יהודה איש קריות על המוקד
לאומנות ,על־לאומיות ואנטישמיות ביוון של המאה הי״ט

קתרץ פלמינג
אין בכוונתי להפיל שעמום על הבית ולדקלם מראשיתה
את פרשת דון פסיפיקו ,א ן לבטח אין האופוזיציה
מעוניינת באמת ובתמים שנשוב לאותם ימים1.

א
עשרים ושתיים כפות מרק ,מכסף ,מתוצרת אנגלית; כלי לסוכר ,עם מלקחי כסף; קנקן
חלב; מלחייה; שתים־עשרה כפיות ,וכפיות מלח; מגש גדול; קערה; זוג פמוטים השייכים
למאדאם פסיפיקג2
כך כתב ״האביר״ ( )Chevalierדויד פסיפיקו מאתונה ,בשבוע של הארבעה־ע שר
באוגוסט  . 1847פסיפיקו ,סוחר יהודי בבירה היוונית ,שנימנה בעבר עם הסגל הדיפלומטי
הפורטוגלי 3,כתב זאת כדי לפרט את מחיריהם של כלי כסף יקרי ערך שנגנבו ממנו:
”( “volée chez moi par la populace d’Athènes le 4 Avril dernierנגנבו ממני על ידי בני
אתונה בארבעה באפריל האחרון נחג הפסחא5.)4]1847 ,
*
1

2

3
4
5

תירגם מאנגלית אדם חשין.
ג׳ורג׳ הווארת׳ ( ,)George Howarthהפרלמנט הבריטי ,מרס  ,2003בתגובה להצעה שבריטניה הגדולה
תתערב בעניינו של נתין בריטי העומד למשפט בספרד ,משום שמערכת המשפט בספרד אינה עומדת
״בסטנדרטים המינימליים״  -ראוoffice.co.uk/pa/cm200203/ :־stationery־http://www.parliament.the
 cmhansrd/vo030325/debtext/30325-11.htmהווארת׳ ,חבר הפרלמנט הבריטי מטעם הלייבור ,הוא
יליד . 1949
ראו .p r o /f o 286/118, Athens, 14/26 August, 1847 :הלוכסן המפריד בין התאריכים מפריד בין
התאריך לפי הלוח היוליאני ,משמאל ללוכסן ,ומימין לו לפי הלוח הגרגוריאני; וכן אציין להלן .וראו
להלן ,הערה . 5
דויד פסיפיקו נולד בגיברלטר בשנת  , 1784והיה נתין בריטי .משנת  1835עד שנת  1837היה קונסול
פורטוגל במרוקו ,ולאחר מכן היה הקונסול הכללי שלה ביוון.
בחישוב אלגוריתמי ,חג הפסחא נופל בתאריך אחר בכל שנה; בלוח השנה הגרגוריאני מחזור תאריכי חג
הפסחא חל שוב רק כל  5,700,000שנים— ראוhttp://www.smart.net/~mmontes/ec-ca1.htm1 :
ברוב התכתבויותיו השתמש פסיפיקו ,שהיה פורטוגלי ,בלוח השנה הגרגוריאני ,שמרבית המדינות
הקתוליות אימצו לאחר שהוכרז כלוח הנכון בצו אפיפיורי משנת  . 1582מדינות פרוטסטנטיות ונוצריות
אורתודוקסיות נדרשו לזמן רב יותר עד שעברו להשתמש בלוח זה; ביוון היה לוח השנה היוליאני בשימוש

פעמים ( 106-105תשס״ו) ,עמן 55-29
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מגש ו מ ע ר כ ת כלי כ ס ף ל הג ש ת דברי מ תי ק ה ,איזמיר ,ה מ א ה ה־ ם
מ תו ך ה ק ט לו ג יהודי ס פ ר ד ב אי מ פ רי ה העותימנית ,מ חי און ישראל ,ירו שלים ת שמ״ט עמי ,203
או ס ף רג׳ינה ויוסף ס די ב ת י ם

הציבור הזה  -״ההמון האתונאי״  -לא יהיה ,לכשתגיע הפרשה לסיומה ,אלא אחד מני
רבים שייקשרו בעניינו של דון פסיפיקו .בריטניה ,פורטוגל ,בווריה ,רוסיה ,צרפת ,״קהילת
בני ישראל״(כך כינה פסיפיקו את יהודי אתונה) ויוון  -כל אלה נטלו חלק באירועים שתכפו
ומילאו תפקידים של תוקפן ,משתף פעולה או קורבן .פרשיית הגנבה היתה ארוגה בתוך מערך
סבוך של אינטרסים משפטיים וכלכליים בינלאומיים ,ובסערת הרוחות הכללית היתה יהדותו
של פסיפיקו כליא־ברק שמשך תשומת לב מכיוונים רבים .״פרשת פסיפיקו״ (Don Pacifico
 ,)Affairכפי שנודעה לימים בחוגים הדיפלומטיים הבריטים ,משרטטת בזעיר־אנפין את קווי
המתאר הפגומים שעמדו בבסיס החברה היוונית במהלך המאה הי״ט ,שבמהלכה התרחשו
ביוון תהליכים רבי עוצמה של התגבשות לאומית .בעיני אירופה ,עד המאה הי״ט הלכה יוון -

עד שנת  . 1924בצפון אמריקה עברו לשימוש בלוח הגרגוריאני ,אזורים שונים ,בתקופות שונות ,בהתאם
להשפעה התרבותית באותו אזור .כך למשל ,החוף המזרחי ,יחד עם בריטניה הגדולה ,עברו לשיטה
הגרגוריאנית בשנת  ;1752עמק נהר המיסיסיפי עבר לשיטה זו ביחד עם צרפת בשנת  , 1582ואילו טקסס,
פלורידה ,קליפורניה ,נבדה ,אריזונה וניו־מקסיקו עברו יחד עם ספרד בשנת  . 1582ארצות מזרח אירופה
אימצו את הלוח הגרגוריאני רק במאה העשרים (רוסיה ב־ ,) 1918ובבלקנים היתה אלבניה הראשונה
שאימצה אותו ( ) 1913ולאחריה בולגריה ( ) 1916ורומניה ( .) 1924יוון אימצה את הלוח ב־ 1923ותורכיה
עשתה זאת ב־ . 1927המסמכים היווניים הרשמיים בעניין פרשת פסיפיקו משתמשים בלוח השנה היוליאני.
במאה הי״ט היה הפרש של שנים־עשר יום בין שני לוחות השנה(הגרגוריאני הקדים את היוליאני); במאה
העשרים היה הפרש של שלושה־עשר יום בין שני הלוחות.

יהודה איש קריות על המוקד 31

שהיתה אמורה להיות מקור השראה למסורת דמוקרטית מערבית  -והידרדרה יותר ויותר,
ובאמצעות המקרה של דון פסיפיקו היתה בריטניה נחושה ללמד את היוונים את המשמעות
האמיתית של זכויות אדם :ואף להשתמש בחרב ,אם יהיה צורך בכך.
רשימת כלי הכסף בתלונתו של פסיפיקו היתה ראשונה בסדרה של רשימות שנערכו על
פי סעיפים שונים :״תכשיטים ,יהלומים ,פנינים של מאדאם פסיפיקו ובנותיה״ 6,״כלי מיטה
ומפות שולחן״ ,״כלי חרסינה״ ,״כלי ארד״ ,ו״כלים למשק הבית״; ראשי פרקים אחרים ציינו
אבדות נוספות .מסמך נוסף תיעד את עלות הנזק שנגרם לבית עצמו :תיקונים לשישה־עשר
חלונות שהיו להם סורגים ותריסים ,-כרכובים :צבע :גבס :חדר מטבח וחדר אמבט חדשים;
שיפוץ כללי ובנייה מחדש7.
אולם נכסים חומריים יקרי ערך אלה היו האבדות הקלות ביותר שנגרמו לפסיפיקו .הפריט
הבודד הגדול ביותר בחשבון הנזקים של פסיפיקו היה האובדן של הנוסח המקורי ,יחד עם
עותק מתורגם לצרפתית ,של תלונה משפטית נגד הממשלה הפורטוגלית בעניין נכסים
ואדמות שפסיפיקו תבע קודם לכן בפורטוגל  -את הנכסים האבודים האלה לבדם העריך
פסיפיקו בלמעלה מ־ 26,000לירות סטרלינג(ליס״ט) 8.וההוכחה לזכותו עליהם אבדה כעת -
גם אותה השחיתו האתונאים :המסמכים נקרעו ונגנבו ’.סך כל הפסדיו ,דיווח פסיפיקו
בהצהרתו ,הגיע ל־ 31,534ליס״ט .בקשה קודמת לפיצוי ,שהוגשה לממשלת פורטוגל לפני
הפורענות באתונה ,נענתה בשלילה ,אך למרות זאת התביעה החדשה כללה גם חיוב בריבית
של חודשים אחדים ,שהסתכמה לפי חישובו של פסיפיקו בלמעלה מ־ 5,323ליס״ט 10.אף על
פי שפסיפיקו התקשה לשחזר במדויק את פרטי התביעה נגד הפורטוגלים(רק בזכות העובדה
שרשימה של התכתבויותיו עם ממשלת פורטוגל שרדה במזל רב מן הפורענות היה באפשרותו
לתבוע תביעה כלשהי) ",הוא ידע היטב את מידת הפסדיו 12.מכל מקום ,העניין עמד על סף
הכרעה לטובתו ,טען פסיפיקו.

