליה ,והוסיף שאף שמרבית התרומות לקוסטודיה מגיעות
מארצות–הברית ומקנדה ,כל הזכויות מצויות בידי האיטלקים והספרדים .עוד טען כי האיטלקים רוצים להשתלט על
הקוסטודיה .ראו :מ' מנדס' ,דוח על הקוסטודיה הפרנציסקנית' 19 ,בדצמבר  ,1955גה"מ ,חטיבה  ,98תיק 5803.2ג.
 58החלק הזה במאמר מבוסס ברובו עלA. Giovannelli, La Santa Sede e la Palestina, Roma 2000; P. Pieraccini, :
 .Gerusalemme, Luoghi Santi e comunità religiose nella politica internazionale, Bologna 1997הקישור בין המאבק
הפנים–קתולי לבין כנסיית הבשורה הוצע על ידי ג'ובנלי ,והמסמכים הנוספים שמצאתי תומכים בהצעתו הראשונית.
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הממונה על שמירת המקומות הקדושים ועל כן זכתה למעמד מועדף ואוטונומי .היבט אחד של
אנומליות מעמדה של הקוסטודיה היה פוליטי ,והתבטא בקיום קשרים רשמיים עם גופים שונים של
הכנסייה הקתולית .בעניינים שונים פנתה הקוסטודיה ישירות לגופים כגון ראש המסדר הפרנציסקני,
המשרד להפצת האמונה ולאחר  1938המשרד לכנסיות המזרחיות ,הפטריארך הלטיני של ירושלים
ועוד .בכל הנוגע למקומות קדושים ,למתחים בין קתולים לאורתודוקסים ,ליחסים עם המעצמות
נותנות החסות וכדומה ,עקפה הקוסטודיה את כל המערכת ההייררכית ופנתה ישירות לכס הקדוש
וקיבלה ממנו הוראות59.

„‚˙ÈÈÒÎ Ì
Ï˘ ‰¯Â˘·‰
˙¯ˆ· ÂÈˆÂÓ

היבט אחר של מצבה הייחודי של הקוסטודיה היה היבט כלכלי .המשאבים הרבים שנדרשו
לשמירת המקומות הקדושים ,הרצון להגביר את המיסיון ואת פעילות הצדקה ,והחשיבות בחשיפת
המערב לבעיות הכנסיות המזרחיות הצריכו יצירת מבנה שיבסס את הקשרים בין הקוסטודיה למערב.
כך הוקמו בארצות רבות קומיסריאטים של ארץ הקודש ,שייצגו בצורה רשמית את הקוסטודיה .נוסף
על המנגנון הזה קבע צו אפיפיורי ,של לאו ה– ,13משנת  1887כי כל התרומות הנאספות בעולם
ביום שישי הקדוש מיועדות לארץ הקודש ,ועל כן טיפלה בהן הקוסטודיה ישירות 60.בדרך זו קיבלה
הקוסטודיה תרומות מכל רחבי העולם ולא הייתה תלויה כלכלית במעצמה אחת.
מאז חידוש נוכחותו של הפטריארך הלטיני בירושלים בשנת  1847שררו יחסים מתוחים בינו
ובין הקוסטודיה .המתחים נבעו בין היתר מהיעדר חלוקת סמכויות ברורה בין שני הגופים .בתקופת
 59ג'ובנלי )שם( ,עמ' .65
 60שם.
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המנדט הבריטי ניסה המשרד להפצת האמונה לקצץ באוטונומיה של הקוסטודיה ובסמכויותיה — הוא
ביקש להגביל את תפקידה לשמירת המקומות הקדושים בלבד ולהעביר את הפעילות המיסיונרית
המקומית לפטריארכיה הלטינית .בשנת  1923פרסם הווטיקן מסמך 'מודוס ויוונדי' )(Modus Vivendi
בין הקוסטודיה לפטריארכיה שהיווה פשרה בין גישת האפיפיור לזו של המשרד להפצת האמונה.
הפעילות המיסיונרית של הקוסטודיה אושרה מחדש ,אך לא הותר לה לפתוח על דעת עצמה מוסדות
חדשים :בתי ספר ,מנזרים או קפלות ,והסמכות לכך הועברה לפטריארכיה61.
