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על מסעו של כריסטוף הרנט לארץ הקודש ( )1598ומצב
העדות הנוצריות בירושלים העות'מאנית
בשער המאמר:
לז'יצה ()Kryštof Harant z Polžic a Bedružic
ֶ
מפוֹ
ביום חמישי  2באפריל  1598החל כריסטוף ַה ַרנט ּ
דיוקנו של כריסטוף
הרנט ( ,)1621‑1564את מסעו מפראג לארץ הקודש ,לסיני ולמצרים .הוא יצא לדרך בלוויית הרמן ֶצ'רנין מחוּ ֶדניץ
גיבור המאמר.
( ,)Heřman Černin z Chudenicאציל אף הוא שהיה קרוב משפחה שלו וצעיר ממנו בשתים־עשרה
מימין :כנסיית הקבר
בירושלים ,משמאל שנים ,ועם משרת אחד.
כנסיית ויטוס
1
עבור מי שהנהיג את צבאות הקיסר ההבסבורגי במלחמה בעות'מאנים הייתה ההתארגנות למסע
הקדוש בפראג
(ציור :אבי חתם ,אקריליק לא פשוטה .מחשש שהעות'מאנים יגלו את זהותו רכשו הרנט ושותפו בוונציה ,שממנה הפליגו מזרחה,
על בד ,בית ההוצאה לאור
של האוניברסיטה הפתוחה) בגדי נזירים פרנציסקנים ויצאו לדרך במסווה:

ביום השני הורינו שיתפרו עבורנו בגדי צליינים מבד פשוט ואפור .בעיקר גלימה ארוכה דומה ללבוש של
מסדר האחים של סנט פרנציס ,חוץ מהכובע שמאחור .ביקשנו גם כובע פשוט ,אפור גם הוא ,חגורה מחבלים
ובגדים מבד ארוג גס ,בד ללא הלבנה ועבה מאוד ,מתחת לגלימה .הפשוט ביותר שאפשר .כל זאת כדי
שהטורקים לא יזהו אותנו עם המולדת 2 .נוסף על כך כל אחד מאתנו ביקש שיוכן לו ארגז נפרד ,ובתוכו סגרנו
ונעלנו את המזון והאספקה שלנו ,ואפשר היה לשכב עליו3 .

המפגש של הרנט ושל חבריו עם הטורקים בכניסה לארץ הקודש ,ב־ 31באוגוסט  ,1598לא היה
מלבב .הטורקי שבדק את מטענם 'אימץ' לעצמו מה שנראה לו ראוי מתוך רכושם והחזיר את החפצים
הנותרים .טורקי אחר ואתו בחור צעיר מלווה בשני עבדים שחורים סרקו את כלי השיט בחיפוש
אחר סחורה מוברחת כביכול ,ותוך כדי כך שתו שלושה מקנקני היין הקפריסאי הטוב שהביאו ִאתם
הצליינים 4.בכניסה לירושלים:
בשער העיר ,אשר נקרא שער יפו ,נאסר עלינו להתקדם הלאה והיינו חייבים לחכות שם באמצע השער עד
שיגיע לקחת אותנו הסובאשי [ 5 ]subassaהטורקי ,מפקד המצודה ושופט הפושעים .הוא הגיע רק אחרי שעה

ברצוני להודות לרשות המחקר של האוניברסיטה הפתוחה ולמכון לחקר היחסים בין יהודים ,נוצרים ומוסלמים
שבאוניברסיטה הפתוחה על תמיכתם במחקר זה ,ולקוראים מטעם המערכת שהאירו את עיניי בעיקר בכל הנוגע
לירושלים העות'מאנית במאה השש־עשרה.
1
2
3

4
5

הרנט השתמש במונח טורקים ,ולשם הבחנה בין שולטים לנשלטים הוא כינה את הנשלטים ערבים .את המוסלמים כינה
ביומן המסע שלו מוחמדים או פגנים.
הרנט השתמש הרבה במושג מולדת ( .)vlastעל השימוש במושג ראו להלן ,הערה .80
Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic, Cesta z Království Českého do Benátek, odtud do Země Svaté, země Judské
a dále do Egypta, a potom na horu Oreb, Sinai a Sv. Kateřiny v Pusté Arabii, I, vyd.Karel Jaromír Erben, V Praze
 .1854, p. 45כל ההפניות במאמר הן למהדורה זו .הקטעים המצוטטים נבדקו גם במהדורה הראשונה ,מהדורת .1608
רק לאחר שירדו השניים שיכורים מהסירה נודע לצליינים כי היו אלה מושל יפו ובנו .ראו :הרנט ,א ,עמ'  .95‑94מקרה
דומה קרה להם בביקורת המכס בכניסה לדמיאט שבמצרים .ראו :שם ,ב ,עמ' .24
המילים שבסוגריים משקפות את האופן שבו כתב הרנט עצמו את המונחים ,אך האיות לא בהכרח מדויק.
קתדרה
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וחצי ארוכה עם כמה אנשים אחרים לבושים בבגדים יקרים .לאחר ציפייה ארוכה ומתסכלת מאוד ,הוא החל
מיד ,ובמשך זמן ארוך למדי ,לשאול :מי ,מה ומאיפה אנחנו? וגם על דברים אחרים .ענינו לו בקוצר רוח
שאנחנו צרפתים  6וכמה מאתנו ונציאנים ,וכך הלאה השבנו לו גם על שאלותיו האחרות7 .

ואז ,בהגיעם להשתכן במנזר הפרנציסקני:
כמעט שעה לפני הצהריים הגיע מהסנג'ק
[ ]sangiachשליח טורקי עם מתורגמן
[ ]trucelmanירושלמי (אשר תרגם ושירת
את הנזירים בכל דבר) .בפני הטורקי הזה
חייב היה כל אחד מאתנו לציין את שמו
הפרטי ואת [שם] הוריו והוא רשם [את
השמות] בטבלאות .אחר כך דרש מכל
אחד בנפרד אחד־עשר דוקטים ונציאנים
[ 8 ,]cikýnכלומר שניים כדמי כניסה דרך
שערי העיר (תשלום שלא מזמן החלו
לדרוש ,ושלא היה בעבר) ועוד תשעה
לכניסה לקבר האל [כנסיית הקבר].

הרנט הביע את מורת רוחו מגובה
התשלום ,בעיקר משום שבמקרה זה
נדרשו הוא וחבריו למסע לשלם גם
עבור צליין הולנדי שהצטרף אליהם,
ושסיפר כי נשדד ונותר ללא פרוטה.
'הטורקי הקשיב לזה ,החל לכעוס ,ובסוף
הודיע לנו שאם אנחנו רוצים ללכת
לקבר האל ולהימנע מצרות הוא מצווה שנשלם עבורו ,ושבכלל לא היינו צריכים להביא אותו אתנו
לארץ'9.
הרנט הביע את מורת רוחו גם מתשלומים אחרים שנדרשו הוא וחבריו לשלם על כל צעד ושעל,
מהתנהלות פקידי השלטון ומההכנעה שצריכים הנוצרים להציג בכל פעם שהם נתקלים בחייל
6

7
8

9

בשנת  1569נחתם הסכם קפיטולציות עם צרפת ,בשנת  1604הוא אושרר ובשנת  1673הורחבו הקפיטולציות .אחד
הסעיפים בהסכם ִאפשר לנתיני ארצות אחרות לבוא לאימפריה עם כתב חסות צרפתי ונקבע כי העות'מאנים יהיו
אחראים להגנתם .ראוO. Peri, Christianity under Islam in Jerusalem: The Question of the Holy Sites in Early :
 .Ottoman Times, Leiden, Boston & Köln 2001, pp. 61–62לדעת ון דן בוגרט חתימת ההסכם עם צרפת פתחה עידן
חדש ביחסי העות'מאנים עם המערב .ראוM.H. van den Boogert, The Capitulations and the Ottoman Legal :
System: Qadis, Consuls and Beraths in the 18th Century, Leiden & Boston 2005, pp. 7, 102
הרנט ,א ,עמ' .108
 Sequinאו ( Chequinבמקורות העבריים נקרא גם אדום זהב) ,מטבע זהב ונציאני ,שווה ערך לדוקט ,שהיה מטבע
עובר לסוחר באימפריה העות'מאנית .ראוhttp://www.treasurerealm.com/coinpapers/dictionary/dictionary.html :
(נצפה ב־ 30ביוני .)2013
הרנט ,א ,עמ' .114‑113

עולי רגל משלמים
מס גולגולת
לשומרים הממלוכים
בהיכנסם לארץ
הקודש ,איור מן
המאה החמש־עשרה

(ארכיון התצלומים של יד
יצחק בן־צבי ,אוסף וילנאי)
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או בנציג השלטונות העות'מאניים 10.בכל הזדמנות כמעט כתב הרנט על האלימות של 'הטורקים
האכזריים וצמאי הדם' ועל שפיכות הדמים הכרוכה בעימות ִאתם — 11טענות שהיו מבוססות בחלקן
על ניסיונו האישי אך גם על ספרות ועל מקורות מידע נוספים 12.לדבריו אדם אשר יתחזה לנזיר
למשל ולא ישלם מס בגובה הראוי' ,אם יוסגר על ידי מישהו לטורקים ,יאבד את חייו בלי רחמים —
הוא ישופד חיים על עמוד באכזריות רבה ,על פי הנוהג אצלם'13.
בתארו את חייהם העלובים של הנוצרים בבלקן כתב הרנט כי 'כאשר דון חואן מאוסטריה
הביס את הארמדה הטורקית בנוֹ ּ ַפקטוּ ם ֶ[ל ּ ַפנטוֹ ] בשנת  ,1571התקוממו ערים ומחוזות רבים ביוון
ובדלמטיה נגד הטורקים .הם השתלטו על חלק מהמבצרים ,סילקו מהם את הטורקים וביקשו
עזרה מהנוצרים .כאשר לא קיבלו כל עזרה הם נכבשו על ידי כוח טורקי חזק ואכזר ובשפיכות
דמים גדולה' .הוא הוסיף כי 'האנשים המסכנים [האלה] ,בגלל הסכסוכים הרבים בתוכנו והמאבקים
שלנו זה בזה במחוזותינו ,גרמנו לכך שיהיו כנועים לטורקים' 14.בדברים אלה השתמש הרנט
בתיאור האימפריה העות'מאנית כדי לבקר את החברה הנוצרית — היעדר האחדות והסולידריות
הנוצרית הוא לטענתו הסיבה להצלחת הכיבושים העות'מאניים — אך הוא גם הדגיש את התנהגותם
הקשה של העות'מאנים כלפי הנוצרים .בכל מקרה התוצאה המתוארת היא שנוצרים נאלצים לחיות
בעריצות העות'מאנית15.
להבדיל מתיאורים אלה ,בתיאורו של הרנט את המדיניות העות'מאנית כלפי העדות הנוצריות
ואת מערכת היחסים שבין העדות הנוצריות בירושלים יש מידה לא מבוטלת של התפעלות ואפילו
הערכה.
10