” .“Bijoux, diamants, perles de Mme. D. Pacifico et de ses fillesהתכשיטים המהממים ביופיים של
6
הגבירות לבית פסיפיקו כללו מעשי רקמה בחוטי זהב מפורטוגל ,סיכות נוי אחדות ,צמידי זהב ששקלו
כמעט רבע קילו כל אחד ,וחגורת מותניים רחבה מזהב מעוטרת בשתי אבני אודם גדולות  -ראוPR0/F0 :
286/118, Athens, 14/26 August, 1847
”— “Conto della case del sig. Cavaliere Pacifico, ex console de Portogallo, suddito inglese
7
ראו שם.
ראו שם ;Article 1 :שםSeptember 1847 (copy to British government 9( :
8
tout les titres originaux,
“
impossibles à remplacer, ont été déchirés et enl
”( d’Athenes le quatre Avril dernierכל המסמכים המקוריים ואשר לא ניתן היה להחליפם נקרעו ונגנבו
על ידי האספסוף האתונאי בארבעה באפריל האחרון) .וראו בהערה הבאה.
 10ראוPRO/FO 286/118, Athens 14/26 August 1847. Article 1 :
 11ראו( PRO/FO 286/124, Athens, 22 February 1848, Pacifico to Lyons :סר אדמונד ליונס []Lyons
היה הקונסול הבריטי באתונה; תוארו היה .)British Minister to Greece
 12ראו( PRO/FO 286/124 (no. 41), Athens, 23 March 1848, Lyons to Palmerston :לורד פלמרסטון
[ ]Palmerstonהיה שר החוץ של בריטניה באותה עת).
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יותר מההפסדים החומריים ,פסיפיקו הסב את תשומת הלב של שלטונות אתונה לנזקים
שקשה היה לכמת אותם ,אך הם היו חמורים לא פחות :בהתכתבותו הקודמת עם פורטוגל
ציין פסיפיקו את הסבל שנבע ממצבו ,״הרחק ממולדתי ,בארץ זרה״ ,3.לאחר מאורעות אפריל
הדגיש פסיפיקו את מחלת אשתו ובנותיו ,שעבר עליהן משבר גופני ונפשי בעת הפלישה
לביתם; את ההפסדים לעתיד מאובדן ההכנסה שבהשכרת ביתו ,אשר ,כך כתב ,נותר בלתי
ראוי למגורים; ואת מה שאין לו שיעור יותר מכל  -הנזק שנגרם למעמדו ולשמו הטוב בעקבות
האירועים שהיכו בו(נזק שיתואר במעורפל בז׳רגון בן זמננו כ״סבל ועגמת נפש״) .פסיפיקו
חתם את איגרתו בבקשה לפיצוי על הפגיעה האישית האיומה ,אשר היתה ״אירוע מצער
שהזיק לשמי ולאמון שנתנו בי״ 14.סר אדמונד ליונס תיאר מעשה זה  -במכתב זועם לראש
הממשלה הראשון של יוון ,יואניס קולטיס ( - )ioannis Koiettisכ״אחת הזוועות הברבריות
ביותר שהתרחשו בעידן המודרני״15.
פסיפיקו היה רחוק מביתו ,נוכרי ופגיע בארץ זרה  -דבר שהחריף עוד יותר את סבלו
הכלכלי והגופני .ההפסדים האיומים שנגרמו לפסיפיקו ,ואשר בחיפוש אחר פיצוי להם כילה את
שארית ימיו ,היו התוצאה של מה שיכונה כיום ״פשע של שנאה״ ( .)Hate Crimeהגורם שהיתה
לו ההשפעה הישירה ביותר על אבדותיו של פסיפיקו היה עצם יהדותו ,אף על פי שהממדים
המלאים של העניין סופם היה לחצות את הקטגוריות הדתיות ולהגיע גם לקטגוריות בינלאומיות
ודיפלומטיות .דויד פסיפיקו ,יהודי על־לאומי במדינה היוונית החדשה ,עמד מול מערך של
כוחות פוליטיים וחברתיים מנוגדים ,אשר במהלך המאה הבאה עוד יתעמתו כמעט עם כל המיעוטים
החיים ביוון .כשקיבל לורד פלמרסטון(בטאו ״פמרסטוך) את ההחלטה שיש להפעיל לחץ רב על
יוון בשמו של פסיפיקו ,הוא חש כי באה השעה שהיוונים  -שהכירו בהם כמייסדי הדמוקרטיה -
ילמדו ״דבר או שניים״ על גלגולה המודרני16.

ב
בארבעה באפריל  - 1847חג הפסחא - 17התקבץ קהל זועם מחוץ לביתו של דויד פסיפיקו
במרכז אתונה ,וכאשר מספר הנאספים עלה הם פרצו את דלת הבית ופגעו באשתו של פסיפיקו
ובילדיו .הפורעים בזזו את כל התכשיטים וכלי הכסף שידם השיגה ,קרעו לגזרים מסמכים
רבים והציתו את הבניין .בין הפורעים היו צעירים אתונאים ידועים ממשפחות רמות מעלה,

 — “loin de ma patrie dans un pays étranger” 13ראוPRO/FO 286/118, Athens, 30 March 1847 :
הנוטריון של אתונה ,קונסטנטין פיטארי ) ,(Constantine Pittariתורגם והועתק על ידי פאפאדיאמנדופולום
) . ,(Papadiamandopoiosעבור האביר ד פסיפיקו
 —“déplorable événement a porté à ma réputation et à mon credit” 14ראו שם 9 ,בספטמבר .1847
ראו PRO/FO 286/113, Athens, 26* h April 1847, Lyons to Coletti :15
ראו PRO/FO 286/120 (No. 64), London, 19 July 1847, Palmerston to Lyons; ibid. (No. 100), :16
)London, 30 October 1847, Palmerston to Lyons; ibid. (No. I ll
 23במרס לפי הלוח היוליאני ,חג הפסחא היווני האורתודוקסי. 1847 ,
17
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ומכולם בלט בנו של קיטסוס צוולוס ( - Kitsos Tzaveiios(18שר המלחמה היווני דאז ,אשר
החליף לאחר זמן את קולטים בראשות הממשלה 1, .פסיפיקו הזעיק מיד את המשטרה ,שאמנם
הגיעה במועד ,אך משעה שהגיעה ,כך נמסר ,לא נקפה אצבע לעצירת הפרעות שהיו בעיצומן.
עדים סיפרו כי המשטרה עמדה מנגד וחזתה במתרחש במשך שעות אחדות בטרם התערבה.
פסיפיקו עצמו תיאר כי הפשע התרחש ״לאור יום ,מתחת לאפם של אנשי הרשויות״ 20.אכן,
התקרית נמשכה זמן כה רב עד שכל האישים החשובים באתונה  -מהקונסול הבריטי ועד
לראש הממשלה היווני  -שמעו עליה בעוד היא מוסיפה להשתולל21.
העניין הגיע לבית המשפט הפלילי של אתונה בשלושה במאי  , 1847חודש לאחר האירוע .כפי
שעולה מתיק המשפט ,״בערך בארבע אחרי הצהריים [בארבעה באפריל] קיבלו [הרשויות] ידיעה
ולפיה פרצו בורגנים וחיילים לבית של דיירים יהודים באתונה ,התנהגו כלפיהם באכזריות רבה
ובזזו את רכושם״ 22.יהדותם של הדיירים ,המצטיירת כאן כעניין שולי ,היתה לב העניין.
פסיפיקו היה אדם ידוע ומוכר היטב בבירה היוונית ,הן כמנהיג חשוב של הקהילה היהודית
הקטנה בעיר הן כאדם בעל עבר מפוקפק משהו .הוא מונה בשנת  1839לקונסול פורטוגל
באתונה ,וכחמש שנים אחר כך הגיש תביעה משפטית נגד ממשלתו - 23אותה תביעה אשר
המסמכים הנוגעים לאחד מחלקיה אבדו לו בשריפה שבביתו בשנת  , 1847כך טען(ראו לעיל,
ליד ציונים  .)10-9כדי לחזק את תביעתו עשה מעשה שטות :הוא זייף מסמך :וכשהתגלה דבר
הזיוף הודח מתפקידו .חטאו אמנם לא נודע לרבים ,אך הוא המיט מידה של קלון על דמותו.
העניין הפורטוגלי עסק אף הוא בהשחתת בית  -אל הבית ,ששכן במרטולה ( ,)Mertoiaפלשו
חיילים ספרדים מהמחנה הליברלי בשנת 24.1833
פסיפיקו סבל ממזל ביש ומחיבתו היתרה להתדיינות משפטית .באתונה נודע בשל הסתבכותו
בעניין משפטי נוסף ,בשנים  , 1847-1846הפעם נגד הממשלה היוונית ,ובו תבע פיצוי עבור חלק
מאדמותיו ,שהמלך היווני אוטו(הצעיר וההולל) 25הפקיע לטובת בניית הגנים החדשים של