ניסיון נוסף לקצץ בסמכות ובאוטונומיה של הקוסטודיה החל כשנכנס הקרדינל טיסרן לתפקידו
כראש המשרד לכנסיות המזרחיות בווטיקן .טיסרן פעל בשנות החמישים של המאה העשרים להשיג
מטרה כפולה :הוא רצה להפחית את כוחה של הקוסטדיה ואת האוטונומיה שלה ולצמצם את הלטיניזציה
של מרחב ארץ הקודש .פעילותו להפחתת האוטונומיה של הקוסטודיה הובילה בין היתר להוצאת
צו של המשרד לאנשי הכמורה ) (Congregazione dei Religiosiשהגביל את זכויות הקוסטודיה .הצו,
שפורסם ב– 14ביולי  ,1955העביר את זכות הבחירה של חברי הנהגת הקוסטודיה לראש המסדר ולא
אישר לקוסטוס התכתבות ישירה עם הכס הקדוש כבעבר 62.הסיבה לפגיעה במעמדה של הקוסטודיה
הייתה בין היתר החשש של טיסרן כי הקוסטודיה ,בשל האוטונומיה הגדולה שלה ,לא תבצע במלואן
את ההנחיות של משרדו לקתולים בישראל ,הנחיות שנועדו להקטין את ההשפעה הלטינית .מבחינת
טיסרן היה הכרח לעצור את תהליך הלטיניזציה של הקתולים המזרחיים ,שלטענתו קודם על ידי
הקוסטודיה ועל ידי הפטריארכיה הלטינית63.
כדי להבין מדוע ביקש הווטיקן לצמצם את ההשפעה הלטינית בארץ הקודש יש להבהיר את הרקע
ההיסטורי .הקתולים המזרחיים התלוננו שנים רבות כי הפרנציסקנים והמיסיונים האחרים הקשורים
למשרד להפצת האמונה המירו נוצרים מכנסיות אורתודוקסיות בצורה עקבית לפולחן הלטיני
במקום להקל עליהם לעבור לכנסיות המזרחיות הקתוליות .בשנת  1919פרסם האפיפיור בנדיקטוס
החמישה–עשר קול קורא שהדגיש את החשיבות העליונה של הכנסיות הקתוליות המזרחיות ואת
היותן מושרשות במערכות התרבותיות ,החברתיות והאזרחיות בארצות המיסיון .הקול הקורא שיקף
את הרצון להפוך את הדת הקתולית לביטוי משמעותי של המציאות המקומית באפריקה ובאסיה
ולא לדת מנותקת ה'מונחתת' על האוכלוסייה המקומית מאירופה .הקול הקורא לא שם קץ לפעילות
המיסיונרית הלטינית שהמשיך לנהל ביד רמה בארץ הקודש לואיג'י ברלסינה ) ,(Barlassinaשכיהן
כפטריארך הלטיני כל תקופת השלטון הבריטי .התנהגותו של ברלסינה ואופי פעולתו הגבירו את
ההתנגדות של הקתולים המזרחיים ,והם הכפילו את לחציהם על הכס הקדוש לחסל את הפטריארכיה
הלטינית ולמנות במקום הפטריארך הלטיני פטריארך מלכיתי64.
יוונים קתולים היו הרוב בקרב הקתולים בארץ הקודש ,וכמרים שהשתייכו לקהילה זו היו מעורבים
באופן מסורתי בחזית הלאומית הפלסטינית ונלחמו נגד נוכחותם של כמרים קתולים מערביים באזור,
F. Diotallevi, Diario di Terrasanta, ed. D. Fabrizio, Milano 2002, pp. 9, 30 61
Faccio to Barluzzi, 9 September 1956, TSA, box Nazaret 62

 63ג'ובנלי )לעיל ,הערה  ,(58עמ' .222
 64פיירצ'יני )לעיל ,הערה  ,(58עמ' .428423 ,107106
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כיוון שאלה לא היו ערבים .הקהילה הקתולית המזרחית טענה כי מכיוון שאין הם ערבים אין הכמרים
הלטיניים מעורבים בבעיות הרבות של הקהילה הנוצרית בארץ הקודש עקב המצב הפוליטי באזור.