11
12

13
14

15

ב־ 12בספטמבר יצאו הרנט וחבריו למסע לכיוון בית־לחם .עם יציאתם משער יפו הם ראו טורקי ושני משרתים מאחוריו,
כולם רכובים על סוסים ,באים למולם .הוויקאר הפרנציסקני שליווה אותם ,ושהכיר את הנוהג הטורקי ,קרא אליהם
והזכיר להם למהר ,להפגין כבוד כלפי הבאים ולרדת מהחמורים .הם צייתו ,אולם סניור אנטוניו דונטו (,)Donato
אציל איטלקי שנמנה עם החבורה ,היה לקוי שמיעה והבין שהוויקאר מורה לו להתקדם .הטורקי פירש את מעשהו
של דונטו כפגיעה אישית ,ושלף אבנים מחומת האבן כדי להשליכן עליו .ברגע זה הבין דונאטו מה היה עליו לעשות
ומרוב פחד נפל מעל החמור על גבו כשרגליו באוויר ,לקולות הצחוק הרועמים של הטורקי .ראו :הרנט ,א ,עמ' .185
מקרה דומה קרה להרנט וצ'רנין במפגש עם חיילים טורקים בכניסה לעיר סואץ ,שאליה הגיעו לאחר שנשדדו בסיני.
ראו :שם ,ב ,מעמ' .101
שם ,א ,הקדמה ,עמ' .xxx
כמו למשל ספרו של ַּברתוֹ לוֹ ֶמאוֹ ס ֶגאוֹ רגייביץ' ( ,)Đurđević, 1506‑1566קרואטי שנשבה על ידי העות'מאנים ,ששהה
יאס
עשרים שנה באימפריה העות'מאנית ,ושעם שובו למערב פרסם ספרים על האימפריה; האיגרות והדיווחים של ֵאנֶ ַ
קילס
סילוויוס פיקוֹ לוֹ מיני ( ,Piccolomini, 1405‑1464לימים האפיפיור פיוס השני); הכרוניקה של ההומניסט הגרמני ַא ֶ
וילמוֹ נט ( ,)De Villamontשראה אור בשנת .1607
גאסר ( )Gasser, 1505‑1577ואפילו ספר המסע של הלורד אנרי דה ַ
ראו :שם ,עמ'  .269‑267על מקורותיו של הרנט ראו גם להלן ,הערה .23
שם ,עמ' .209‑208
שם ,עמ'  .267אחרי התבוסה העות'מאנית בקרב לפנטו אכן התאגדו כמה מושלים אלבנים למרד בממשל העות'מאני
וביקשו לשם כך סיוע מהאפיפיור גרגוריוס השלושה־עשר ומהמלך פיליפ השני מספרד .בתמורה הם הציעו להכיר
בכנסייה ובעומד בראשה ולהכתיר את פיליפ השני למלך אלבניה .הסיוע המבוקש לא ניתן ,אבל חלק מהמושלים
האלבנים הצטרף לכנסייה הקתולית .ניסיונות דומים למרידות התרחשו ביוון ,ביבשה ובאיים .כל ניסיונות המרד
הוכרעו בדיכוי עות'מאני נוקשה ובאבדות רבות .ראוCh.A. Frazee, Catholics and Sultans: The Church and the :
Ottoman Empire 1453–1923, Cambridge 1983, pp. 103–104, 111–114
במקור :הטירניה הטורקית .ראו :הרנט ,א ,עמ' .268
קתדרה
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במאמר זה ברצוני לתאר את מסע הצליינות של הרנט ואת רשמיו ממערכת היחסים בין העדות
הנוצריות בירושלים ומן הקשר בין מערכת יחסים זו לבין מדיניות השלטון העות'מאני .נוסף על
כך אנסה להציע הסבר לפער בין יחסו השלילי של הרנט לעות'מאנים לבין הערכתו את מדיניותם
בנוגע לעדות הנוצריות בירושלים ,הסבר המעוגן כל כולו במציאות היחסים הבין־דתיים במולדתו
של הכותב .חשוב להדגיש כי המידע הרב והמפורט שאסף הרנט ונקודת המבט הצ'כית הייחודית שלו
הופכים את יומן המסע כולו לנדבך חשוב בדיון במפגש בין מזרח למערב ,בעלייה
לרגל ,במקומות קדושים ובמצבה של ארץ־ישראל במאה השש־עשרה16.

כריסטוף הרנט
כריסטוף הרנט נולד בטירת קלנובה ( )Klenováליד קלטובי
( ,)Klatovyבבוהמיה ,בשנת  .1564הוא היה בנו של אציל צ'כי
מהאצולה הזוטרה ( ,)rytířstvíואביו שימש משנת  ,1583השנה
שבה הועברה בירת הממלכה ההבסבורגית והקיסרות הגרמנית
מווינה לפראג ,כיועצו של הקיסר רודולף השני .הרנט הבן זכה
לחינוך הומניסטי רחב ,שכלל לימוד שבע שפות ,מוזיקה וציור.
בהיותו בן שתים־עשרה הצטרף לחצרו של פרדיננד מטירול,
אחיו של מקסימיליאן השני ודודו של הקיסר ,באינסברוק .שם
הרחיב את השכלתו ומשם יצא למסעות בגרמניה ובאיטליה.
בשנת  ,1591כאשר כבשו העות'מאנים את רובה של הונגריה,
חזר לבוהמיה והצטרף כקצין ארטילריה לצבאו של הקיסר רודולף השני
למלחמה נגדם .בזכות הגבורה הרבה שהפגין הרנט בקרב הוענקה לו בשנת
 1597הקצבה קיסרית שנתית ,בסך  700דוקטים .כעבור פחות משנה ,לאחר פטירתה של אשתו
הראשונה ,הוא הפקיד את ילדיו בידי קרובים ויצא למסע לארץ הקודש17.

יומן המסע
ולסלאווין
את ספר המסע שלו הוציא הרנט לאור בעצמו ,בשנת  ,1608בבית הדפוס של דניאל אדם מוֶ ֶ
( 18,)Veleslavínומהדורה שנייה שלו בשפה הצ'כית יצאה בשנת  .1668החיבור תורגם לגרמנית
 16בכוונתי לפרסם תרגום מוער של פרקי מסעו של הרנט בארץ הקודש.
 17הרנט ,א ,עמ'  .1שני ילדיו נפטרו בשנת  .1601ראוM. Koldinská, Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic: Cesta :
intelektuála k popravišti, Praha & Litomyšl 2004, pp. 60–61
לבתו של
 18דניאל אדם מוולסלאווין ( )1599‑1546היה מרצה באוניברסיטת קרל בפראג ,ולאחר שפרש ממשרתו נישא ִ
בעל בית דפוס ,יאן ֶמלנטריך ( .)Melantrichבבית הדפוס שלו הודפסו ספרי מסע והיסטוריה צ'כית ותרגומים של
ליצה ,תרגום התנ"ך לצ'כית ,הודפס בבית דפוס זה.
ספרות הומניסטית לצ'כית .גם תנ"ך ְק ַר ֶ

כריסטוף הרנט
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בשנת  ,1638על ידי אחיו הצעיר של הרנט ,יאן יִ רז'י ( ,)Jan Jiříשיצא לגלות בסקסוניה לאחר
התבוסה הצ'כית בקרב ההר הלבן בשנת  .1620התרגום לגרמנית הודפס רק בשנת  1678בנירנברג,
וכותרתו 'האודיסאה הנוצרית' ( ,)Der Christliche Ulyssesוהוא הוקדש על ידי בנו של המתרגם
לקיסר לאופולד הראשון.

שער ספר המסע
של כריסטוף הרנט
(מהדורה ראשונה,
פראג )1608
(באדיבות הספרייה
הלאומית ,פראג)
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ספר המסע של הרנט יצא במהדורה חדשה ,בצמוד לטקסט המקורי ,בשנים  1855‑1854על ידי
קרל יארומיר ֶא ֶּ
רבן ( )Erbenוהאגודה  19,Matice Českaבמסגרת הפעילות התרבותית של תנועת
20
התחייה הלאומית הצ'כית .ספר המסע לא ראה אור בשלמות בשפות נוספות ,ובמאמר זה מובאים
לראשונה קטעים מתוך חיבורו של הרנט בתרגום לעברית.
הרנט רשם בכל אחד מימי המסע ,בציון תאריך וזמנים מדויקים ככל האפשר ,פרטי מידע רבים
שאסף :מידות ,לוחות זמנים ומחירי כניסה לאתרים ורכישת מוצרים ומזכרות 21.הוא ציין כי הייתה
כרוכה בכך אפילו סכנה ,למשל:
אחרי שסיימנו את [הטקס] במערת קבר האל שמענו את קריאת המיסה .כשהמיסה הסתיימה ,התחיל להאיר
השחר ,כך שיכולים היינו ,כל אחד ,להתהלך בכנסייה לאן שנרצה .אני ,שהיו לי דיו וצבע שחור ִאתי ,כתבתי
בפירוט לעצמי את הדברים שנזכרים די בהרחבה לעיל ובהמשך .את [הרשימות] האלה הבאתי אתי למולדתי
מתוך סיכון גדול ,כי אילו היו הטורקים מגלים אותן ,הם היו רואים בי בוגד ומרגל ,כאילו כתבתי דברים
הנוגעים בענייני המדינה ,הסודות והמצודות שלהם ,וייתכן שגם היו אוסרים ומענישים אותי22 .

עם חזרתו לפראג עיבד הרנט את רשימותיו לספר ,בעזרת ספרי עזר רבים ,והפנה אליהם בחיבורו
באופן שיטתי23.

המסע
הרנט וצ'רנין ,שיצאו כאמור מפראג ב־ 2באפריל  ,1598עברו דרך טירול וב־ 19באפריל הגיעו
לוונציה .הם שהו באיטליה כשלושה חודשים וסיירו שם בוונציה ,בפדובה ועוד ,ורק ב־ 12ביולי עלו
על סיפונה של ספינה בדרכם מזרחה .את רוב זמנם בוונציה הם הוציאו על הכנת הציוד המתאים
19

20
21

22
23

נטישק ּ ַפ ַלצקי ( ,)Palackýשנחשב להיסטוריון
הייתה זו אגודה תרבותית־חברתית־לאומית צ'כית שהקים בשנת ְ 1931פ ַר ׁ ֶ
הלאומי הצ'כי .האגודה פעלה כחלק מהמוזאון הלאומי הצ'כי בפראג ,כדי לפרסם ספרות צ'כית ותרגומים של יצירות
מופת מספרות העולם לצ'כית.
חלקים מתיאור המסע במצרים תורגמו לצרפתית .ראוVoyage en Egypte de Christophe Harant de Polžic et :
Bezdružic 1598, trans. C. & A. Brejnik, Le Caire 1972
ספרות המסעות המועדפת על קוראי העת החדשה המוקדמת הייתה זו המציגה עדות אישית אותנטית .אחת הדרכים
להוכחת האותנטיות הייתה הרישום המדויק של מידות ,מרחקים וסכומים .לא היה זה בהכרח ביטוי לרציונליזם אמפירי
אלא דרך ליצירת עניין ואמון מצד הקורא וליצירתה של סמכותיות חדשה שאפיינה את סוגת המסעות ,שמשנת 1500
הייתה לאחידה יותר ובעלת כללים ברורים יותר .ראוP. Brummett, ‘Genre, Witness, and Time in the “Book” of :
Travels’, idem (ed.), The ‘Book’ of Travels: Genre, Ethnology, and Pilgrimage, 1250–1700, Leiden & Boston 2009,
 ;pp. 18, 33ראו גםJ. Elsner & J.P. Rubiés, ‘Introduction’, eidem (eds.), Voyages and Visions: Towards a Cultural :
 ;History of Travel, London 1999, esp. pp. 15, 46על חשיבותם של המדידה ורישום המידות עבור הצליינים לירושלים
בעת החדשה המוקדמת ראוZ. Shalev, ‘Christian Pilgrimage and Ritual Measurement in Jerusalem’, La misura, :
 ;Micrologus 19 (2011), pp. 131–150עוד חשוב לציין כי למרות רצונו לדייק ציין הרנט מרחקים במידות לא־אחידות
ומחירים במטבעות לא־אחידים.
הרנט ,א ,עמ' .131‑130
פרט לברית הישנה והחדשה הפנה הרנט לחיבוריהם של הרודוטוס ,תוקידידס ,היירונימוס ,אוסביוס ,וגם לחיבוריהם
של נוסעים אחרים ,ביניהם גם נוסעים צ'כים שיצאו למסעות למזרח לפניו ,כמו מרטין ַק ַּבטניק ( )Kabátnikובעיקר
אולדריך ּ ְפ ֶרפאט (.)Přefat
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למסעם בים וביבשה ולבניית זהותם הבדויה כוונציאנים או כצרפתים ,על מנת שיוכלו לנוע בשטחי
השלטון הטורקי בבטחה יחסית24.
חמישה צליינים הצטרפו אליהם בוונציה :אביר איטלקי בשם אנטוניו דונטו ( ,)Donatoוהשאר
מאגֶ ר שבהונגריה.
עירונים :צרפתי ,הולנדי בשם למפרט ( ,)Lampertאחד משטרסבורג והאחרון ֶ
יחד הם הגיעו להסכם עם בעליה של ספינה שישיט אותם לקפריסין תמורת שלושים כתר זהב
כל אחד .לאחר עצירה בכרתים הם הגיעו ב־ 19באוגוסט לקפריסין .כבר כאן התעוררו בעיות עם
למפרט ההולנדי ,שסיפר כי כל כספו נגנב ,ושלמעשה תכנן להמשיך במסע על חשבון הצליינים
האחרים.
בקפריסין הם הגיעו ,באמצעות מתורגמן ,להסכמה עם בעל סירה סורי שייקח אותם ליפו תמורת
שלושים וחמישה פיאסטר לאחד .עד מהרה התברר שהסירה שנבחרה לא הייתה מוצלחת .אנשי
צוותה היו שלושה סורים שהצליינים לא יכלו להחליף ִאתם מילה ,והיא הייתה עמוסה זרעי כותנה.
הסירה כמעט התהפכה בסערה ,אך לבסוף הביאה את הנוסעים לנמל יפו.
ביפו הם שכרו את שירותיו של מתורגמן ,חבר המסדר הפרנציסקני 25,והוא ארגן להם מסע לרמלה
על חמורים חבושי אוכפי עץ וללא מושכות ,וברמלה הם קנו חבלים והכינו מושכות .ב־ 3בספטמבר
הם עזבו את רמלה בדרכם לירושלים ,על חמורים עלובים יותר ובליווי מלווה עות'מאני רכוב על סוס
וחיילים רגלים .בהתקרבם לירושלים רץ המתורגמן שלהם קדימה כדי להודיע על בואם ,ולקראתם
יצא מתורגמן ירושלמי ,גם הוא פרנציסקני ,עם הוויקאר של מנזר סנט סלוודור 26.בירושלים ,לאחר
שנרשמו ושילמו לפקיד העות'מאני ,יצאו לסייר מדי יום באתריה של העיר.
הרנט וחבורתו ביקרו בכנסיית הקבר ,בעמק יהושפט ,בהר הזיתים ובהר ציון ואף יצאו לביקור קצר
במנזר המצלבה .מירושלים יצאה החבורה גם ליריחו וים המלח 27ולבית־לחם .ביקורם בירושלים הסתיים
ב־ 16בספטמבר בטקס ההסמכה של הרנט ,צ'רנין ודונטו ל'אבירי הקבר הקדוש' בכנסיית הקבר28,
24