;PRO/FO 286/118, Athens, 12 October 1847 (3 p.m.), Pacifico to Sir Edmund Lyons
PRO/FOראו:
18
No. I ll), London, 18 December 1847, Palmerston to Lyons; 8 October 1847, Pacifico
( 286/120
to Palmerston
 19שמותיהם של כמה מהמשתתפים מופיעים בתקצירים משפטיים של אפוטרופוסות המלך (King’s
 - )ProcúrateראוPRO/FO 286/118, Athens, 15 August, 1847, Numero 6927, “Le conseil :
( ”della cour criminelle d’Athènesמועצת בית המשפט הפלילי באתונה).
 —“en plein jour, sous les yeux même des agens de l’autorité” 20ראו שםSeptember 1847, Pacifico 9 :
to Sir Edmund Lyons
 21ראוPRO/FO 286/117, Athens, 20 May 1847 (No. 75), Lyons to Palmerston :
des bourgeois “et soldats se sont pénétrés dans la maison des Israélites
 — ”qu’ils ont maltraités d’un manière atroce et de même temps ils ont pilléראוPRO/FO :
Athens,
” 15 August, 1847, Numero 6927, “Le conseil della cour criminelle d’Athènes
,286/118
(ועותק מתועתקtranscribed copy( ,
 23ראו שם 31 ,בדצמבר  . 1844התביעה הוגשה לממשלת פורטוגל על ידי הנוטריון של אתונה בארבעה
בינואר  — 1845ראוPRO/FO 286/124, Athens, 22 February 1848, Pacifico to Lyons :
 24ראוPRO/FO 286/118, Athens, 31 December 1844, first page :
 25אוטו מוויטלסבך ( ,)Otto von Wittelsbachבנו השני של המלך לודוויג הראשון מבווריה.
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ארמון המלך 26.בשנת  1836חוקק הפרלמנט היווני חוק שהעניק למלך את הסמכות להפקיע,
ללא כל פיצוי ,כל אדמה שתידרש לבניית המשכן המלכותי והגנים המלכותיים המפוארים.
מהלך שכזה אמנם לא היה מתקבל בהתלהבות ,יהיו הנסיבות אשר יהיו ,אך את להבות הזעם
הציבורי ליבתה העובדה שאוטו היה זר  -בן בווריה שהמעצמות הגדולות הציבו בתפקיד
ראש המדינה ,וכתוצאה מהתערבותן נולדה בשנת  1833הממלכה היוונית החדשה .למרות
שאוטו ויתר על תביעותיו לכתר הבוורי 27,שררה בציבור היווני התחושה שנאמנותו ליוון
שנייה לנאמנותו למולדתו28.

26

27

הארמון תוכנן על ידי פרידריך פון גרטנר ( ,)Gärtner, 1792-1847מנהל ” האקדמיה לאמנויות יפות של
מינכן״ ( )Akademie der Schönen Künsteו״האדריכל הלאומי׳׳ הרשמי ,והיה אחד ממבנים נארקלסיים
רבים שנבנו ביוון במימון מעצמות המערב ובהדרכתן .לתיאור מרתק של תהליך ״הקלסיזציה״ של אתונה
על ידי המערב ראו בסטייה .מאז שנות השלושים של המאה העשרים שימש ארמונו של אוטו כמקום
מושבם של הסנט והפרלמנט ביוון.
Renonciation de Sa Majesté le Roi de la Grèce à la Succession au Trône de Bavière.— Athènes,
le 6/18 Mars, 1836. Othon par la grâce de Dieu, Roi de la Grèce. Lorsqu’on conséquence du
Traité de Londres du 7 Mai, 1832, nous acceptâmes la Couronne de la Grèce de notre propre
et libre mouvement, aux vives acclamations du peuple Grec, nous vîmes dans l’appel qui
nous était fait, un signe de la Providence Divine, aux volontés de laquelle nous devions nous
soumettre, quelque douloureux que fût pour notre coeur le sacrifice que nous avions à porter
en nous séparant de nos augustes parents, de nos bien aimés frères et soeurs et de notre patrie.
Désirant remplir fidèlement cette haute vocation; Pénétré du désir de répondre à la confiance
des Grecs par des preuves d’un dévouement entier et d’une sollicitude exclusive dont leur bien
être est l’objet de notre part, et de lier de plus en plus étroitement notre destinée aux destinées
de la Grèce; Considérant les dispositions de l’Article VIII du Traité de Londres du 7 Mai, 1832,
et la section 2 du titre II de l’Acte Constitutionnel du Royaume de Bavière; Et ayant en vue de
prévenir toute incertitude dans les rapports a venir; Nous nous sommes décidé à exprimer dès à
présent une renonciation, aux conditions et sous les restrictions suivantes, au droit d’hérédité au
trône de Bavière, qui nous appartient à nous et à nos descendans, connue Prince de la Maison
 ] (Royale de Bavière - British and Foreign State Papers, vol. 56, p. 1151תרגום :ב־ 6/18במרץ
1836
הצהיר הוד מלכותו מלך יוון על ויתור הזכות לרשת את כם המלכות בבווריה .בעזרת האל היה
יוון .כתוצאה מהסכם לונדון מה־ 7במאי  , 1832הסכמנו ביוזמתנו לקבל עלינו את מלכות יוון
אוטו ל מלן ,
בתרועות נלהבות של העם היווני ,ראינו בקריאה שנעשתה אלינו סימן מההשגחה העליונה ,שעלינו לכפוף
עצמנו ,לרצונותיו ,עד כמה שהקרבן שיהיה עלינו להקריב יהיה קשה לנו ,הפרידה מהורינו הנערצים
מאחינו ואחיותנו האהובים וממולדתנו .ברצוננו למלא בנאמנות את השליחות הנעלה הזו; חדורים ברצון
למלא את האמון של היוונים על ידי הוכחות לנאמנות בלתי ניתנת לערעור ולטיפול מסור ובלעדי שאנו
מעוניינים בטובתם ,ולחבר יותר ויותר בין היעוד שלנו ליעוד של יוון .בהתייחסנו לתוכן הסעיף השמיני
של הסכם לונדון מהשבעה במאי  , 1832ובראותנו את החלק השני של הכותרת השנייה של מ ס מן החוקה
של ממלכת בווריה ,אנחנו נזהרים מפני כל אי־ודאות ביחסים העתידיים; החלטנו להצהיר מעתה על ויתור
לרשת את כס המלכות בבווריה ,השייכת לנו ולצאצאינו ,בתנאים ולפי ההגבלות הבאות ,אנחנו
,
הזכות
] .הנחשבים נסיכים של ארמון המלוכה של בווריה
ארמנ
אוטו ,שהיה קטין בעת הכתרתו ,הגיע ליוון עם מועצת עוצרות בת שלוש נפשות(הרוזן יחף ון 28
] ,[Armanspergפרופסור לודוויג פון מאורר ] ,[Maurerוגנרל קרל וילהלם פון היידק ] ,([Heideckוהוכתר
על ידי המלך לודוויג ,ששלט ביוון במקומו של אוטו עד שזה הגיע לפרקו ביוני  . 1835אביו של אוטו שימש
בבווריה יועץ ראשי לשלושת העוצרים .מועצת העוצרות זכתה להיקרא בפי היוונים ״הבוורוקרטיה״
).(Bavarokratia
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פסיפיקו ,שהמלך בישר לו על כוונתו להפקיע מאדמותיו לטובת הגנים המלכותיים ,היה
אחד מני רבים במרכז אתונה שנפגעו מהחקיקה :אלה שהיו ברשותם האמצעים המתאימים,
התלוננו על הפקעת האדמה והגישו תביעת פיצויים .ייתכן שהמפורסם מכולם היה ההיסטוריון
הסקוטי ג׳ורג׳ פינלאי ,מייסד התחום האקדמי הקרוי ״היסטוריה יוונית מודרנית״ 29.פינלאי
תבע אף הוא מהממשלה היוונית פיצויים על אדמותיו שהופקעו 30,וכמו פסיפיקו אף הוא ביקש
בסופו של דבר את התערבות הממשלה הבריטית בעניינו .אך המאבק שפסיפיקו ניהל כדי לקבל
פיצוי על אדמותיו לא עלה יפה 31,ולאחר אחת־עשרה שנים שבהן ניהלו הבריטים התכתבות
בעניין ( ,) 184 7-1836גם פינלאי העלה חרס בידו 32.מצב העניינים הזה הכעיס עוד יותר ,משום
שהתברר כי בשנים שחלפו מאז ההפקעה שולש ערך המקרקעין במרכז אתונה33.
בהתקפה על ביתו של פסיפיקו בחג הפסחא אמנם היתה האנטישמיות גלויה ומוצהרת ,אך
גם בעניין האדמות ברי כי היא היתה גורם פעיל באופן כלשהו .אחרים שנפגעו מהחקיקה זכו
מהממשלה היוונית בעבור האדמות המוחרמות לפיצוי הולם שניתן במועדו ,ואילו פסיפיקו
מעולם לא קיבל את הפיצוי שהובטח לו :ולא עוד אלא שלפסיפיקו אישרו סכום נמוך ,שתי
דרכמות לרגל רבועה ,ואילו אחרים קיבלו שלוש דרכמות 34.אחד משכניו של פסיפיקו ,ז׳אן
פאפאריגופולוס ( ,)Jean Papangopouiosהקונסול הרוסי הכללי באתונה ,זכה לפיצוי מיידי,
לפי המפתח של(ההדגשה של פסיפיקו) ״שלוש דרכמות לרגל [רבועה]״ 35.״מה פשר ההבדל?״,
שאל פסיפיקו  -״למה להם לנהוג כך בנתין של מלכת אנגליה? ...מדוע נוהגים בקונסול הרוסי
באופן כה שונה?״ 36.התשובה היתה כנראה ברורה :פאפאריגופולוס היה אריסטוקרט רוסי־יווני