עמדה זו עלתה בקנה אחד עם המגמות החדשות של הכס הקדוש ,שהבין כי כדי למנוע את זיהוי
הקתולים המערביים הנמצאים במדינות הקולוניאליות עם המדכאים ,יש להגביר את פעילות הפולחן
המזרחי ולהעדיף את מינוי הכמורה המקומית לדרגים גבוהים של הכנסייה65.
הפעילות לצמצום תהליך הלטיניזציה נמשכה ,ואולי אף התגברה ,בזמן כהונתו של טיסרן כראש
המשרד לכנסיות המזרחיות ,הן מן הסיבות שהוזכרו לעיל הן בשל הרצון של הווטיקן להקים יסודות
לאיחוד היוונים האורתודוקסים עם רומא .אחת הדרכים לצמצום הלטיניזציה הייתה הימנעות מבניית
סמלי עצמה מונומנטליים ומנקרי עיניים כמו הכנסייה בנצרת .לא מפתיע אפוא כי חודשים ספורים
לאחר פרסום הצו המגביל את האוטונומיה של הקוסטודיה יצאה מהווטיקן הוראה להשהות את
עבודות בניית כנסיית הבשורה בנצרת66.
פצ'ו היה אבן נגף בדרכו של טיסרן .הקמת הכנסייה המונומנטלית בנצרת הייתה לא רק בבחינת
מימוש מאוויים רבי שנים של הקוסטודיה אלא גם הפגנת כוח של הקוסטודיה אל מול המשרד
לכנסיות המזרחיות .ההתכתבות והפעולות שנקטו שני הצדדים מצביעות על מאבק עיקש .דוגמה
מצוינת לחשיבות העליונה שייחס פצ'ו להקמת הכנסייה בנצרת הייתה העובדה שטקס הנחת אבן
הפינה של הכנסייה נקבע לדצמבר  .1954שבעה חודשים קודם לכן ,במאי  ,1954פנה טיסרן אל ראש
המסדר הפרנציסקני בטרוניה על הקוסטוס ,האוסף כספים לבניית כנסייה בשעה שהכס הקדוש טרם
החליט סופית על ביצוע הבנייה .ביולי באותה שנה פנה טיסרן ישירות לקוסטוס' :המשרד אינו מרוצה
מכך שבתעמולה לבניית הכנסייה בנצרת משתמשים במכתב שהמשרד הוציא בנושא ב–13.05.1954
כשמשתמשים רק בחלקים החיוביים ומעלימים לחלוטין את ההסתייגות הקשורה למצב הפוליטי הלא
בטוח בארץ הקודש' 67.למרות זאת המשיך פצ'ו בכל כוחו לקדם את הקמת הכנסייה וניסה לקבוע
עובדות בשטח .הוא החליט על דעת עצמו לערוך טקס רב משתתפים לכבוד הנחת אבן הפינה לאחר
שכבר הושמעה ביקורת חריפה על התכנית ולפני שהתקבל מהווטיקן אישור סופי לבנייה .יתר על
כן ,הוא לא טרח להזמין לטקס )ואף לא ליידע( את השליח האפוסטולי ,נציג הווטיקן באזור ,דבר
שעורר כמובן את זעמו של טיסרן 68.בינואר  1955פנה המשרד לכנסיות המזרחיות שוב לפצ'ו כדי
להניא אותו מבניית הכנסייה ,בשל ממדיה הגדולים .פצ'ו טען בתגובתו כי אי אפשר לקבוע את ערך
העבודה על פי ממדיה בלבד .הפילוסופיה שהובילה את הקוסטודיה מאז ומעולם בבניית הכנסיות,
הוסיף ,הייתה העדות על האמונה לעיני העולם הנוצרי והמוסלמי .הוא הודיע למשרד כי כבר הוחל
בעבודות הריסת הכנסייה הישנה ,וכי לאחריהן יתבצעו החפירות הארכאולוגיות והנחת היסודות69.
 65שם.
 66ג'ובנלי )לעיל ,הערה  ,(58עמ' .220
 67שם.
Tisserant to A. Sepinki, 15 January 1955, TSA, box Nazaret costruzione basilica, file Lavori basilica Nazaret 68
)זפינקי היה ראש המסדר הפרנציסקני(.