25

26

27

28

על סוגים של התחזות בעת החדשה המוקדמת ראוM. Eliav-Feldon, Renaissance Impostors and Proofs of Identity, :
 ;Houndmills, Basingstoke, 2012ראו גם :נ' זימון־דיוויס' ,דור דור ומתחזיו :ממרטן גר לסומרסבי' ,הנ"ל ,שובו של
מרטן גר ,תרגמה מ' אליאב־פלדון ,תל־אביב תשס"א ,עמ'  ,172‑149ובעיקר טענתה המרכזית בעמ' .153
הרנט השתמש בכינוי  ,de la centuraשל החגורה ,כדי לציין במקרה זה את הפרנציסקנים .במקומות אחרים בחיבורו
כינה הרנט בכינוי זה ,כמו נוסעים אחרים ,את הנוצרים שקיבלו את שמם מחגורתה של מריה שנמצאה על ידי תומס
הקדוש ,ושחיו לפי כללי הפולחן הסיריאני הראשוני של הכנסייה של אנטיוכיה .ראוN. Chareyron, Pilgrims to :
Jerusalem in the Middle Ages, New York 2005, p. 97, n. 29
אחת מההתארגנויות המקצועיות בירושלים במאה השש־עשרה — התארגנויות שאמנון כהן הגדיר כגילדות — הייתה זו
של מורי הדרך .לארגון זה היה מונופול על ההדרכה בירושלים ועל מכירת המזכרות ,וחבריו נהגו להגיש תלונות לבית
הדין על מי שמציגים עצמם כמורי דרך ,פוגשים את עולי הדרך מחוץ לשערי העיר ומלווים אותם בסיורים בעיר .ראו:
A. Cohen, The Guilds of Ottoman Jerusalem, Leiden, Boston & Köln 2001, pp. 79–80
המסע ליריחו ,לירדן ולים המלח היה כרוך בתשלום של  100דוקטים למנהלת הסנג'ק עבור ליווי .למסע יצאו חמישה־
עשר נזירים וארבעה צליינים בלבד (רק אלה שיכלו לשלם) .בביתניה התארגנה השיירה שכללה את הליווי הטורקי ואת
בעלי החמורים שעליהם רכבו ,סך הכול שבעים איש .בראש רכב טורקי על סוס ,אחריו הנזירים והצליינים ,והחיילים
הרגלים היו מפוזרים סביבם וביניהם .ראו :הרנט ,א ,עמ' .161
הדעות חלוקות באשר למקורותיו של מסדר 'אבירי הקבר הקדוש' .היו שניסו לקשור אותו באבירים הצלבנים ובגוטפריד
לדנזֶ ל
מבוּ יוֹ ן ,אולם למעשה העדות הראשונה להסמכה כ'אביר הקבר הקדוש' היא הסמכתו של וילהלם פון ּבוֹ ֶ
ּ
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ובערב שלמחרת הם ערכו סעודה חגיגית לכל הצליינים והנזירים במנזר סנט סלוודור .בשלב זה של
המסע התפצלה חבורת עולי הרגל .הרנט וצ'רנין המשיכו במסעם לכיוון מצרים — הם הפליגו בסירה
מעזה לדמיאט ומשם לקהיר ,ואחר כך רכבו על גמלים לסיני.

תיאור העדות הנוצריות בירושלים
בתיאור ביקורו בירושלים הציג הרנט את העדות הנוצריות השונות שאת נציגיהן פגש בהיותו בעיר.
על חלקן הוסיף מידע בנספחים לחיבורו ובמהלך הכתיבה הפנה לנספחים אלה .הנספחים הוקדשו
ליוונים־האורתודוקסים ,לארמנים ,לגאורגים ופרק מיוחד הוקדש לנסטוריאנים ,לאשורים ,לסיריאנים,
( )Boldenselבשנת  ,1336וייסודו של המסדר קשור כנראה במינוים של הפרנציסקנים ל'שומרי הארץ הקדושה'.
ההצטרפות למסדר לא דרשה מחויבות מתמשכת אלא הייתה מעין אות הוקרה לצליין ובמקביל מקור הכנסה לא
אכזב לקוסטודיה .בהיעדר סמכות חילונית הקוּ סטוֹ ס הוא שהעניק את התואר .ראו‘Knights of the Holy Sepulchre’, :
 .Catholic Encyclopedia, http://www.newadvent.org/cathen/07427c.htmהמסדר קיים גם בימינו.
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למרונים וליעקוביטים 29.אפשר לקרוא את הפרקים האלה כמעין סיכום היסטורי־אנתרופולוגי של
מאפייניהן ומנהגיהן של העדות השונות30.
למשל בפרק על היוונים־האורתודוקסים כתב הרנט תקציר היסטורי של קורות יוון העתיקה,
סקר את המשטר בה ,הזכיר את הפילוסופים והמוזיקאים היוונים ,והמשיך בתיאור היוונים
בימיו' ,המפוזרים בהרבה ארצות ועמים בעולם ,שם הם חיים במספרים גדולים'' .דתם [הנצרות
האורתודוקסית]' ,כתב הרנט' ,נפוצה בכל מקום [ ]...ובמחוזות הנזכרים האלה יש דת אחת,
שבאמצעותה הם שומרים על אחדות .קהילותיהם בערים השונות מונהגות עד היום ,כפי שהיו
הכנסיות העתיקות ,על ידי הפטריארך ,שהוא הרשות הגבוהה ביותר והאב הרוחני העליון של הדת'.
ועוד הוסיף:
הם הסתגלו למנהגי הטורקים [ ]...בבתים ,כמו הטורקים ,אין להם כמעט כל ציוד למשק הבית .הם שוכבים
על האדמה על מזרני צמר או כותנה ,על פי המנהג הטורקי ,הם אוכלים בצמצום בישבם סביב שולחן קטן
ונמוך מעור .אולם הם אוהבים לשתות יין ,ובזה הם עדיין שומרים על המנהג העתיק שככל שהיין חזק יותר
הוא טוב יותר .הם שותים אותו מכוסיות קטנות ,אחת אחרי השנייה ,ובאטיות .אולי מכאן נובעת האמרה
האיטלקית ,Bon vin, cattiva testa, dice il Grego :כלומר 'יין טוב מזיק לראש ,אומרים היוונים' ,ולכן הם שותים
אותו לאט31 .

הרנט תיאר את העדות הנוצריות השונות ככנסיות נפרדות .לכל אחת ארגון משלה ומנהגים ייחודיים
לה ,שחלקם נובעים מ'טעויות תאולוגיות' לדבריו 32,אולם באותה נשימה התייחס אל בני כל העדות
כאל נוצרים:
לא רק בכנסיית הקבר אלא גם במקומות אחרים בארץ הקודש מצויות ,חוץ מהלטינים ,שהם הנוצרים הרומים־
קתולים ,הרבה כתות ודתות [ ]sekt a náboženstvíשל נוצרים מעמים מגוונים [.]rozličných národův křesťané
כמו למשל :יוונים ,ארמנים ,גאורגים ,סיריאנים ,נסטוריאנים ,יעקוביטים ,חבשים ,מרוניטים ואחרים ,אשר
כולם נוצרים ,אף שאינם מוכרים כמו אלה [הלטינים]33 .

הוא הדגיש את המכנה המשותף הרחב לעדות ,וחשוב מכול :את שיתוף הפעולה ביניהן .בתיאור
כנסיית הקבר הקפיד הרנט לציין את החלוקה הפנימית של הכנסייה בין העדות השונות :קפלת
'מרים המבורכת' בידי הלטינים ,קפלת 'כלא האדון' בידי היוונים והגאורגים ,קפלת 'חלוקת
הבגדים' בידי הארמנים ,קפלת 'הבוז' בידי האתיופים ,וקפלת 'מרים המהוללת ויוחנן הקדוש' ועוד
קפלה קטנה ליד הקבר בידי היעקוביטים; הקפלה 'על הר הקלבריה' כפי שכינה אותה ,נמצאת בידי
29
30

31
32
33

הרנט ,א ,עמ'  .291‑268לדברי הרנט האשורים מוצאם מבגדד ,הסיריאנים מסוריה ,והיעקוביטים הם הנוצרים של
מצרים.
על העניין האתנוגפי של נוסעי העת החדשה המוקדמת נכתב רבות .ראו סיכום אצלJ.P. Rubiés, ‘Travel Writing :
and Ethnography’, P. Hulme & T. Youngs, The Cambridge Companion to Travel Writing, Cambridge 2002,
pp. 242–260
הרנט ,א ,עמ' .273‑272
כמו למשל תאריך חג המולד או היעדר סקרמנט האישוש (הקונפירמציה) בכנסייה האורתודוקסית ,ו'טעותם הגדולה
ביותר' ,כתב הרנט' ,היא שהם מכחישים שרוח הקודש נובעת מהאב והבן ,הם אומרים שרק מהאב עצמו' (שם ,עמ' .)277
שם ,עמ'  .264הרנט השתמש לחלופין וללא שיטה במונחים חבשים ואתיופים Abyssinští :שבאו מ־.Aethiopie
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איור כנסיית הקבר
בספרו של הרנט
(באדיבות הספרייה
הלאומית ,פראג)

הקלוֹ יֶ רי ( ,)calojeriהנזירים היוונים ,ו'למרות זאת ,הנזירים הלטינים מקיימים את הליטורגייה
ַ
שלהם בקפלה הזו'34.
הרנט התרשם מאוד מהפיקוח העות'מאני הקפדני על המקומות הקדושים וראה בעצם הפיקוח
על תנועת המבקרים הנוצרים שמירה על הסדר ועל היחסים בין העדות הנוצריות לבין עצמן .למשל
 34שם ,עמ' .125
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הכניסה לכנסיית הקבר הייתה כרוכה בתיאום מראש ,שנעשה על ידי הקוּ סטוֹ ס הפרנציסקני בסיוע
המתורגמן ,וכפי שתואם ,חיילים עות'מאנים חיכו לצליינים כדי לפתוח ולסגור עבורם את דלתות
הכנסייה .וכך תיאר זאת הרנט:
כשהגיעה שעת תפילת הערב [ ]...הלכנו [ ]...כברת דרך עד שהגענו
לחזית הכנסייה אשר בה נמצא קבר האל [ ]...ראינו שהטורקים עמדו
בחזית הכנסייה וחיכו לנו [ ]...כאשר ניגשנו אל הטורקים האלה (אשר
היו בסך הכול שמונה .כמה מהם ישבו לצד דלתות הכנסייה ,על
ספסלי אבן עתיקים ,שעליהם היו פרושים שטיחים) ,קם אחד מהם
עם מפתחות ופתח את דלתות הכנסייה הנעולות .ואז ,מיד ,בעודם
סופרים אותנו ,נתנו לנו להיכנס אחד אחרי השני ,מבעד לדלת אל
תוך הכנסייה ,עד שכולנו עברנו בצורה מסודרת .אחר כך סגרו ונעלו
את הדלת ביסודיות35 .