 29בשנת  1830רכש פינלאי בית באתונה והשתקע בו כדי לחבר את ספרו ,המחזיק שבעה כרכים והיה מאז
לקלסיקה ,״היסטוריה של יוון מאז כיבושה על ידי הרומאים ועד ימינו״ George Finlay, a History ofl
,}Greece from its Conquest by the Romans to the Present
 30הית
פסיפיקו הסכים למסור את אדמותיו ל מלן במחיר נמוך מאוד :שתי דרכמות לרגל רבועה .הבנתו
שהשטח שהיה מעותד להפקעה היה בן  5,030רגל רבועות ,אולם הממשלה היוונית תפסה  6,624רגל
רב וע ות  ,אשר ב־ 1,594מהן היא לא הכירה ולא ניתן עבורן כל פיצוי  -ראוp r o / f o 286/118, At hens, :
 September 1847, Pacifico to Lyonsשם ,נספחים ; .A-C 8/20וראו להלן ,ליד ציון .35
ראו שם 24 December 1846, Pacifico to Greek Minister of the Interior; Athens, 8/20 September :31
1847
כנספחים
(
סיכום של תלונה קודמת לממשלה היוונית ,בצירוף מפה של האדמה הנידונה .נשלחו
בתוףPRO/FOR 286/118, Athens, 12 October 1847, Pacifico to Lyons :
יווני ש
בשלהי קיץ שנת  1849הסכים לבסוף פינלאי לבוררות ,ושכר את שירותיו של עורך דין 32
אותו מול ממשלת יוון  -ראוPRO/FO 286/132 (No. 36), Athens, 18 September 1849, Wyse to :
).) Palmerstonוייז ירש את ליונס בתפקיד הקונסול הבריטי
ראו שם February 1849, Pacifico to Lyons 5 :33
ראו  .PRO/FO 286/124, Athens, 24 January 1848, Pacifico to Glarakis :34וראו גםPRO/FO 286/ 132, :
Athens, 31 January 1849, Legacion de Espania en Grecia (Femande de la Vera): “dos dragmas
”per pieo
 — “trois drachmes le pie” 35ראוPRO/FO 286/118, Athens, 8/20 September 1847, Pacifico to :
Lyons
 36שם.
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ופסיפיקו היה יהודי ממוצא פורטוגלי־בריטי 57.פסיפיקו לא זכה לקבל פיצוי מלא על האדמות
שהופקעו ממנו ,עד לאביב של שנת 38.1849
לאחר חג הפסחא עתר פסיפיקו אל הרשויות בניסיון לזכות באהדתן ,והזכיר להן שהעניין
האחר שלו(הפקעת האדמות) טרם הוסדר .אולם הפעם ,במקום לפנות אך ורק אל היוונים
הוא כתב גם אל הבריטים ,מתוקף היותו נתין בריטי .כשלונו של פסיפיקו בדרגים הנמוכים
והזדקקותו הנואשת לכסף נסכו בו תעוזה ,ולכן כתב ישירות לפלמרסטון בלונדון ותיאר את
העניין העומד בפניו“Je suis Sujet Anglais et le Religion Israélite; j ’ai vu ma femme, :
mes enfants, insultés, maltraités; ma maison saccagée... j ’ai été en un mot réduit à
” la medicité par une foule de people.39פסיפיקו התחנן בפני פלמרסטון שיפציר בליונס
להעניק לו הלוואה נוספת מהקופה הבריטית ,ותיאר את הדלות המשוועת שבה הותירה אותו
ההתקפה  -הכסף שנתנו לו הבריטים בהלוואה קודמת כבר אזל .בשבועות הבאים שלח
פסיפיקו איגרות נוספות לקונסול הבריטי באתונה 40,סיכם בהן את השתלשלות שהותו בבירה
היוונית ,קבל על העלבונות הרבים שעלבו בו היוונים ,תיאר את ההתדיינות על הקרקע התלויה
ועומדת והזכיר לקונסול את המתקפה על ביתו.
בריטניה קשרה עד מהרה בין התלונות השונות ,ובשמונה בנובמבר  1847קיבל לורד
פלמרסטון מהקונסול הבריטי באתונה טיוטה של מכתב המזכיר ״עוול נוסף שנעשה למר
פסיפיקו״ ,ונאמר בו כך :״מר פסיפיקו תובע תשלום עבור חלק מאדמותיו שנמסרו לממשלה
היוונית לצורך סיפוחן לגנים המלכותיים ...התביעה ,כפי שהוגשה על ידי מר פסיפיקו ,נראית...
כה מוצדקת וכה סבירה עד שקיוויתי והאמנתי שממשלת יוון ,באמצעות הסדרתה המיידית,
תפטור אותי מהכורח לפנות אל ממשלת הוד מלכותה״ .הקונסול הבריטי ציין כי פסיפיקו כבר
היה ״ידוע כמי שנמצא במצוקה גדולה עקב הפורענות והביזה שמהן סבל באפריל שעבר״,
והמליץ ,בצער רב ,כי פלמרסטון והממשלה הבריטית יתערבו במישרין לטובת פסיפיקו41.
אשר לאדמות המופקעות ,עניינו של פסיפיקו צורף לזה של פינלאי ,וככל שנקפו השנים ולא
התקבלה כל תגובה מהממשלה היוונית ,הממשלה הבריטית הרכיבה אט־אט רשימה של נתינים
בריטיים שהממלכה היוונית הפרה את זכויותיהם.

 37פינלאי לעומתם ,סירב בתוקף לנהל משא ומתן עם הממשלה היוונית ,ולכן מעולם לא נעשה אומדן של
שווי אדמותיו.
PRO/FO 286/132 (No. 5), Athens, 8 April 1849, British Consulate to Palmerston
 38ראו:
 39״אני נתין בריטי בן האומה הישראלית ,אשתי וילדי סבלו חרפות והצקות לנגד עיניי ,וביתי נשדד .במילה
אחת ,התרוששתי בשל מעשי ההמון״  -ראוPR0/F0 286/120, Athens, 8 October 1847, Pacifico to :
 .Palmerstonפסיפיקו הוסיף בכוונת מכוון  -ובכך הבטיח את קורת רוחו של פלמרסטון ,שהיה משוכנע
בעליונות המוחלטת של כל הדברים הבריטיים באשר הם  -כי ״ללא הסיוע האדיב של אנגלי ,אחד מר
בלק ( ,)Blackהייתי ודאי נשחט״.
Permettez qu’en
“ ma qualité de sujet anglais, je vienne implorer la puis
 ( ”Votre Excellenceהרשה נא לי בתור אנגלי ,באתי לבקש את הגנתו האדירה של הוד מעלתו) -
ראוPRO/FO 286/118, Athens, 8/20 September 1847, Pacifico to Lyons :
 41ראו שםNovember 1847, Lyons to Palmerston 8 :

יהודה איש קריות על המוקד 37

לורד פ ל מ ר ס טון.1838 ,
ה ת מונ ה מ תו ך ה ס פ ר Kenneth Boume, Palmerston:
The Early years 1784-1841, Allen Lane 1982

ג
אולם תלונתו של פסיפיקו משנת  1847לא הוגשה אך ורק בשמו .בין יתר אבדותיו היו גם
מטבעות כסף בשווי  8266.54דרכמות ( 269.19.6ליס״ט) - 42תרומות שהפקידו ברשותו
קהילות יהודיות שונות 43.את כספן של אותן ״קהילות בני ישראל״ גנ ם ״בני אתונה״ .העניין
אפוא היה גם מעין תביעה ייצוגית על־לאומית ,שפסיפיקו הגיש נגד העיר אתונה בשם הקהילה
היהודית הבינלאומית .תיק המשפט כולל העתקים של מכתבים שכתבו מנהיגי קהילות יהודיות
ש ונ ות  ,שתרמ ו כספ ים לס י וע בהקמת ב ית כ נסת ח דש באת ו נה44.