 69ג'ובנלי )לעיל ,הערה  ,(58עמ' .221
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בעצם ביצוע העבודות הייתה גלומה טענה לזכותה של הקוסטודיה להחליט על בנייה כנסייתית
במקומות הקדושים ולהמשיך לנהל מיסיון לקידום הפולחן הלטיני ,כל זאת למורת רוחו של טיסרן,
שרצה להשיג את ההפך הגמור .הן פצ'ו והן טיסרן ראו בכנסייה בנצרת כלי וסמל להשגת מטרותיהם.
כאמור ביולי  1955פורסם צו רשמי ובו שינויים מרחיקי לכת במעמד הקוסטודיה .מספר חודשים
לאחר מכן הודיעה מזכירות מדינת הווטיקן לקוסטוס על השהיית עבודות בניית הכנסייה בנצרת
בהמתנה לבדיקה מחדש של התכנית 70.הצעד הבא היה העברתו של פצ'ו מתפקידו כקוסטוס חצי
שנה לפני תום הקדנצייה.
מעניין לציין כי בניית הכנסייה על ידי מוציו החלה בשנת  ,1959השנה שבה עזב טיסרן את משרתו
כראש המשרד לכנסיות המזרחיות ,ונראה כי לא היה זה מקרה .דומה כי היה זה טיסרן שהוביל
בתוך הווטיקן את הקו המיליטנטי כנגד הקוסטודיה ,ועם עזיבתו את המשרד התמתנה התנגדותו של
הווטיקן לפעילות הבנייה המונומנטאלית של הקוסטודיה .כנסיית הבשורה נתפסה על ידי כל הצדדים
המעורבים — הקוסטודיה ,הווטיקן והקתולים המזרחיים — כסמל לעצמה הן של הכנסייה הקתולית הן
של הקוסטודיה עצמה .לכן ,בשל אינטרסים פוליטיים פנים–כנסייתיים של הווטיקן ,היה צורך למנוע
את בנייתה או לפחות לצמצם את גודלה במידה משמעותית.
האם הועבר הפרויקט מברלוצי למוציו מסיבות פוליטיות? דומה שיש בכך לפחות הסבר חלקי.
המתחים הלאומיים והפנים–קתוליים שתוארו לעיל עיכבו ללא ספק את בניית הכנסייה וצמצמו את
היקפה .עם זאת קשה להתעלם מגורמים נוספים שהשפיעו על המבקרים .אף שהביקורת על ברלוצי
הגיעה רובה ככולה מצרפת ,קשה להאמין כי מדובר בקונספירציה רחבת היקף של גורמים צרפתיים
או של הווטיקן .ייתכן שרגשות לאומיים ליבו את הביקורת ואפשרו את פרסומה בגלוי ,ייתכן גם כי
היא נתמכה על ידי טיסרן ,שהפולמוס שהתפתח סביב כנסיית הבשורה שירת את "סדר היום" שניסה
לקדם בתור ראש המשרד לכנסיות המזרחיות .עם כל זאת אין ספק כי הביקורת הייתה מבוססת על
תחושות אמתיות של התנגדות לפרויקט .אין להתעלם מהשפעות של תפיסות תאולוגיות ,תפיסות
אמנותיות ודאגה למורשת הארכאולוגית שהובילו את המקטרגים על התכנית.
אף שהקוסטודיה אפשרה לברלוצי להגיש שתי תכניות חדשות לפרויקט ,תכניותיו החדשות לא
התקבלו ,ולא רק מסיבות פוליטיות .דבקותו של ברלוצי בתכנית הראשונה ,שעליה עמל חמש–
עשרה שנה ,הפולמוס שנקלע למרכזו בעקבות הפרסומים השליליים ,והגבלת החופש האמנותי שלו
בהנחיות רבות וסותרות ,לא אפשרו לו להציע חלופה אמתית לתכנית הראשונה .כל אלו וכן בריאותו
המתדרדרת הובילו להחלפתו כבר בשנת  ,1958כשנה לפני שעזב טיסרן את תפקידו ,בארכיטקט שנוי
פחות במחלוקת ולתחילת בנייתה המחודשת של כנסיית הבשורה בנצרת.
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