מנגנון הפיקוח והשמירה על הסדר לא נעדר טובות הנאה עבור
השלטונות ,והיה על הצליינים לשלם על כל כניסה למקומות
הקדושים ,נוסף על תשלום על הכניסה לעיר והשהייה בה .וכך
תיאר הרנט את כניסתו לכנסיית הקבר בפעם השנייה:
כשהגיע הזמן לתפילת הערב ,הלכנו ,הגווארדיאן [הקוסטוס] עם
הנזירים ,ורק שלושה צליינים מאתנו :אדון הרמן צ'רנין ,אדון אנטוניו
דונטו ואני השלישי ,מהמנזר אל כנסיית קבר האל .שם ראינו את
הטורקים ,שהגווארדיאן הזמין מראש באמצעות המתורגמן ,מחכים
לנו כדי לפתוח את דלתות הכנסייה .לפני שהרשו לנו להיכנס
לכנסייה ,דרשו מכל אחד מאתנו רק חמישה דוקטים .היינו חייבים
לתת פחות מחצי מאשר בפעם הראשונה .רק הנזירים הפרנציסקנים
היחפנים לא משלמים כלל בכל שטחי השלטון הטורקי .אנשי דת
תכנית כנסיית הקבר אחרים ,מכל אמונה אחרת 36 ,משלמים חצי מזה ,וכל נוצרי אחר ממעמד חילוני [,]světského řádu křesťané
ו'הר הקלבריה'
חייב לשלם לטורקים מסים שונים .לאחר שקיבלו את הכסף ,ספרו אותנו על פי הסדר ,הרשו לנו להיכנס
(הגולגותא)
לכנסייה וסגרו אותנו בה.
בירושלים ,מתוך
הספר 'תיאור העולם'
מאת הקרטוגרף
הצרפתי אלן
מנסון מלה (Alain
,)Manesson Mallet
פריז 1683
 35שם ,עמ'  .116‑114לא כל הנוסעים שביקרו בכנסיית הקבר התרשמו כך מהנהלים .היו שהדגישו את גובה דמי הכניסה,
את התהליך המסורבל לקבלת אישורי הכניסה או מראות אחרים .למשל שמעון הפולני ,נוסע ארמני מלבוב שביקר
בירושלים בראשית המאה השבע־עשרה ,תיאר את מראה הצליינים העניים שבאו ממרחקים ,ושנותרו מחוץ לדלתות
הכנסייה .לתיאור בתרגום לאנגלית ראו :פרי (לעיל ,הערה  ,)6עמ' .172‑171
 36הכוונה לבני העדות הנוצריות האחרות.
 37הרנט ,א ,עמ'  .210נוהלי ביקור מסודרים בכנסיית הקבר היו קיימים כבר במאה הארבע־עשרה ,וכללו שעות פתיחה
קבועות ,תשלום ,החזקת המפתחות ואחריות לשמירה ,לפתיחה ולנעילה של הכנסייה ,אחריות שהייתה נתונה בידי
משפחות מוסלמיות .לפירוט ראוS. De Sandoli, The Church of the Holy Sepulchre: Keys, Doors, Doorkeepers, :

וביציאה מהכנסייה למחרת' :כשהגיע זמן החזרה הביתה ,הגיעו הטורקים ופתחו לנו בחזרה את
הכנסייה .הם קראו לנו ,אחד אחר השני והוציאו אותנו אל החצר שלפני הכנסייה'37.

trans. S. Morawska, Jerusalem 1986, pp. 23–47
קתדרה

 ,1 5 2ת מ ו ז ת ש ע " ד  ,ע מ ' 8 0 - 5 7

על מסעו של כריסטוף הרנט לארץ הקודש ( )1598ומצב העדות הנוצריות בירושלים העות'מאנית

ההתנהלות המסודרת הרשימה את הרנט ,גם אם מתח ביקורת או העיר בציניות על הסחיטה
המאורגנת של הצליינים על ידי הרשויות העות'מאניות .מה שהרשים אותו במיוחד היה שהדרך שבה
השלטון העות'מאני מטפל בעדות הנוצריות השונות משרתת מצד אחד את האינטרסים הכלכליים
של השלטונות ,ומצד אחר מרגיעה את המתיחות בין העדות הנוצריות .הוא הדגיש את ההסבר
למדיניות זו' :מכיוון שיש לטורקים הכנסה ורווח ניכרים מזה ,הם מניחים בשקט את הנוצרים הנזכרים
ואינם עורמים לפניהם מכשולים לקיום הדתות שלהם' — 38השמירה על הסדר והפיקוח הקפדני הם
שמאפשרים את קיומם של הנוצרים ,את חופש הדת והפולחן במקומות האלה ואת תנועת הצליינות
אליהם ,ומתוך כך גם את גביית המסים והתשלומים המסודרת על ידי השלטונות39.
התוצאה המידית של מדיניות זו ,על פי הרנט ,ברורה :חופש הפולחן ,גם אם הוא מוענק תמורת
תשלום ,מזכה את העות'מאנים באהדת הנוצרים:
הנזכרים לעיל [יוונים ,ארמנים ,גאורגים ,סורים ,נסטוריאנים ,יעקוביטים ,חבשים ,מרוניטים ואחרים],
הנמצאים במקומות הקדושים הם מאז ומתמיד במעמד של אנשי דת .הם נשארים במקומות האלה ומשלמים
הרבה כסף (שהם חייבים לתת לטורקים כל שנה) כדי שיוכלו לקיים במשך כל השנה את דתם ופולחניהם.
בכל שנה ,כאשר מגיעים חגיהם ,אלפים באים מכל מקום ,נוסף על אלה אשר עולים לרגל במיוחד למקומות
הקדושים ,למקומות שבהם נמצאים בני דתם ,כדי שהם יכלכלו אותם .הם [אנשי הדת] משבחים את הטורקים
על [שהטורקים] מאפשרים להם לשרת במקומות הקדושים על פי אמונתם40 .

הפיקוח ההדוק גם יוצר שיתוף פעולה בין העדות הנוצריות וממתן את המתיחויות ביניהן' :לנזכרים
לעיל יש לכל עם [ ]národהכמורה שלו ,שקיבלה את החינוך וההכשרה המתאימים לה ,והם [חיים]
יחד בהרמוניה ואינם מכפישים האחד את השני' 41.ועוד:
אף שהן [העדות הנוצריות] דתות שונות ומנוגדות האחת לשנייה ,הכול שקט ,ללא ריב וללא [האשמות] במינות
האחת כנגד השנייה .הן חייבות להיזהר מלעשות מעשים בלתי מוסריים וכל מיני [מעשים] אחרים ,שאם לא כן
הטורקים מיד כולאים ,bastonadami ,כלומר מכים במקל ,ומסדירים [את הסכסוך] בקנסות כספיים .כך קרה
לפני שנים גם אצל שכנינו ההונגרים :כאשר הנוצרים רבו שם על תמונות בכנסיות ,אחדים רצו לתלות ואחרים
מט ֶמשוואר [ ]Temešvárאת ההדורים — הוא זרק תמונות קדושים מהכנסייה ולקח אותה
לא רצו ,יישר הפאשא ֶ
מהם .בתמורה הוא נתן להם שטח קטן וחצר קטנה ,לא מקורה ומתפוררת ,ומעל לכניסה [לחצר] ציווה לתלות
חרב כדי [להזכיר] שאם לא יהיו שקטים הם ייענשו על ידו42 .

בהקשר זה מדיניות היד הקשה העות'מאנית נראתה בעיני הרנט דווקא יעילה ומוצלחת.
חשוב לציין כי הרנט תיאר את המדיניות העות'מאנית כלפי העדות הנוצריות לא כהתנהלות
מקומית ,אלא הדגיש כי זו מדיניות שמקורה בדרגים הגבוהים ביותר בשלטון המרכזי .דווקא דרגים
38
39
40
41
42

הרנט ,א ,עמ' .264
יש עדויות לכך שהנוצרים שחיו בירושלים היו מודעים לחשיבותם הכלכלית ובשמה אף פנו לערכאות מוסלמיות
כשהוצרו צעדיהם או כשנוצלו כספית יתר על המידה .ראו :פרי (לעיל ,הערה  ,)6עמ' .196‑195
הרנט ,א ,עמ' .264
שם ,עמ' .264
שם ,עמ'  .266טמשוואר (כיום ברומניה) הייתה בירתו של מחוז עות'מאני ( )Eyâlet-i Temeşvarמשנת  1552ועד
כיבושה על ידי הכוחות ההבסבורגיים בשנת .1716
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גבוהים אלה ,ובראשם הסולטאן — הקיסר בלשונו של הרנט — 43מקפידים כי מדיניות זו ,המגִ נה על
חופש הפולחן ,תישמר ,גם במקרים שבהם אינטרסים מקומיים ואחרים יכלו לשנותה' .אף פעם אין
להם [לנוצרים] בעיות עם הדת ,ובכל מקום הם יכולים לקיים ולבטא באופן גלוי את דתם .זאת אף
שלעתים [נשמעו] כמה עצות של פאשות כיצד אפשר וצריך לגרש את הנוצרים מכל שטחי השלטון
הטורקי או לכפות עליהם את דתם [האסלאם]' 44.ועוד:
.
סיגט [ ,]Szigetvár, 1566המופתים והקאדים [ ]...שהפאשות הסיתו אותם,
בזמן ֻסלימאן 45 ,מעט לפני כיבוש ֶ
נזפו בקיסר [בסולטאן] שעליו לכפות את האסלאם על הנוצרים והיהודים .אבל הוא ,במקום לדבר הרבה ,הלך
ִאתם לחלון אשר פנה לגנים ,ודרכו הראה להם פרחים בצבעים שונים ,ואמר כך' :כמו שהגיוון בפרחים לא
רק שאינו מכער את הגנים אלא מעורר ומשמח את העיניים והחושים ,כך מגוון הדתות והאמונות אינו יכול
לפגוע בארצי ,אלא ברוב המקרים הוא מביא רק תועלת .כל זאת רק אם כולם שומרים על השקט ונשמעים
לפקודות46 .

תיאור זה של מדיניותו של סלימאן המפואר כלפי נוצרים ויהודים ובעיקר תיאור ההרמוניה בין
העדות הנוצריות נראים מפתיעים למדי .השוואה מדגמית לתיאוריהם של שני נוסעים אחרים מבליטה
את הייחוד בגישתו של הרנט.