 ) “Argent Déposé chez M. Pacifico par les communautés Israélites” 42כסף שהופקד בידי מר פסיפיקו
על ידי הקהילות היהודיות)  -ראו שם 14/26 ,באוגוסט .1847
 .פירנצה ,פריז ,טרייסטה וונציה 43
ראו PRO/FO 286/118, Athens, copies A-I (Trieste, 1 August 1843; Paris, 23 April 1844; Trieste,:44
16 May 1843; Trieste, 1 August 1843; Trieste, 15 May 1843; Trieste, 11 May 1843; Venice, 31
.(August 1842; Florence, 8 September 1846; Florence, 14 September 1843
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באותה עת היו באתונה ,ככל הנראה ,מאתיים יהודים(בין שלושים לארבעים משפחות)45,
ודויד פסיפיקו  -אשר העדיף להיקרא ,במידה לא מבוטלת של יומרנות ,״האביר פסיפיקו״ -
שימש מנהיג חילוני בקהילה .כמעט כל יהודי אתונה עבדו במסחר או היו אנשי עסקים
זעיר־בורגנים 46,אך היו ביניהם נזקקים אחדים .חלק מהכספים הגנובים נועדו לאותם מוכי
גורל  -והיוונים ,הסביר פסיפיקו ,גזלו את כספם של היהודים.
מאורעות  1847היו קשורים לאנטישמיות בדרך נוספת .היחס המחפיר כלפי פסיפיקו
היה קשור באופן ברור למדי לעובדת היותו יהודי ,ופסיפיקו היה מודע לכך :ולהשקפתו ,לא
הוא לבדו היה הקורבן היהודי האחד של הפשע :״קהילת בני ישראל״ באתונה ,על תומכיה
ברחבי העולם ,אף היא היתה בין הקורבנות .את מה שאנו מכנים אנטישמיות ,כינה פסיפיקו
( fanatismeקנאות) ,שהתבטאה בדפוס אלים של התנהגות ובגישה תוקפנית ,ופשתה ,מנסיונו
של פסיפיקו ,בחלקים ניכרים בעילית האתונאית 47.בתור מנהיג חילוני(כלומר ,לא רב) של
הקהילה היהודית באתונה שימש פסיפיקו נציג לקבוצה כולה ,ואילו המוניטין שלו כמתלונן
צווחני ועושה צרות ,שנודע בשלל העתירות שהגיש לממשלה היוונית בענייני כספים ,התאים
לרושם שהוא נטע זר ותאם לסטריאוטיפ האנטישמי הגזעני של היוונים.
חלק מהמעורבים בהתקפות על ביתו של פסיפיקו היו בנים לאריסטוקרטיה האתונאית,
ומעמדם החברתי איפשר להם ללמוד על התלונות שהגיש נגד הממשלה היוונית .בשנות
הארבעים של המאה הי״ט היתה אתונה בית לעשרים אלף איש בקירוב 48,ושיכבות העילית
שלה ,שכללו הן את פסיפיקו הן את תוקפיו ,התגוררו בסמיכות זו לזו בשכונות הנאו־קלסיות
שהתפתחו במהירות בפאתי המזרח של העיר .אופיו של המחוז היה קוסמופוליטי יחסית,
ושכנו בו מעונות ומשרדים קונסולריים .כל אחד הכיר את עסקיו של שכנו ,ורכילות על ענייני
הזולת היתה עניין שבשגרה .אולם פסיפיקו לא היה אחראי למעשה שייחס לו ההמון ,כפי
שיסופר להלן ,מעשה שעל אודותיו התפשטו בחג הפסחא שמועות והאשמות לא מבוססות,
כאש בשדה קוצים.
בשנת  , 1847בפעם הראשונה בהיסטוריה של המדינה היוונית ,הוציאו הרשויות היווניות
צו האוסר על חגיגות הפסחא המסורתיות 4, .האירוע המרכזי בחגיגות היה השריפה של דמות
בובה של יהודה איש קריות ,ובמהלכן ,משך שבוע שלם ,נהגו נוצרים אורתודוקסים לפרוע
פרעות שלוחות רסן ביהודים .התנפלות האספסוף על ביתו של פסיפיקו מזכירה שורה של
מקרים שהתרחשו ביוון בתקופה המודרנית־הקדומה והמודרנית :״קהל רב נאסף מחוץ לביתו
של ד׳ פסיפיקו ונראה כי ילדים אחדים החלו מיידים אבנים לעבר הבית ,ולאחר מכן הסתערו
גברים רבים על הדלתות ,שברו את החלונות ופרצו פנימה״ 50.בביטוי ״קהל רב״ הכוונה היא
 45ראו ריבלין ,עמ׳ .67
PRO/FO 286/117, Athens 7 April 1847, Pacifico to Lyons (draft English translation
 46ראו גם( :
 47ראו למשלPRO/FO 286/118, Athens, 8/20 September 1847, Pacifico to Lyons, third sheet:
 48ראו גלנט ,יוון ,עמ׳ . 108
 49ראוPRO/FO 286/117 (No. 75), Athens, 20 May 1847, Lyons to Palmerston :
ראוPRO/FO 286/118, Athens, 15 August, 1847, Numero 6927, “Le conseil della cour:
criminelle
50
d’Athènes”, p. 3
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לקהל שמנה כמה מאות אנשים— “una folla numerosa de Popolo... in numero di tre o
” - 51quattro centoהמון לכל דבר ועניין.
ההמון הזועם רתח על שאסרו עליו לקיים את המנהג של שריפת דמותו של יהודה איש
קריות ,ופסיפיקו הוחזק אחראי לכך .הפורעים לא הבינו שהאיסור הוטל בקנה מידה רחב,
ולכן סברו כי נבע דווקא מהסדר כספי כלשהו של פסיפיקו עם הכנסייה המקומית .הם סברו
כי ״היהודי פסיפיקו סילק את חובם של נציגי הכנסייה [המקומית] ,וכך עלה בידו לסכל את
השריפה של דמות הבובה של יהודה איש קריות ,שנהגו ,לפי מיטב המסורת ,ליצור ולהעלות
על המוקד בכנסייה ההיא בחג הפסחא״ 52.אכן ,אין כל איזכור ,אף לא בתקצירים המשפטיים,
לכך שפסיפיקו לא היה לאמיתו של דבר אחראי לאיסור.
מה שאירע לפסיפיקו ולמשפחתו ,נורא ככל שיהיה ,מוכר לכל מי שיש לו אפילו ידע שטחי
של ההיסטוריה של יוון המודרנית .מתוך נסיונן של קהילות יהודיות רבות שחיו בסביבה נוצרית
יוונית־אורתודוקסית אפשר להעלות דוגמאות רבות לאנטישמיות המונצחת בליטורגיה של
חג הפסחא; ובאתונה ,כמו ברוב הקהילות האורתודוקסיות ,היה השבוע שקודם לחג הפסחא
מאופיין מדי שנה בפרצי אלימות פולחניים של רגשות אנטישמיים.

ד
( Megaii evdomada״השבוע הגדול״) מסמן את השיחזור הליטורגי של ימיו האחרונים
של ישו .גולת הכותרת בשבוע הזה היא ״יום שישי הטוב״(ביווני ת ״יום שישי הגדול״,
 ,)Megaii paraskeviיום הצליבה ,המיועד להרהורים נוגים וקינה .אולם חלקים רבים מן
המסורת של התרבות היוונית־האורתודוקסית מדגישים בזיכרון הקיבוצי לא את מותו של
ישו ,או את חפצו בצליבה לפי רצונו המפורש של אלוהים ,אלא את אלה שצלבוהו.
הערך הרגשי של הצליבה טבוע אפוא במתח פראדוקסלי וחסר היגיון בין רגשות שונים:
מחד גיסא פליאה והכרת תודה על המסתורין המרכזי של האמונה הנוצרית(הגלגול האנושי
של האל ,ההקרבה העצמית שלו ומותו ,ותחייתו ,הנושאת בחובה גאולה) ,ומאידך גיסא זעם
הגובל באלימות כלפי בני האנוש ה״אשמים״ בצליבה .מות ישו מרחף אפוא במרחב הגבולי שבין
הקרבה עצמית לרצח 53,והרגש שמעוררים הטקסים הקשורים להזכרת מותו מתועל במסורת
הנוצרית־היוונית במידה רבה כלפי הרצח דווקא .הזעם הרב ביותר מופנה כלפי יהודה איש

 51״מספר שלא יספר מרוב של אנשים ...שלש מאות או ארבע מאות״  -ראוPR0/F0 286/117, Athens, :
April 1847, Pacifico to Lyons
7
que D. Pasifico [sic] en payent les marguillers de cette église a reuissi d’e
l’image de Juda lequel faisait on par usage chaque année et brûlais dans cette paroisse au jour
( ”des Pâquesבזמן שדויד פסיפיקו שילם לגבאי הכנסייה הזאת הוא הצליח למנוע את שריפת הפסל
של יהודה ,שהיו שורפים אותו בקהילה כל שנה בחג הפסחא)  -ראוPR0/F0 286/118, Athens, 15 :
August, 1847, Numero 6927, “Le conseil della cour criminelle d’Athènes”, p . 3
 53קורפוס עיוני נרחב נכתב על החפיפה שבין הקרבה עצמית לרצח בהקשר הדתי העולמי  -ראו למשל
הסטרמן.

 40קתריןפלמינג

נ שיק ת י הו ד ה איש
ק ריו ת לישו ,דפני,
ה מ א ה הי” א לערך.
ה ת מונ ה מ תו ך ה ס פ ר:
E. Diez and O.
Demus, Byzantine
Mosaics in Greece,
Hosios Lucas and
Daphni, Cambridge,
MA. 1931
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קריות ,המזוהה בבשורות הסינופטיות(מתי ,מרקוס ולוקס) בתור ״הבוגד״ 54.אולם זעם שמור
גם לעם היהודי ככלל ,הנתפס כרוצח הקיבוצי של ישו .לאחר שפונטיוס פילטוס ,הנציב הרומאי
שהיה אחראי להליכים המשפטיים נגד ישו ,הכריז על עצמו כי ״נקי אנכי מדם הצדיק הזה״,
הכריזו אחריו כל העם  -כך מצוין בברית החדשה  -״דמו עלינו ועל בנינו!״55.
פיסקה אומללה זו( שהוצאה לחלוטין מהקשרה) שימשה בסיס וצידוק ,אחד מני רבים,
לפעולות אנטישמיות נגד יהודים ,במיוחד במהלך ״השבוע הקדוש״ ,עת התפרצויות של
אלימות אנטי־יהודית זכו לתמיכה חרישית מהרשויות ,שלא נקפו אצבע לעצור את המתרחש.
אך מרתיחה עוד יותר היתה הליטורגיה היוונית־האורתודוקסית לטקסי ״השבוע הקדוש״,
שקבעה נחרצות כי ״היהודים״ הם שבגדו בישו ,והחזיקה אותם אחראים לצליבה .היהודים,
המכונים בטקס חג הפסחא ״בני יהודה בני הבליעל״ ,ויהודה איש קריות בפרט ,מתוארים
כתליינים צמאי דם :הרשויות הרומאיות נעלמות אט־אט מעין רואה .יהודה איש קריות מתואר
כרמאי תאב בצע :״יהודה איש קריות הרמאי ,באהבתו לממון ,זמם ברוב עורמה לבגוד בך,
הו ישו ,אוצר החיים .על כן באיוולתו הרבה חש אל בני יהודה ,ואמר לאותם בני בליעל :׳מה
תתנו לי ,ואסגיר אותו לידיכם ,לצליבה?׳״ 56.בליטורגיה של כל אחד מימי ״השבוע הגדול״
המוטיב הזה זוכה לקישוטים ותוספות ,ועד יום חמישי בערב כבר מיתוסף לסיפור המחיר -
יהודה איש קריות ״מכר את ישו בעבור שלושים כסף״ - 57וכן הקביעה כי היהודים הם אלה
שנקבו מחיר על ראשו של ישו58.
54
55
56

”
כל
58

ראו למשל מתי כו ,מז ,ואילך.
שם כז ,כד-כה! תרגום פרנץ דליטש.
Megalh EbdomaV PascaMsyc^ Epó0 |1 ac; Ilaaxa, megalh trith esperaV, ta kaqismata HcoV
d, Tacú prokatalabe , ^LEyaXq Tpnr! eaTiepcu;, xa Ka01a|1aTa H^oc; 6, Ta\u 7tp0KaTa\a(3e
) השבוע הקדוש של הפסחא ,ערב יום שלישי הקדוש ,ה־  ! kathismataהחלק המתבצע בישיבה] ,טון
רביעי(— ;“IoudaV o dolioV filarguriaV erwn, prodounai Se Kurielouóac; o SoXioq cpiAapYupicu
 ;spiov, Ttpoóouvai Ze Kupieוראו להלן הערה .58
התרגומים לקוחים מתוך פפדאם .57
Megalh EbdomaV PascaMeyc^ E(3ó0|!ac; riaaxa, megalh pempth esperaV, Antifwnon Q.
 ) HcoV g ,השבוע הקדוש של הפסחא ,ערב יום
a7tepac;, Av-ruparvov 0 . Hxo<; yףזז!7ן 7188

יהודה איש קריות על המוקד 41

הליטורגיה של ״השבוע הקדוש״ גדושה בהתייחסויות כאלה ,ושפע תשומת הלב שזוכה לה
יהודה איש קריות משתווה כמעט לזו שישו עצמו זוכה לה .פעולת הקישור(המאפיינת גם את
סרטו של מל גיבסון ”) של יהודה איש קריות עם כלל היהודים ,והגינוי הכולל כלפי כל שלשלת
הדורות היהודית ,מזעזעים אמנם ,אך אין כל דרך להפריכם ,שהרי הדברים מפורשים:
יהודה איש קריות ,באמת ובתמים ,נצר למשפחת נחשי צפע ,אשר אכלו מן במדבר
והתרעמו נגד האל רב החסד :שהרי בשעה שהיה האוכל נתון בפיהם ,הם ,בכפיות הטובה
שלהם ,התקוממו נגד האלוהים .אף הוא ,בעזות פניו ,בשעה שהלחם האלוהי בפיו ,זמם
את הבגידה במושיע .אללי ,מחשבות שאינן יודעות שובע ,ועזות מצח הזרה לבני אנוש!
את האחד שהזינו וטיפחו ,מכר :ואת האדון שעימו קשר ידידות ,מסר למיתה .אכן ,הוא
היה בנם המושחת ,והוא וקהילתו ירשו גיהינום60.
הנוצרים האורתודוקסים ביוון התאבלו על מותו של ישו וחגגו את תחייתו ,ואילו היהודים
עשו בתבונה כשאטמו את בתיהם והמתינו בהם בדריכות לפרעות רחבות ההיקף של הנוצרים
בשכונות היהודיות .עד עצם היום הזה החגיגות שלפני חג הפסחא מאופיינות ביוון בצביון
אנטישמי בולט ,אולם בהקשר הנוכחי של יוון כמדינת לאום אחידה מבחינה אתנית ,שמספר
תושביה היהודים אינו מגיע אף לששת אלפים 61,הצלילים האנטי־יהודיים הממאירים מזכירים -
באין מטרות מוחשיות  -אותה אנטי־יהודיות שאפיינה את אנגליה בתקופה המודרנית
המוקדמת למשל ,ולאו דווקא את מה שעולה בדעתנו בדרך כלל למשמע המונח ״אנטישמיות״.
ואת האנטישמיות הזאת היוונים נכונים לפטור בתור ״מסורת״ בלתי מזיקה.
רק בשנת  1890הוציאה הכנסייה פסיקה כוללת ורשמית בעניין :ארבעים ושלוש שנים
לאחר סבלו של דון פסיפיקו פרסמה מועצת גדולי הכנסייה ״קול קורא״ המגנה את המנהג של
השריפה של דמות הבובה של יהודה איש קריות .בניסיון להילחם במנהג הכריזה המועצה כי
הוא תוצר של השפעה עות׳מאנית  -הדרך הבטוחה ביותר להרחיק את היוונים מדבר־מה
היא לשוות לו צביון תורכי .באותו ״קול קורא״ קבעה מועצת הכנסייה כי בהתאם לכתוב
בכתבי הקודש הנוצרים מחויבים ״לגלות סובלנות כלפי היהודים ,יצירי כפיו של האל״62.

חמישי הקדוש ,המזמור התשיעי ,טון שלישי) “Esthsan ta triakonta arguria thn timhn... Ecn^aav -
”|v ...׳Ta TpuxKOvta apyupia 1T|v ti^u

 59תגובת העיתונות ל״פסיוך של מל גיבסון היתה שלילית מאוד ביוון ,שם נחשבה היצירה לדוגמה קיצונית
של האלימות הסדיסטית הפושה בקולנוע האמריקני .רוב הסוקרים ציינו את המקרים הרבים בהיסטוריה
היוונית שכל היהודים הוחזקו בהם אחראים למותו של ישו ,והביעו צער על האפשרות שביוון תזכה
הגישה הזאת ,הממאנת לגווע ,לחיזוק מחודש בסרטו של גיבסון  -ראו למשלkaqhmerinhKa0nnep1vn :
March
” 2004, Spyros Payiatakis, Letter from Thessaloniki: ‘The Passion Lives 1On
Megalh EbdomaV PascaMeyaXq Ep00|!a<; IlacTxa, megalh pempth proi, HcoV
, 60PlagioV B
 Ttpoi, Hxoc; nXayioc; bןדד8!!71ז( \1eyaXr[ 7השבוע הקדוש של הפסחא ,בוקר חמישי הקדוש ,טון פלגלי
[ ]Piagaiשני ,טון שישי).
 61לסקירה כללית ראו סטוורולקיס.
 62עמדה זו של הכנסיה היוונית הובעה בשנית על ידי הארכיבישוף דמסקינוס ( ,)Damaskinosכשיוון היתה
תחת כיבוש גרמני.
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עצם העובדה שבאותו הצו הוזכרו שתי הסוגיות  -דמות הבובה של יהודה איש קריות והיחס
ליהודים  -חושפת את העוצמה של ליבוי האנטישמיות שבמנהג השריפה של דמות הבובה.