העדות הנוצריות בירושלים בתיאורי נוסעים
ברנהרד מבריידנבך ( ,)Bernhard von Breidenbachבן אצולה ואיש כנסייה גרמני ששירת משנת
 1484כדיאקון בקתדרלה של מיינץ ,יצא בשנת  1483למסע צליינות אל המקומות הקדושים 47.אף
שברנהרד ערך את מסעו יותר ממאה שנים לפני הרנט וביקר בירושלים בהיותה בשלטון הממלוכי,
ההשוואה ביניהם חשובה ,משום שתיאור המסע שערך היה אחד החיבורים שעליהם נשען הרנט
בתיאור מסעו שלו :מסלול המסע של הרנט זהה לזה של ברנהרד (מוונציה דרך כרתים וקפריסין ליפו,
ואחר כך למצרים ולסיני) ,וגם מסלול ביקוריו באתרים הקדושים זהה ,ודרך ארגון הכתיבה ועריכת
הספר דומים ביותר (חלוקה לשני חלקים ,המסע בארץ הקודש והמסע במצרים ,החלוקה לפרקים
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בשנת  1531דיווח השגריר הוונציאני באיסטנבול לדוֹ ֶג'ה כי הסולטאן ֻסלימאן (ראו להלן ,הערה  )45מתכנן להגיע
לרומא ,וכי הוא כועס על הקיסר שלקח לעצמו את התואר ,ודורש להיקרא הקיסר .ראוH. Inalcik, ‘The Turkish :
Impact on the Development of Modern Europe’, K.H. Karpat (ed.), The Ottoman State and Its Place in World
History, Leiden 1974, p. 52
הרנט ,א ,עמ' .266
סלימאן הראשון ( ,)1566‑1494שכונה המפואר או המחוקק.
הרנט ,א ,עמ' .266
קבוצת הצליינים שאליה הצטרף ברנהרד מנתה כחמישים איש ,וביניהם היה פליקס פברי ( ,)Fabriשיצא אז למסעו
השני בארץ .בחבורה היה גם ֶארהרד רוֹ יוויך ( ,)Reuwichאמן הולנדי שאיוריו מהמסע פורסמו בחיבורו של ברנהרד
בהדפסים של חיתוכי עץ — תוספת שהפכה להיות חלק חשוב בתיאורי המסע של המאה השש־עשרה ,לא מעט בשל
התפתחות הדפוס .ספרו של ברנהרד פורסם לראשונה בלטינית בשנת  ,1485ובתוך שנים ספורות תורגם לגרמנית,
צרפתית ופלמית .ברנהרד מת בשנת  .1497ראוBernard von Breydenbach, Peregrinationes: Un viaggiatore del :
Quattrocento a Gerusalemme e in Egitto, trans. G. Bartolini & G. Caporali, Roma 1999
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ותוספת האיורים וההדפסים) .הרנט הקפיד לציין מתי הסתמך על
ברנהרד מבריידנבך וציטט ממנו לעתים קרובות.
שלא כהרנט ,שלא הטיל ספק בנוצריותן של כל העדות הנוצריות
השונות שפגש — למרות 'טעויותיהן התאולוגיות' — ושלא הפסיק
להדגיש את חשיבות הסולידריות הנוצרית ושיתוף הפעולה בין
העדות ,ולו רק אל מול השלטון העות'מאני ,ברנהרד מבריידנבך סבר
כי רק בני העדות שקיבלו את מרות הכנסייה הקתולית והאפיפיור
יכולים להיחשב 'נוצרים ִ
אמתיים'; 48כל שאר הנוצרים במזרח נראו
בעיניו כמינים .לדבריו 'בזמנים האלה חיים בעיר הקדושה של
ירושלים גם הרבה אנשים מאומות שונות שאמונתם שייכת לדת
הנוצרית [ ]...ששקעו במינות ובטעויות רבות' 49.גם ברנהרד טען
לטובת אחדות נוצרית ,אבל הציע אחדות תאולוגית קתולית בלבד.
את הנוכחות הפרנציסקנית בירושלים הוא תפס כמאבק הרואי אל
מול הכפירה והבוגדנות הנוצריות50.
ברנהרד ניהל ויכוח תאולוגי לא רק עם העדות הנוצריות הלא־
קתוליות אלא גם עם המוסלמים והאסלאם 51,והצר בעיקר על
השפעת השלטון המוסלמי על הנוצרים במזרח ,המחקים את מנהגי
השליטים ואת לבושם ומדברים בשפתם ,ערבית 52.נראה כי הרנט
אמנם צעד בעקבותיו של ברנהרד ,אולם נקודת מבטו על העדות הנוצריות הייתה שונה לגמרי.

48
49

50
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52

כאן כוונתו בעיקר למרונים .ראו :הרנט ,א ,עמ' 152
ברנהרד מבריידנבך (לעיל ,הערה  ,)47עמ'  .151הוא אף ערך רשימות של הטעויות התאולוגיות של כל אחת מהעדות.
ראו :שם ,עמ'  .170‑155היידן ומטר ציינו כי נוסעים אירופים באו למזרח כשהם חדורים תחושה של צדקת הדרך
הנוצרית; לתחושה זו נלוו עמדות אנטי־מוסלמיות ,אנטי־יהודיות אבל גם אנטי־אורתודוקסיות ,ובכלל זה התנגדות
לכל כנסייה מזרחית שהיא ,ורוב הנוסעים אף לא נמנעו מלהביע תדיר זלזול במה שנראה בעיניהם האמונות הטפלות
של המאמינים במזרח .ראוJ.A. Hayden & N.I. Matar, ‘Introduction: Pilgrims and Travelers – In Search of the :
& “Holy” in Holy Land’, eidem (eds.), Through the Eyes of the Beholder: The Holy Land, 1517–1713, Leiden
Boston 2013, pp. 13–15
נוסע הונגרי פרנציסקני שביקר בירושלים ,ככל הנראה בשנת  ,1525ניסח עמדה זו ביתר חריפות .הוא כתב כי 'היוונים
והארמנים ,ובני לאום אחרים החיים היום בירושלים ,כמעט בכל ,בדרכי התפילה שלהם ואדיקותם ,נוהגים בדיוק
להיפך ,משנהגו האבות הקדושים ואנשי הכנסייה הישנים' ,והביע משאלה ש'הנוצרים החיים היום בארץ ,היו מכבדים
את האל כפי שעשו זאת פעם ,והיו מפגינים את צייתנותם לכנסיית האם הקדושה שברומא ,כפי שעשו זאת פעם' (י'
פורת' ,צליין הונגרי בארץ הקודש בראשית המאה ה־ XVIעל בסיס יומן המסע של  Pecsvaradi Gabriel OFMמשנת
 ,']?[ 1525עבודת מוסמך ,האוניברסיטה העברית בירושלים ,תשס"ז ,עמ'  .)36ראו גם :י' פורת ור' רובין' ,תיאור בלתי
מוכר של המקומות הקדושים מאת נזיר פרנציסקני הונגרי מראשית המאה השש עשרה' ,ק' כהן־הטב א' זלצר וד' בר
(עורכים) ,עיר בראי מחקרה :מחקרים בגיאוגרפיה היסטורית יישובית של ירושלים :מוקדש ליהושע בן־אריה בהגיעו
לגבורות ,ירושלים תשע"א ,עמ' .76‑56
ברנהרד מבריידנבך (לעיל ,הערה  ,)47עמ' .149‑107
שם ,עמ' .152‑151
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הסולטאן ֻסלימאן
המפואר ,תחריט
משנת  1800לערך
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אורית רמון

בשנת  ,1601שלוש שנים אחרי ביקורו של הרנט ,ביקר בארץ הקודש נוסע אנגלי בשם ג'ון
סנדרסון ( 53,)Sandersonששהה רבות במזרח לצורכי מסחר .הוא יצא למסעו מאיסטנבול וערך חלק
ניכר ממנו בחברת סוחרים יהודים .רק בירושלים הוא נפרד מבני חבורתו היהודים ,ובהמלצתו של
הפטריארך היווני של קונסטנטינופול עבר להתאכסן אצל הפטריארך היווני בירושלים .הפטריארך
היווני מינה לסנדרסון את אחד מפרחי הנזורה ַ(קלוֹ יֶ רי) כמורה דרך ,אך מאחר שהנזיר דיבר יוונית
בלבד ,שכר סנדרסון את שירותיו של מתורגמן יהודי .בנסיבות אלה הייתה לסנדרסון נקודת מבט
ייחודית על המציאות בירושלים.
סנדרסון הדגיש בתיאורו את העוינות הרבה שהפגינו הנזירים הפרנציסקנים (’)‘Popish friers
כלפי כל מי שאינו קתולי ובמיוחד כלפיו ,נוסע מערבי לא־קתולי 54.רק בשל בקשתו של הפטריארך
היווני בירושלים הוא נאות לוותר על ביקור בכנסיית הקבר כדי לא לעורר את זעמם של הפרנציסקנים
ולא לחולל מהומה 55.גם מהמאמינים ומעולי הרגל ,בני כל העדות הנוצריות ,הוא לא חסך את שבטו
וכינה אותם 'עובדי אלילים' ואת אמונותיהם 'אמונות טפלות' .ואפילו את הקלוירי ,מלוויו ,כינה
'אווילים' בתארו אותם מצטלבים או כורעים לפני איקונות56.
סנדרסון לא כתב מילה טובה אחת על השלטונות העות'מאניים .הוא נתקל בהם מיד עם כניסתו
לירושלים ,כשהחרב שרכש בדמשק הוחרמה ממנו בתואנה שאסור לנוצרים לשאת נשק בעיר.
הוא התעמת עם המושל ,שדרש ממנו תשלום על פשעו ,ורק בהתערבות ידידיו היהודים ניצל
מהכלא 57.הוא תיאר את חמדנותם של הטורקים ובמקום אחר גם את אכזריותם ,בעיקר כלפי
יהודים ונוצרים58.
הרנט ,שלא כברנהרד מבריידנבך וג'ון סנדרסון ,לא התמקד בתיאור המתח התאולוגי בין העדות
בירושלים והשלכותיו המעשיות; מה שעמד במוקד עניינו היה השיטה שאפשרה את חייהן המשותפים
של העדות השונות ,את מה שתיאר כהרמוניה ביניהן.
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סנדרסון היה סוחר אנגלי ממשפחה מכובדת מצפון אנגליה שאביו עבר ללונדון והקים בה עסק מצליח לכובעים .משירד
האב מנכסיו נאלץ סנדרסון הבן להעמיד עצמו לשירותיהן של חברות מסחר גדולות ,וכך החל את מסעותיו להולנד,
להודו וללוונט .ספר המסע שלו לארץ הקודש נדפס לראשונה באוסף הגדול של ספרי מסע שהוציא לאור סמואל
פורצ'ס ( )Purchasבשנת  .1625למהדורה חדשה ראוThe Travels of John Sanderson in the Levant 1584–1602, ed. :
( W. Foster, London 1931ההפניות לחיבור להלן מכוונות למהדורה זו); ולתיאור המסע בארץ־ישראל בתרגום לעברית
ובלוויית הערות ראו :מ' איש־שלום' ,מסע ארץ ישראל לג'והן סאנדרסון' ,ירושלים :מחקרי ארץ ישראל ,ד (תשי"ג),
עמ' קמא‑קעב.
לדבריו הפרנציסקנים הלשינו עליו לשלטונות שהוא יהודי ,ושלמרות זאת הוא רוצה להיכנס לכנסיית הקבר .העניין
.
הובא למשפט לפני הקאדי ,והפרנציסקנים נקנסו .מלבד אי הנעימות שנגרמה לסנדרסון הוא גם נדרש לתשלום כדי
להביא את האירוע לסיומו .ראו :סנדרסון (שם) ,עמ'  ,107הערה .1
הפטריארך היווני דווקא הפציר בסנדרסון לבקר את הקוסטוס כדי שיישמרו הקשרים עם הפרנציסקנים ,אבל סנדרסון
סירב .ראו :שם ,עמ' 123
שם ,עמ' 121 ,108
שם ,עמ'  .122 ,100על יחסם של אירופים למערכת המשפט העות'מאנית ראוB. Masters, Christians and Jews in the :
Ottoman Arab World: The Roots of Sectarianism, Cambridge 2001, p. 66
סנדרסון (שם) ,עמ'  .86‑85הוא גם הזכיר את דרכם של הטורקים לשפד נדונים למוות ,בעיקר גברים ,על וו או על מוט.
קתדרה
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המדיניות העות'מאנית והנוצרים בירושלים במאה השש־עשרה
צופים מערביים רבים בני התקופה טענו כי הצדק העות'מאני הוא קפריזי ושרירותי ,אף שהרשויות
באיסטנבול התנהלו לרוב על פי שיטה ברורה של חוק וסדר .בכל הנוגע לעדות הלא־מוסלמיות הייתה
המדינה העות'מאנית מחויבת למערכות החוקים שעל פיהן התנהלה :השריעה ( ,)şeriatהתחיקה
הסולטאנית ( )kanunוההסכמים עם העולם הנוצרי ( .)uhudהשרירותיות של המדיניות העות'מאנית
בעיני המתבונן המערבי נבעה בעיקר מתוך אי הבנה של הפרשנויות האפשריות לחוק הקיים59.
השלטונות העות'מאניים העניקו אוטונומיה מסוימת לנוצרים וליהודים ,וגם בירושלים נרשמה
האוכלוסייה הנוצרית בעיר על פי שיוכה העדתי כבר במאה השש־עשרה ,בעוד היהודים נרשמו כעדה
אחת60.
למעשה כל עוד זכו הסולטאנים העות'מאנים להישגים צבאיים בחזיתות השונות עם אירופה
הנוצרית ,הם לא ראו איום בנוכחות נוצרים באזורים מרוחקים מהחזית במרכז אירופה ,ואנשי השלטון
העות'מאני היו אדישים למדי כלפי הלא־מוסלמים שבחסותם .מנקודת המבט העות'מאנית הכרתם
של נוצרים בסמכותם של העות'מאנים לשלוט בהם ובמקומות הקדושים לנצרות והרווחים שנבעו
מהכרה זו ,היו מאבני היסוד במדיניותם הסובלנית היחסית 61.ענייני הלא־מוסלמים היו חשובים
לשלטונות העות'מאנים רק כשאיימו על שלטון החוק ועל הכנסות הממשל ממסים62.
מתוקף הגדרת מעמדם כבני חסות של השלטון המוסלמי ,ועל מנת להבטיח את חופש הפולחן
הדתי שלהם ,היה על הנוצרים והיהודים להעלות את מס הגִ 'זיה לשלטונות .למרות זאת הקתולים,
המרוניטים ואפילו הארמנים בירושלים אינם מוזכרים במפקדים העות'מאניים מן המאות השש־עשרה
והשבע־עשרה כמשלמי ג'זיה 63.גם התשלומים שהוטלו על צליינים ונוסעים נוצרים שפקדו את
ירושלים במהלך המאה השש־עשרה היו מקור הכנסה חשוב במיוחד64.
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פרי (לעיל ,הערה  ,)6עמ'  .58 ,51‑50למעשה מדיניות השלטונות הייתה עקבית ,אך פרשנויות אפשריות לחוק העלו
אל פני השטח מתחים בין השלטון המרכזי לרשויות בפריפריה ,בין אינטרסים מנוגדים וכדומה .ראוA. Cohen, :
‘The Ottoman Approach to Christians and Christianity in Sixteenth-Century Jerusalem’, Islam and ChristianMuslim Relations, 7 (1996), p. 211
פרי (שם) ,עמ' A. Cohen, ‘On the Realities of the Millet System: Jerusalem in the Sixteenth Century’, B. ;24‑18
Braude & B. Lewis (eds.), Christians and Jews in the Ottoman Empire: The Functioning of Plural Society, I, New
.
כטאאפה ,קהילה דתית ,היה
ִ
 .York & London 1982, p. 12מסטרס הדגיש כי כשעדה דתית הייתה רשומה אצל הקאדי
ראש העדה רשאי לבקש מהמוסדות המוסלמיים סיוע כדי לאכוף את החלטותיו על עדתו .ראו :מסטרס (לעיל ,הערה
 ,)57עמ'  ;63ראו גם :ון דן בוגרט (לעיל ,הערה  ,)6עמ' .54‑53
פרי (שם) ,עמ'  .166ראו גם את שיעורי אגרת הביקור בכנסיית הקבר :שם ,עמ'  .163הרנט תיאר נאמנה את שיעור
האגרות שנגבו ממנו ומחבורת הצליינים שאתו .למרות טרוניותיו על גובה הסכום הוא הציג מערכת מסודרת וגבייה של
סכומים קבועים מראש.
מסטרס (לעיל ,הערה  ,)57עמ' .66
כהן (לעיל ,הערה  ,)60עמ'  .13‑12אירופים היו פטורים מתשלום הג'זיה מתוקף הסכמי הקפיטולציות שנחתמו מימי
סלימאן המפואר עם באי כוחן של מדינות אירופה ,ובהן אוסטריה .ראו :מסטרס (שם) ,עמ' .69‑68
כבר בשנת  1190הנהיג צלאח אלדין את המס על צליינים ,ועם הזמן נקבעו תקנות התשלום :גובה התשלום ,תחנות
הגבייה ,השירותים הניתנים בתשלום וכדומה .במחצית השנייה של המאה השש־עשרה היה סך ההכנסות מהיטלים על
צליינים פי שניים מתשלומי הג'זיה ,אך על פי הרישומים היו הכנסות אלה רק  13אחוזים מסך הכנסות מחוז ירושלים.
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מדיניותם של העות'מאנים אכן יצרה מסגרת נוחה לקיומן של מגוון כנסיות נוצריות בכפיפה
אחת ,ללא העדפה של כנסייה זו או אחרת .אך דווקא היעדר העדפה ברורה הוביל עם הזמן להחרפת
העימות בין העדות הנוצריות ,בפרט אלה שהתעצמו בתוך המסגרת המגוננת יחסית של האימפריה
המוסלמית 65,וגרם במידה רבה להגברת האיום והלחצים מצד השלטונות העות'מאניים על העדות
הנוצריות כולן למען השמירה על היציבות והשקט 66.למרות זאת בעיניו של נוסע צ'כי בסוף המאה
השש־עשרה נראתה השיטה העות'מאנית דגם מוצלח ויעיל למדי.

האימפריה העות'מאנית כדגם?
מהמאה החמש־עשרה ועד המאה השבע־עשרה הייתה האימפריה העות'מאנית איום על אירופה ,בראש
ובראשונה איום צבאי .התעמולה האנטי־טורקית שהופצה בחסות חצר הקיסר ההבסבורגי ,בעיקר
לטובת התמיכה במאבק הצבאי באימפריה וההזדהות עמו ,ביססה את הסטראוטיפים של הטורקים
האכזרים והמאיימים ,ואלה נותרו בעינם גם לאחר המפלה העות'מאנית בקרב לפנטו ,בשנת .1571
מנגד האימפריה העות'מאנית ייצגה חלופה תרבותית ושלטונית מצליחה — מאיימת גם היא במידה
רבה — שזכתה להערכה רבה ואף עוררה קנאה באירופה ולו רק בשל העושר והפאר של השער העליון67.
האימפריה נתפסה באירופה ,במיוחד במאה השש־עשרה ,כמערכת פוליטית מאורגנת ,מצליחה
ומשגשגת ,בעלת מבנה חברתי מורכב אך יציב ,הנשענת על עצמתה של התרבות האסלאמית68.
בבוהמיה נשא העניין באימפריה העות'מאנית אופי מיוחד .כבר בסוף המאה החמש־עשרה ,בעקבות
הרפורמציה הצ'כית והתגבשותן של כנסיות חדשות שצמחו מתוך התנועה ההוּ סיטית 69,שלחו 'האחים
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ייתכן שהסיבה לכך הייתה שהשלטונות הפנו חלק לא מבוטל מכספי ההיטלים לתמיכה באנשי דת מוסלמים בירושלים
ובמוסדות וַ קף .תלונות של אנשי דת על הטרדת צליינים יכולות להעיד על הבנתם את החשיבות הכלכלית של
הצליינות .ראו :פרי (לעיל ,הערה  ,)6עמ' .193‑188 ,179 ,173‑161
הפטריארך היווני באיסטנבול ,שהצליח לאחד בשלטונו כמעט את כל צאן מרעיתו ,זכה להכרה מיוחדת מצד השלטונות
העות'מאניים ועמד מול כוחה המתעצם של הכנסייה הארמנית ,שגם היא אוחדה כמעט כולה במסגרת האימפריה
העות'מאנית .כנגד שתי הכנסיות האלה פעלו הפרנציסקנים כנציגי הכנסייה הקתולית ,שבמאה השש־עשרה נאבקה
על מעמדה לא רק כנגד הכנסיות המזרחיות אלא בעיקר כנגד כנסיות הרפורמציה באירופה .פעילות הפרנציסקנים
בירושלים יכולה להיות מובנת גם כחלק מהרפורמה הקתולית .ראו :פרי (שם) ,עמ' .148‑144
שם ,עמ' O. Peri, ‘Islamic Law and Christian Holy Sites: Jerusalem and Its Vicinity in Early Ottoman ;45‑44
Times’, IsLS, 6 (1999), pp. 108–109
ראו למשל :ניקולו מקיאוולי ,הנסיך ,תרגמה מ' שוסטרמן־פדובאנו ,ירושלים תשס"ד ,עמ' .99‑98 ,67‑65
’” ,B. Melman, ‘The Middle East/Arabia: “The Cradle of Islamיולם ויאנגס (לעיל ,הערה  ,)30עמ' N. Bisaha, ;106
 ;Creating East and West: Renaissance Humanists and the Ottoman Turks, Philadelphia 2004, pp. 174–187וראו
עמדתו של מקיאוולי (שם) ,עמ' .11
יאן הוס ( ,)Hus, 1372‑1415שכיהן כרקטור אוניברסיטת קרל בפראג וכמטיף בכנסיית בית־לחם ,גיבש את יסודותיה
התאולוגיים של תנועת הרפורמה הצ'כית .בגלל המסר האנטי־כנסייתי שלו הוחרם הוס בוועידת קונסטנץ בשנת
 1415והוצא להורג .ההוצאה להורג הניעה את האגף הרדיקלי בתנועת הרפורמה הבוהמית לפעולה אלימה כנגד נציגי
הכנסייה ורכושה ,פעולה שדוכאה על ידי סדרה של מסעי צלב בעידוד האפיפיור .בוהמיה המשיכה להחזיק בדרך
ההוסיטית המתונה ,ובשנת  1485נחתם הסכם קוּ טנה־הוֹ רה שהכיר בלגיטימיות של שתי כנסיות בארצות הצ'כיות:
טרקוויסטית) והקתולית.
ההוסיטית (אוּ ִ
קתדרה
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על מסעו של כריסטוף הרנט לארץ הקודש ( )1598ומצב העדות הנוצריות בירושלים העות'מאנית