ה
ובינתיים ,אתונה של אמצע המאה הי״ט נודעה לשמצה בפשע ובאלימות ששררו בה .בשנת
 1834הוכרזה העיר בירת המדינה ,ואז הגיע תורה של תקופת בנייה והגירה שנמשכה עשורים
אחדים ,ובמקביל חלה עלייה חדה בשיעור הפשע 63.פריצה לבתים היתה חזון נפרץ ,וכפי
שציין אחד מהמבקרים בעיר ״בכל בית מותקנים אמצעי זהירות רבים נגד מעשי שוד [אשר
לאחרונה] נהיו תכופים ...נודע שחבורה של עשרה או חמישה־עשר שודדים פרצו לאחד הבתים
הגדולים בעיר ובזזו את כל חפצי הערך בו .הפריצה לבתיהם של בני המעמדות הנמוכים קלה
יחסית״ 64.פסיפיקו היה טרף קל לפורצים משתי בחינות :הוא היה מטרה לאפליה ולשנאה וכן
תושב בעיר מוכת פשע ,וההתקפה על ביתו היתה מאורע לא חריג.
הרשויות החליטו לאסור בשנת  1847את האלימות האנטי־יהודית לא מסיבות הומניטריות
אלא מסיבות מעשיות .בסוף חודש מרס  1847ביקר ביוון הלורד היהודי הבריטי ,לורד ליונל
דה־רוטשילד :עשר שנים קודם לכן העניקה משפחתו הלוואה גדולה לממשלה היוונית .בריטניה,
צרפת ורוסיה שכנעו בשעתן את בני משפחת רוטשילד לעשות^כן ,ואף ערבו לחוב 65.כאשר
כשלה יוון בסילוק החוב שילמו הבריטים בשמם של היוונים 66,וכעת החלו רוטשילד ובריטניה
ללחוץ יותר את היוונים .אך הממשלה היוונית המשיכה להתקשות להחזיר את החוב ,ועד
אביב  1847הידרדר המצב עד שרוטשילד חש כי אין מנוס מביקור דחוף באתונה כדי להסדיר
את העניין.
השקפתו של רוטשילד בנושא נהייתה קודרת במיוחד כאשר רוסיה דחתה את בקשתו של
פלמרסטון שהמעצמות הגדולות יפצירו ביוון ובבווריה להסדיר את החוב .רוסיה ,שהשתוקקה
זה מכבר לבצר את ההגמוניה הפוליטית שלה ביוון ,היטלטלה כבר מאה שנה אנה ואנה בין
התנהגות כבעלת ברית של יוון ובין היותה חלק מגוש מאוחד שכלל את צרפת ובריטניה,
שמטרתו היתה לסייע ליוון במציאת הנתיב שיבטיח לה עתיד כלכלי ופוליטי בריא ועצמאי.
בשנת  1770דחקו הרוסים לראשונה ביוונים לפתוח במרד באימפריה העות׳מאנית ,תוך
פריטה על המיתר של מעמדם המשותף כנוצרים אורתודוקסים ,והכרזת הכרזות(שווא) על
תמיכה צבאית בהתקוממות .ושוב ,במהלך המהפכה היוונית ( ; 1833-1821ידועה גם כמלחמת
העצמאות היוונית) הציגו עצמם הרוסים כתומכים הנלהבים של העם היווני ,ולאחר תום

63
64
65
66

ראו גלנט ,רצח.
ראו באירד ,עמי  ;74מופיע גם בגלנט ,יוון ,עמי . 111
להיסטוריה של משפחת רוטשילד והבנקאות העולמית בתקופה ההיא ראו פרגוסון.
בריטניה שילמה לרוטשילד  23,570,171ליס״ט כנגד ההלוואה היוונית שנלקחה במרס  - 1847ראו:
PRO/FO 286/117 (No. 76), Athens, 21 May 1847, Lyons to Palmerston; PRO/FO 286/113,
Athens, 16 May 1847, Lyons to Coletti
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המלחמה ניסו לטפח תחושה של הכרת טובה כלפיהם מצד היוונים :כך עשו גם הבריטים
והצרפתים .מהלכים אלה הובילו למצב פוליטי מוזר מאוד ביוון :הממשלה היוונית זוהתה
כמפלגה ״הרוסית״ ,ואילו מפלגת האופוזיציה ,בהנהגתו של יואניס קולטיס ,נודעה כמפלגה
״הצרפתית״ ,בין היתר בשל הקשרים הדיפלומטים הקרובים עם צרפת שקולטיס נהנה מהם
בעבר כששירת בחצרו של עלי פאשה ( )Aii Pashaביאנינה ( .)ioanninaבשל מצב העניינים
הזה הבריטים ,בהנהגת פלמרסטון שלא רצה להראות מעורב בפוליטיקה היוונית ,דחפו באי־
חשק להתפתחותה של מפלגת אופוזיציה נוספת ,בהנהגתו של אלכסנדרוס מוורוקורדטוס
( ,)Alexandras Mavrokordatosאשר נודעה  -למגינת לבו של פלמרסטון שראה בתיבה
״אנגלי״ מין מותג מקודש שאין להסמיכו למה שאינו אנגלי  -כמפלגה ״האנגלית״.
מבין המעצמות הגדולות ,זכו הבריטים לאהדה המעטה ביותר בקרב היוונים .במחלוקות
אחדות שנגעו להסכם השלום שהביא את מלחמת העצמאות של יוון לקיצה (נחתם במאי
 , 1832המלחמה נסתיימה מעט מאוחר יותר) ,העדיף פלמרסטון ,שוב ושוב ,לתמוך בממשלה
העות׳מאנית ולא ביוון :מאז שנת  1841התנגד פלמרסטון נחרצות לתנועה הלאומית בכרתים
שדחפה לאחד את האי עם המדינה היוונית החדשה .יתר על כן ,בריטניה לא פסקה להתערב
בתהליך הקמת הממלכה היוונית ,שהחל בתום מלחמת העצמאות ,והיוונים התרעמו על היותם
כלי משחק בידי הבריטים.
לתוך המערכת התרבותית והדיפלומטית הסבוכה הזאת נקלע רוטשילד כשהגיע ליוון
באביב  . 1847יוון היתה מפולגת מבחינה פוליטית בין שלוש המעצמות הגדולות :היא נאנקה
תחת עול התביעות המכבידות שהוטלו עליה מבחוץ אך עם זאת היתה תלויה בכסף זר :חבה
את כושר הפירעון הכספי שלה לאציל יהודי רם מעלה :וכעת הוגשה נגדה תביעה שטענה
כי פגעה ב״קהילת בני ישראל״ העולמית .למרות התרעומת הרבה שלה נגד הבריטים הבינה
הממשלה היוונית כי יהיה זה מאוד בלתי הולם ,בלשון המעטה ,אם רוטשילד  -האציל הבריטי־
היהודי המפורסם ורב ההשפעה  -יחזה באחד מהאירועים האנטישמיים המסורתיים שאירעו
ביוון לפני חג הפסחא .לכן החלה הממשלה היוונית לחזק את מעמדה הפסיכולוגי ביחס אל
רוטשילד ,גם אם לא את מעמדה הכספי ,באיסור על כל הפעילויות אשר היו עשויות לעורר
בו ,כיהודי ,אי־נעימות( .אין כל ראיה שעלה בדעתם של חברי הממשלה היוונית כי התפרצויות
אנטישמיות כאלה עלולות להיראות מעליבות וחסרות תרבות אפילו למי שאינו יהודי ,למרות
שהיו אורחים מערביים לא־יהודים שביקרו במחוזות היווניים האורתודוקסיים שהעלו על
הכתב ,במהלך השנים ,תיאורים מחרידים של התקפות כאלה).