הבוהמים' 70נציג מהקהילה בליטוֹ מישל ( )Litomyšlלמזרח על מנת למצוא בכנסיות שם מקור סמכות
תאולוגי חלופי להסמכה הקתולית 71.הנציג ,מרטין ַק ַּבטניק ( ,)Kabátnikיצא בשנת  1492למפגש
עם נציגי הכנסיות במזרח ,ובשובו לליטומישל סיפר את קורותיו לקהילה :הוא התרשם מאוד מגודלה
של קונסטנטינופול (כך הקפיד לקרוא לה) ,מעושרה ומפארה וכן מחייהם המשותפים של נוצרים,
יהודים וטורקים בה .הוא אמנם ציין כי יהודים ונוצרים חיים בשלטון העות'מאני בהשפלה ,אך לאחר
שבבואו לירושלים נפל קרבן למזימה של נוכל מוסלמי אחד ,הביע את התרשמותו מהאופן שבו שפט
מושל ירושלים והעניש את הנוכל72.
לקראת סוף המאה השש־עשרה ,כשחלק הארי של הונגריה נכבש ונשלט על ידי העות'מאנים,
הוטל על הנחלות ההבסבורגיות ,ובראש ובראשונה על בוהמיה ,העשירה והמרכזית שבהן ,עיקר
האיום ובמיוחד עיקר נטל ההתמודדות עם הפלישה העות'מאנית לאירופה .בעצם השתתפותה של
בוהמיה במאבק הכלל־נוצרי הייתה גם פריצה של בידודן של ארצות הכתר הצ'כי מאז מלחמות
ההוסיטים .העיסוק בסוגיה העות'מאנית ופריצת הבידוד הממושך הובילו נוסעים צ'כים למסעות —
גם מזרחה .חשוב להדגיש כי לא רק בארצות הצ'כיות אלא במרכז אירופה בכלל היו המשיכה למסעות
והעניין באימפריה העות'מאנית שני מאפיינים מרכזיים של ההומניזם המאוחר73.
הרנט עצמו הציג בהקדמה לספר המסע את העניין שלו במזרח ובאימפריה העות'מאנית ,את
הסיבות ליציאתו למסע ואת מניעיו לכתיבת קורותיו .דבריו כוללים אמנם את כל האפולוגטיקה
שנלוותה בתקופתו ליציאה למסע מסוג זה 74,אולם אחד מנימוקיו המרכזיים הוא שהיָ זמה לכתיבה
הייתה של מי שהגדירו את עצמם כקהל הקוראים העתידי ,שביקשו ממנו לפרסם את קורותיו בשפה
הצ'כית .הוא אף התנצל בפני ידידיו קוראי הגרמנית:
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'האחים הבוהמים' היו עדה נוצרית שצמחה מתוך האגף הרדיקלי של התנועה ההוסיטית ,וששללה את האסכטולוגיה
הלוחמנית שהתפתחה בתנועה' .האחים' ראו עצמם כעדה שוויונית ושוחרת שלום שנבחרה על ידי האל להגשים
בתורתה ובמעשיה את סדרי העולם של מלכות השמים .במאה השש־עשרה גברה ההשפעה הקלוויניסטית על חברי
העדה ,ובשל קשיי המציאות הם נאלצו להכיר בהבדלי מעמדות בקרבם ולהיעזר בתמיכתם ובהגנתם של בני אצולה
אוהדים .ראוR. Ričan, The History of the Unity of Brethren: A Protestant Hussite Church in Bohemia and :
Moravia, trans. C.D. Crews, Bethlehem, PA 1992, pp. 390–419
'בזמנים אלה [ ]...זקני ה"אחים" בליטומישל ערכו מפגשים אין ספור עם אישים חשובים ,בעיקר עם בוהוש קוסטקה,
האדון של ליטומישל וחבר ה"אחים" [ ]...כשהם חוקרים כל הזמן אם קיים בעולם עם המשמר עדיין את אורחות החיים
והסדר של הכנסייה הראשונית [ ]...כשהם שואפים לערוך את סעודת הקודש עם אנשים אלה ולא להיות סכיזמטיים
או ִּכתתים כלפיהם .והם החליטו שעל אנשים מסוימים מביניהם להישלח למקומות זרים ורחוקים ,כדי שיוכלו לראות
במו עיניהם ולגלות בעצמם ,כי לא רצו להסתמך על סיפורים שסופרו להם על ידי אנשים שהגיעו לבוהמיה מהארצות
הללו' (P. Brock, The Political and Social Doctrines of the Unity of the Czech Brethren in the Fifteenth and Early
)Sixteenth Centuries, London 1957, p. 141
תיאור המסע של קבטניק תורגם ממהדורת  1898על ידי רות בונדי .אני מודה לפרופ' דן בהט על הרשות להשתמש
בטקסט.
R.J.W. Evans, ‘Bohemia, the Emperor, and the Porte, 1550–1600’, Oxford Slavonic Papers, n.s. 3 (1970), pp.
85–86
רוב ספרי המסע נפתחים בהצגת המניעים לנסיעה ובעיקר בצידוק לכתיבה ולפרסום .כל אחד מהנוסעים הכותבים ניסה
להציג את הייחודי בספרו ,לעתים באסטרטגיות רטוריות מסובכות .ראוW.H. Sherman, ‘Stirring and Searching :
’) ,(1500–1720יולם ויאנגס (לעיל ,הערה  ,)30עמ' .30
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עצרתי את עצמי במשך כמה שנים מהכוונה לכתוב ,אבל לא מעט מהאדונים ומהחברים שלי פנו אלי ודרשו
שוב ושוב שאכתוב ,עד שלבסוף לא יכולתי עוד לדחות אותם .נוסף על כך אני מוציא עכשיו לאור [את
החיבור] בשפה הצ'כית ,כדי לרצות אותם (משום שמספרם [של דוברי הצ'כית] הוא רב יותר .בכוונתי לכתוב
ברצון גם בשפה הגרמנית לכמה אדונים בעלי שם)75 .

כדי להצדיק את כתיבתו (הארכנית) הוא גם פירט בהקדמה רשימה של תועלות שיש במסע :הגיגים
על העולם הנברא ,הרחבת הדעת ,מפגש עם תרבויות שונות וטענה שהצליינות היא ייעוד אנושי76.
אבל המטרה המרכזית בנסיעתו ובהעלאת רשמיו על הכתב הייתה לטענתו לימוד ובחינה של שיטות
שלטון אחרות ,שבעזרתן אפשר יהיה להשיג שלום ויציבות77:
במנהל תקין
חוסר היציבות ,חוסר הוודאות שלנו וחוסר הוודאות בעולם כולו הבהירו עד כה את הצורך ִ
ובהנהגה חילונית עליונה .שלא ייוותר רק כל אדם לעצמו אלא [שתהיה] קהילה שתבנה על פי צורכיהם של
האנשים[ .בעניין זה חשובה] מודעות לדוגמאות מן העבר ומהזמן הזה ,כדי שנוכל לעקוב אחר הדברים הטובים
והצנועים ומהם ללמוד ,ומהרעים להיזהר78 .

הרנט אף הדגיש כי את כל הפרטים על הנסיעה ועל תלאותיה הרבות אסף וערך למען המולדת' :היו
אין־ספור אנשים ,בכל הגילים ,ממעמד גבוה ונמוך ,מלומדים ולא מלומדים אשר כך ,בדרכים לא
תמיד גלויות ,הועילו למולדת ,לקהילה ולצאצאיהם ,מבלי שהביאו בחשבון את הסכנות הרבות,
הפרדה [מילולית :נטישה] מהמולדת ,מחברים ,מקרובי משפחה,
ההוצאות ,הגיל והזמן שעוברֵ ,
מהנאות ,ממעמד וכו''79.
הוא השתמש הרבה מאוד בצירוף  ,vlasti naší mileמולדתנו האהובה 80,ומתוך אהבת המולדת
אפילו היו לו נקיפות מצפון על שהתחזה לאיטלקי:
[לארץ הקודש] יצאתי בעזרת האל ,בלהט מיוחד ,ולקחתי על עצמי סכנות גדולות לחיי .זאת אף שהיה לי ממה
לפחד ,משום שבאותו הזמן החלה מלחמה בהונגריה בין הקיסר ירום הודו ( 81 ,)JMCאדוננו החנון והרחום,
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הרנט ,א ,הקדמה ,עמ' .xxx
ליעדה השמימי ,ושהצליינות היא סוג של שלילת העולם הארצי ,רווחה
ּ
הגיעה
ּ
התפיסה שעל הנפש לתעות בעולם עד
בחוגים פרוטסטנטיים צ'כים לקראת סוף המאה השש־עשרה .ראו :אוונס (לעיל ,הערה  ,)73עמ' .103
גם החיפוש אחר שלום בין־דתי היה נושא שעסקו בו רבים ,באירופה בכלל ובבוהמיה בפרט ,לקראת סוף המאה השש־
עשרה .לרוב הפתרונות שהוצעו היו קשורים בהמרה מרצון של הכנסיות המזרחיות לנצרות הקתולית .ראו :שם ,עמ' .94
הרנט ,א ,הקדמה ,עמ'  .xxiiiחשוב לציין כי הרנט דיווח גם על שיטת השלטון בוונציה .ראו :שם ,עמ'  .32‑22מדיווחו
עולה כי הרפובליקה לדעתו יכולה להיות שיטת משטר המתאימה לאצולה הצ'כית.
שם ,הקדמה ,עמ' .xxiv
ביסהה טענה שההומניסטים באירופה הם שחוללו את המהפכה בתפיסה המערבית של האסלאם ושל העות'מאנים
בהפכם את אויבי האמונה הוותיקים לאויבים פוליטיים ותרבותיים; בכך הם יצרו תודעה של אירופה כמולדת תרבותית.
ָ
ראו :ביסהה (לעיל ,הערה  ,)68עמ'  ;7‑5ראו גםH. Schulz-Forberg, ‘European Travel and Travel-Writing – :
Cultural Practice and the Idea of Europe’, idem (ed.), Unravelling Civilisation: European Travel and Travel
 .Writing, Brussels 2005, pp. 13–16נראה כי המולדת עבור הרנט היא בוהמיה ,הארץ שבה הצ'כית היא השפה
העיקרית והחשובה .מעניין שגם קבטניק כתב בסיכום מסעו שהוא שמח לחזור למולדתו ,ועוד כתב כי כמו שבוהמיה
היא מולדת הצ'כים כך ארץ הקודש היא מולדת היהודים.
 .Jeho Milost Císařskáכוונתו של הרנט למלחמה שהתחדשה בימיו של מוחמד השלישי ( ,)1603‑1595ושהביאה
סטש ()Mezőkeresztes
לכיבוש אגר שבהונגריה על ידי העות'מאנים ולניצחונם על הצבאות האוסטריים בקרב ֶמזֶ ֶק ֶר ֶ
בשנת .1596
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על מסעו של כריסטוף הרנט לארץ הקודש ( )1598ומצב העדות הנוצריות בירושלים העות'מאנית

לטיראן הטורקי[ .חששתי שמא] אכניס את עצמי למצב הרה סכנה אשר בו יכולתי להיפגע ,משום שהיו מזהים
אותי כנתין של הקיסר ירום הודו ושהגעתי מהארצות האלה .אבל משום שרציתי להועיל לאחרים ,הגעתי לשם
(הרבה תודות לאל) ,כשאני מתכחש למולדתי ומזדהה כבן הנחלה של אדוני ונציה ועם הזמן גם לפולני (כי
העמים האלה חיו בשלום ושקט עם הטורקים בזמן הזה) .הייתי חייב להעמיד פנים82 .
נאמנותו של הרנט למולדתו ,בוהמיה ,ושאיפתו להועיל לה ,בעיקר בעניין סדרי השלטון והקונפסיות83

הנוצריות השונות בה ,הם כנראה שעמדו לנגד עיניו כשבחן את מערכת היחסים בין העדות הנוצריות
בירושלים והעלה את רשמיו בספר שנדפס.

כנסיות נוצריות בארצות הכתר הבוהמי במאה השש־עשרה
כתוצאה מפעילות התנועה ההוסיטית התפתחה בבוהמיה בכלל ובפראג בפרט ,כבר בתקופה
שקדמה לרפורמציה ,מציאות שבה היו קהילות דתיות רבות זו לצד זו ,ומתח רב שרר ביניהן84.
השפעת תנועות הרפורמה ,בעיקר אלה של לותר וקלווין ,בארצות הכתר הצ'כי רק הגבירה את
הפיצול הפנימי ואת המתיחות ,גם אם זו לא תמיד ניכרה על פני השטח .בארצות הצ'כיות היו
טרקוויסטים' ,אחים בוהמים' ,קלוויניסטים ,לותרנים ,קבוצות רפורמציה
קהילות של קתולים ,אוּ ִ
רדיקלית כמו האנאבפטיסטים (גרמנים ושווייצרים) ועוד .אף שרק שתי כנסיות — הכנסייה הקתולית
והכנסייה האוטרקוויסטית ,שנחשבה ליורשת הרשמית של הרפורמציה הצ'כית — 85היו מוכרות על
פי חוקי הארץ ועל ידי השליטים לבית הבסבורג ,נשמרה בדרך כלל סובלנות דתית בבוהמיה במאה
השש־עשרה.
אולם במציאות של מגוון דתי גדול כל כך ,שבה מעבר מאמינים מקבוצה דתית אחת לשנייה היה
חזיון נפוץ למדי ,היו כל הקהילות הנוצריות ,חדשות כוותיקות ,צריכות להגדיר באופן ברור את זהותן
הייחודית ולהצדיק את דרכן ,התאולוגית לפחות .הוויכוח הדתי והדאגה ללכידות פנימית היו כלים
מרכזיים בהגדרת גבולות הקהילה.
82
83

84

85

הרנט ,א ,הקדמה ,עמ' .xxix
המונח קונפסיה מגדיר בראש ובראשונה הצהרת אמונה אישית או קבוצתית .במחצית השנייה של המאה השש־עשרה
הוחל המונח לא רק על הצהרות אמונה קבוצתיות של הקבוצות הנוצריות השונות אלא גם ובעיקר על המסגרת
הכנסייתית והקהילתית שהחזיקה באותם עיקרי אמונה שבקונפסיה .סיכום חלקי של הדיון במושג ראוJ. Deventer, :
‘“Confessionalisation” – A Useful Theoretical Concept for the Study of Religion, Politics, and Society in
 ;Early Modern East-Central Europe?’, European Review of History, 11, 3 (2004), pp. 403–425ועוד על מרכז
אירופה ראוM. Crăciun, O. Ghitta & G. Murdock (eds.), Confessional Identity in East-Central Europe, :
Aldershot 2008
השישטנסקי ( )Hašištenskyמלוֹ ּבקוֹ ביץ' ,בנימה ביקורתית ,מציאות זו' :בכל מקום
ֶ
כבר בשנת  1489תיאר ּבוֹ הוּ סלב
תמצא אנשים מתווכחים בענייני אמונה .זקנים וצעירים ,גברים ונשים מסבירים את כתבי הקודש ,שהם לא למדו כלל
בעבר .ברגע בו צומחת כת חדשה יש לה מיד מאמינים .כה גדולה ההתלהבות מחידושים' (Bohuslai Hassensteinii
.)Lobkowicz, Epistulae, II, eds. J. Martinek & D. Martinkova, Leipzig 1980, #18, p. 19
הייתה כאן ,כמו מאוחר יותר בהסכם אוגסבורג ( ,)1555הכרה רק בכנסייה אחת נוסף על זו הקתולית .הכרת השליטים
ההבסבורגים בכנסייה האוטרקוויסטית נשענה על הסכמים קודמים ובעיקר על הסכם קוטנה־הורה משנת  .1485ראו:
R.A. Kann & Z.V. David, The Peoples of the Eastern Habsburg Lands 1526–1918, Seattle & London 1984, p. 30
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במחצית השנייה ובעיקר ברבע האחרון של המאה השש־עשרה הלכה וגברה בקרב הקבוצות
שמעמדן לא היה מעוגן בהסכם כלשהו ,תחושת איום בשל ההחמרה במדיניות הקתולית כלפי
הזרמים הנוצרים האחרים ,שהסתמנה באירופה בכלל ובשטחי השלטון ההבסבורגי בפרט 86.בבוהמיה
כוונה מגמה זו באופן ברור כלפי 'האחים הבוהמים' ,והם גורשו ממנה בצו כבר בשנת  ,1547אך גם
מעמדם של הלותרנים ושל וקבוצות נוספות לא היה מעוגן בחוק .למעשה גם מעמדה של הכנסייה
האוטרקוויסטית ,שכאמור הייתה מוכרת ככנסייה נוספת יחידה לצד הכנסייה הקתולית ,היה נתון
בסכנה כשקבוצות הרפורמציה האחרות הותקפו על ידי השלטון הקתולי 87.מתקפה קתולית חריפה
במיוחד ניהלו מטיפים ואנשי כנסייה קתולים לא־צ'כים; 88בעוד אנשי הכנסייה הקתולית הצ'כים
הקפידו לשמור על ההבחנה ,שהייתה מקובלת בכנסייה הקתולית עד אמצע המאה השש־עשרה ,בין
הוס והכנסייה האוטרקוויסטית לבין שאר הקהילות הפרוטסטנטיות 89,בעיני המטיפים הזרים נחשבו
כולם מינים :הוס ,וייקליף ,לותר ,צווינגלי וקלווין90.

סיכום
ברצוני להציע כי הרנט ,למרות הזדהותו המלאה עם המטרה האימפריאלית במאבק בטורקים ,היה
מוכן לחרוג מעמדתו השלילית באשר לעות'מאנים דווקא בסוגיית מדיניותם כלפי העדות הנוצריות
משום שעניין זה הטריד אותו במיוחד .כמו אינטלקטואלים צ'כים אחרים ,שהיו מוטרדים מהמדיניות
ההבסבורגית של רה־קתוליזציה ,שהייתה כרוכה גם בגרמניזציה של בוהמיה ,ראה הרנט באימפריה
העות'מאנית דגם שלטוני שכדאי היה לפחות ללמוד אותו למען השגת שלום בין־דתי ()Eirenism
ויציבות במולדת.
86

87

88

89

90

אירועי ליל ַּברתוֹ לוֹ ֵמאוּ ס בצרפת בשנת  ,1572שבו טבחו קתולים בפרוטסטנטים ,עוררו הדים רבים בבוהמיה ותוארו
לפרטים בכרוניקות בנות הזמן .פרט לכך הלך וגדל מספר המצטרפים לנצרות הקתולית מקרב הכנסיות האחרות .ראו:
R.J.W. Evans, Rudolf II and His World, Oxford 1973, pp. 86–87, 114–115
נורות אזהרה נדלקו אצל המנהיגות האוטרקוויסטית כשבשנת  ,1571בתואנה של חיפוש אחר ספרים לותרניים
וקלוויניסטיים ,נכנסו אנשי המלך לספריות הקולג'ים והאוניברסיטה האוטרקוויסטית בפראג .ראוZ.V. David, :
& Finding the Middle Way: The Utraquists’ Liberal Challenge to Rome and Luther, Washington D.C., Baltimore
London 2003, p. 179
היו ביניהם איטלקים ,כמו למשל פטר איליצ'ינו ( ,)Petr Illicinoגרמנים כמו אלכסנדר ֶהלר ( ,)Höllerפולנים כמו יקוֹ ּב
ווּ ז'ק מוַ וגרוֹ בייץ' ( )Jakób Wujek z Wągrowcaובעיקר המרטיר הישועי האנגלי אדמונד קמפיון ( ,)Campionשספר
אמתי לעמדות הפרוטסטנטיות ,תורגם לצ'כית ויצא בפראג
הפולמוס שלו 'עשר סיבות' ( ,)Rationes decemשהיווה אתגר ִ
בשתי מהדורות ,בשנת  1601ובשנת  .1602ראו :דוד (שם) ,עמ'  ;281‑280על קמפיון ראו גםA. Thomas, A Blessed :
Shore: England and Bohemia from Chaucer to Shakespeare, Ithaca & London 2007, pp. 174–181
בעיקר בכל הנוגע להכרה בהוס כקדוש ולסעודת הקודש 'בשני המינים' ,לחם ויין ,שהיו מסימני ההיכר של הרפורמציה
הצ'כית .הפולמוס הצ'כי הקתולי כוון בעיקר להעמקת ההבחנה בין 'האחים הבוהמים' והלותרנים לבין הכנסייה
האוטרקוויסטית ,שהייתה בעיניהם 'גרועה קצת פחות' .ראו :דוד (שם) ,עמ' .286‑282
ספרי פולמוס קתוליים רבים יצאו לאור בבוהמיה בתקופה הנדונה .אחד המתפלמסים הקתולים הבולטים היה הישועי
וצלב שטורם ( .)Václav Šturm, 1533‑1601רוב ספרי הפולמוס שפרסם כוונו כנגד 'האחים הבוהמים' ('עיקרי האמונה
והוראתה על פי זקני האחים'' ;1582 ,תגובה על ההצהרה הקצרה [הצהרת האמונה] של האחים' ,)1584 ,אך בחיבוריו
הוא שלל למעשה את קיומן של כנסיות אחרות מחוץ לכנסייה הקתולית וראה בכנסייה האוטרקוויסטית חלק מהכנסייה
הקתולית .ראו :דוד (שם) ,עמ' .284‑283
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על מסעו של כריסטוף הרנט לארץ הקודש ( )1598ומצב העדות הנוצריות בירושלים העות'מאנית

הרנט ,כמו צ'כים אחרים בני דורו ,אם קתולים ואם פרוטסטנטים ,שאף לכך שהשליטים לבית
הבסבורג יכוננו בארצות הצ'כיות שלטון שיאפשר חיים דתיים מגוונים והרמוניים 91.אולם החמרת
המדיניות הקתולית של בית הבסבורג כנגד הכנסיות האחרות דחפה אותו למאבק להגנה על חירויות
הדת של הקונפסיות השונות ,ומתוך כך גם למאבק נגד השלטון ההבסבורגי עצמו92.

אפילוג :סופו של הרנט
בשובו ממסעו חי הרנט בפילזֶ ן ( ,)Plzeňושם התוודע לקיסר רודולף השני ,שעבר לפילזן לאחר
ששיטפון גדול הציף את פראג .משנודע לו על גבורתו של הרנט במלחמה בטורקים מינה אותו הקיסר
בשנת  1599ליועצו והחזיר אותו אתו לפראג .בפראג התמסר הרנט לספורט ,לכתיבת שירה ובעיקר
להלחנה 93,וב־ 8בינואר  1603זכה לקידום לדרגת האצולה הגבוהה .באותה שנה הוא נישא בשנית,
לאלמנה בעלת נכסים רבים ,ושנה אחר כך ,כשנולדה ִּבתם ,היא הוטבלה במים מן הירדן שהביא
הרנט ממסעו .גם אשתו השנייה נפטרה ,ובשנת  1612הוא נישא בשלישית ,לאישה בעלת נכסים רבים
בקרבת טירת ּ ֶפצקה ( )Peckaשכבר הייתה בבעלותו ,ובה בילה את רוב ימיו.
הרנט המשיך לשרת את הקיסרות גם לאחר מותו של רודולף השני בשנת  ,1612ומתיאס ,הקיסר
החדש ,העלה אותו לדרגת יועץ החצר ושלח אותו בשליחות מסדר 'גיזת הזהב' 94לספרד .הרנט פרש
משירות הקיסר כששבה החצר לווינה.
מינויו של מתיאס לקיסר הביא להחמרה במדיניות הקתולית של בית הבסבורג כלפי הכנסיות
האחרות והגביר את המתח בין הקונפסיות השונות בבוהמיה וכן בין הקבוצות האתניות השונות.
כנראה בעקבות התפתחות זו הצטרף הרנט בגלוי למחנה הצ'כי הפרוטסטנטי והשתתף במאבק כנגד
השלטון ההבסבורגי 95.מאבק זה פתח אמנם את מלחמת שלושים השנה ,אך עבור האצולה הצ'כית
הייתה המפלה לצבאות הקתולים בקרב ההר הלבן ,ליד פראג ,בשנת  ,1620התבוסה שסיימה את
המאבק.
91

92
93

94

95

גם וצלב ּבוּ דוֹ ֶבץ ( )Václav Budovecלמשל ,בן למשפחת אצולה שהתחנך על ידי 'האחים הבוהמים' ,ושהיה בן
דורו של הרנט ,הציג את איסטנבול — בשנת  ,1602בדברים שהפנה לרודולף השני — כדגם לעיר סובלנית ,שיהודים,
נוצרים ומוסלמים חיים בה בשלום והרמוניה' :בקונסטנטינופול יש שלוש כתות [ ]sektושלושה עמים שונים [:]narod
הטורקים ,היהודים והנוצרים .כולם מנוגדים זה לזה בדתם אבל חיים בשלום והרמוניה זה עם זה' (F.M. Bartoš,
‘Wenceslas Budovec’s Defence of the Brethren and of Freedom of Conscience in 1604’, Church History, 28
.)[1959], p. 236
אוונס (לעיל ,הערה  ,)73עמ' .105‑103
ידועות שבע יצירות מוזיקליות של הרנט .אחת מהם חוברה ככל הנראה בירושלים .ביצועים מודרניים ליצירותיו
נמצאים במרשתת .ראו למשל( http://www.youtube.com/watch?v=VoW_-Xd43rw&feature=related :נצפה ב־11
במאי .)2014
פיליפ הטוב דוכס בורגונדיה הקים מסדר זה בשנת  1430על מנת להכפיף את האצולה הגבוהה למרותו .המסדר הועבר
לבית הבסבורג (באמצעות נישואין) ושימש את בני הבסבורג למטרה דומה .יוקרתו של המסדר נבעה מכך שחבריו
היו גם חברי מועצת המלך ונשפטו רק לפני המלך וחברי המסדר האחרים .שמו של המסדר לקוח מסיפור גיזת הזהב
המיתולוגי.
קולדינסקה (לעיל ,הערה  ,)17עמ' .329‑316
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ההוצאה להורג של
הרנט והאצילים
הצ'כים בכיכר
העיר העתיקה של
פראג ()1621

הרנט ,ואתו עשרים ושישה אצילים צ'כים שנאסרו על ידי השלטון ההבסבורגי ,הוצאו להורג
בכיכר העיר העתיקה בפראג ב־ 21ביוני  .1621רכושו הוחרם והוא הוכרז כבוגד.
דבריו של הרנט לפני הוצאתו להורג היו' :אלוהים שבשמים ,ארצות רבות כל כך חציתי ,עם סכנות
רבות התמודדתי ימים רבים ללא לחם ומים ,מכוסה כולי בחול ,ומכולן הציל אותי אלוהים הטוב.
וכעת ,במולדתי האהובה ,עלי למות חף מפשע .אלוהים שבשמים — סלח לאויביי!'96.
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