ו
כאשר דון פסיפיקו דרש את הגנתה של הממשלה הבריטית ,מתוקף היוולדו בגיברלטר ,הוא
מיקם את עניינו באופן מלא בתוך המסגרת של העקרונות הדיפלומטיים הפלמרסטוניים של
המאה הי״ט .הרוזן(ויקונט )viscount :השלישי של פלמרסטון ,הנרי ג׳ון טמפל (,)Temple
” ,“Baron Temple of Mount Templeהצטיין ,כפי שתיאר זאת פרשן אחד של פרשת דון
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פסיפיקו ,״באמונתו הגורפת בעליונות כל הדברים הבריטיים באשר הם ,בבוז שרחש לעריצות
דקדנטית ,בביטחון עצמי לוחמני ובאופטימיות שאין לערערה״ 67.במונחים של דיפלומטיה
פלמרסטונית ,היתרגם המקרה של פסיפיקו בבהירות רבה לעיקרון שלפיו אזרחים בריטיים
ונכסיהם  -יהא מושבם בעולם אשר יהא  -נהנים מהגנה מלאה ושלמה של הכתר הבריטי68.
עיקרון זה היה קשור קשר גמור לשמירה על כבודה של אנגליה ,ולתמיכה בעקרון האזרחות
שלה ולהגנה עליו ,ולא היה לו כמעט קשר לאזרחים הממשיים כשלעצמם .ספקנים לא איחרו
לציין כי פלמרסטון הגיב בקנאות רבה במקרים שעירבו מדינות  -ברוב הגדול של המקרים
היו אלה מדינות מהאוריינט  -שנתפסו כחלשות(יוון ,האימפריה העות׳מאנית ופרס) ,אך לא
היה להוט להסתבך עם אלה שצבאן עלול היה לגלות התנגדות עיקשת .כאשר הותקף ונאסר
בפרנקפורט נתין בריטי ,על שפגע בשוגג בכדור שלג מ קי ף אוסטרי ״השיג נפלמרסטון] את
שחרורו בדרכי נועם ,והורה לשר הבריטי לא להגיש כל תביעת פיצויים״; 69על מקרים שרוסיה
וצרפת היו מעורבות בהם ויתרה בריטניה מראש .חוסר העקיבות ביישום העיקרון הוביל רבים
להאשים את הדיפלומטיה הפלמרסטונית הן בתוקפנות יתר הן בפחדנות.
המדיניות של פלמרסטון העמידה אותו במחלוקת אף עם רבים מחבריו לאצולה הבריטית,
אשר חשו פעמים רבות כי זכותן של מדינות לאוטונומיה חשובה יותר מהזכות הבריטית
להפר אותה .המונרכיה החזיקה בבירור בהשקפה שביטא ג׳ספר רידלי ( )Ridleyבסגנונו
היבש להפליא :״המלכה ויקטוריה סברה כי יהיה זה מעשה אווילי מצדו של פלמרסטון לריב
עם ממשלה זרה משום שפרחח בריטי כלשהו ספג מלקות אי־שם מעבר לים״70.
החוק הבריטי ,אליבא דפלמרסטון ,היה תמיד הבורר האחרון בסכסוכים שהיו מעורבים
בהם נתינים בריטיים .על נתינים בריטים מעבר לים  -ברוב המקרים היו אלה אנשי עסקים
וסוחרים  -היה ,ראשית ,לחפש פתרון לבעיותיהם בבתי המשפט המקומיים(הקונסול הבריטי
המקומי נדרש לדווח על המשפט) ,ואם המשפט היה נראה בלתי הוגן ,פלמרסטון היה מפנה
את העניין לממשלה שהתנהל בה המשפט .למען הסר ספק ,את המדיניות הזו אין להבין בראש
ובראשונה בהקשר של זכויות שהוסדרו באמנה או בחוק הבינלאומי .בחלק הארי של מחלוקות
בינלאומיות שנגעו לזכויות של נתין בריטי ,ופלמרסטון היה מעורב בהן ישירות ,לא היה כל
קשר לתחומים משפטיים המוזכרים לעיל :לא היה זה אלא עניין פשוט של עליונות בריטית,
בכל רגע ובכל מקום  -לפחות למראית עין.
אולם גם במקרים כאלה היססה בריטניה להגיע לידי עימות ממשי עם הרוסים ,האוסטרים
והצרפתים ,אך לא חששה להיקלע לסכסוכים עם יריבות חלשות יותר  -הבלגים ,העות׳מאנים
67
68

69
70

ראו וויטן דולפוס ,עמי .255
ההשקפה האמריקנית וההשקפה הבריטית בשאלה מהי הגנה על אזרחים עברו מהפך משמעותי מאז ימיו
של פלמרסטון .בשנת  1835ביקשה הממשלה הבלגית מממשלות זרות להתחיל לציין בדרכונים פרטים
כגון גיל ,גובה ,צבע עיניים ושיער ,ופלמרסטון היה היחיד שסירב לבקשה ,והכריז כי האנגלים לא ייכנעו
ל״השפלה״ של מסירת פרטים אישיים כאלה לפקידי ממשלה.
ראו רידלי ,עמ׳ . 365
שם ,עמ׳  . 359רידלי מקדיש פרק שלם לדון פסיפיקו ,וטוען(שם) כי ״מעולם לא הרשים פלמרסטון את
הציבור הבריטי כפי שהרשימו כאשר ניהל את פרשת דון פסיפיקו״.
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ובוכרה 71.מעמדה של יוון היה מורכב :מחד גיסא היא היתה חלשה ,לכל הדעות  -היו שטענו
כי היא ״אוריינטלית״ ואינה מסוגלת להתנגד התנגדות צבאית להתערבות הצבאית הנמרצת
של בריטניה .מאידך גיסא ,כשפתח פלמרסטון לראשונה בקריירה פוליטית עצמאית ,בשנות
העשרים של המאה הי״ט ,הוא העמיד את יוון במרכז מדיניות החוץ שלו .בניגוד לעמדת
ממשלתו של וולינגטון ( ,)Wellingtonשממנה פרש בשנת  , 1828תמך פלמרסטון במלחמת
העצמאות היוונית ,למרות שמעשה זה היה מנוגד לעמדתה של בריטניה בקונגרס וינה
( ,)1815-1814שם קודמה בנחרצות עמדתו של מטרניך ( )Metternichשיש לתמוך בכל מחיר
ב״איש החולה״ של אירופה ,האימפריה העות׳מאנית.
בשנת  1830מונה פלמרסטון לתפקיד שר החוץ ,ובתוקף תפקידו כיהן כיושב הראש של
הדיונים שניהלו בלונדון המעצמות הגדולות ובהם נידונה השאלה היוונית .לאחר ההתנקשות
בשנת  1831ביואניס קפודיסטריאס ( ,)Kapodistnasפוליטיקאי ואציל יווני־רוסי שהיוונים
הכתירו לנשיא הרפובליקה היוונית עוד בטרם הסתיימה המהפכה ,נדרש פלמרסטון(יחד
עם אחרים) למצוא מנהיג חדש למדינה שבדרך .לאחר שהחליטו המעצמות הגדולות כי ביוון
עדיפה המונרכיה על פני השלטון הרפובליקני  -שעשוי אמנם להצליח במערב המתורבת אך
ודאי שלא בקרב היוונים האוריינטליים  -הן החלו לסרוק בקדחתנות את הדרגים הנמוכים
של משפחות שונות של מלוכה באירופה ,ותרו אחר מלך ליוון .לאחר שאיבדו מועמד אחר
שהיה המועדף עליהם ,התפשרו המעצמות על הנסיך אוטו מבווריה ,נער שהגיע ליוון בשנת
 , 1833בלוויית חיילים ויועצים בווריים ,ואחד מהם ,הרוזן ארמנספרג ,מונה חיש מהרה לתפקיד
ראש הממשלה(וראו לעיל ,הערה .)28
על אף פי שפלמרסטון היה להוט להיחלץ להגנת החרויות של נתינים בריטים מעבר לים,
הוא לא צידד בהתקנת משטר חוקתי במדינות זרות .ההתנגדות הקולנית של היוונים לשלטון
הבוורי  -שנודע בבוז שרחש לנתיניו הזרים  -הלכה והתגברה ,והלחץ היווני להענקת חוקה היה
עז מתמיד 72.עקב התערבויותיו בענייני היוונים וסירובו להיעתר לבקשתם הותקף פלמרסטון,
הן ביוון הן בבית הנבחרים הבריטי ,והתוצאה היתה שבפומבי נחלץ אמנם פלמרסטון להגנתו
של אוטו אך מאחורי הקלעים כתב לאתונה ולמינכן ,והפציר באוטו ובמשטר העוצרות הבוורי
שלו לחדול מההצקות לאוכלוסייה היוונית ולהנהיג במדינה  -שניזוקה קשות ממלחמה
וממחסור  -רמה כלשהי של שליטה.
התוהו ובוהו ביוון היה מטריד במיוחד משום שללא מנגנון יעיל לגביית מסים לא היתה
המדינה יכולה לייחל ליציבות כספית ,לא כל שכן לפרוע את ההלוואות הגדולות שרוטשילד,
71

72

פלמרסטון עתיד היה להתחרט על השקפתו ולפיה בוכרה היא מטרה קלה  -בשנת  1838הכעיס ציר בריטי,
קולונל סטודרט ( ,)stoddartאת האמיר כשלא ירד מסוסו בעת שבא לארמון האמיר ,ונאסר! בעקבות
מאסרו נשלח במקומו קפטן קונולי ( )Conoiiyכדי לדון בשחרורו .לא חלף זמן רב והתקבלו משני הגברים
מכתבים שציינו כי הם אסירי האמיר .פלמרסטון הסכים באי־רצון להעביר את המסר שבריטניה נכונה
לשלם כופר תמורת שני הגברים :כאשר דווח לו שראשם נערף בהוצאה פומבית להורג בשנת  , 1842הוא
החליט להימנע מפעולה נוספת  -ראו שם ,עמי . 366-365
היוונים אילצו את אוטו במרס  , 1844בהפיכה ובלא שפיכות דמים ,להעניק חוקה; חוקות חדשות ניתנו
בשנים  , 1968 , 1952 , 1927 , 1911 , 1864ו־. 1975
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בלחצן של המעצמות הגדולות ,הילווה ליוונים .על מצב העניינים הזה הקשתה גם העובדה
ששנת  1847היתה שנה של משבר כלכלי בינלאומי ,שהשפעתו ביוון התבטאה בצניחה
דרמטית(של ארבעים אחוז) במחיר הדומדמניות ( - )currantsמעמודי התווך של הכלכלה -
ובמחירי הדגנים73.

ז
כאן נפרשו לפנינו אפוא פורענות כלכלית גלובלית ,פשיטת רגל יוונית ממשמשת ובאה,
יהודים שונים ,אשר במובן מסוים היוונים ״שדדו״ אותם (פסיפיקו ,רוטשילד ,״קהילת בני
ישראל״ הבינלאומית) ,ויוון נגועה בשנאת זרים אשר שנאה את המערב ונזקקה לו .מאחורי
הקלעים היו בווריה  -אשר לה ,כך האמינו ,היתה נתונה בחשאי נאמנותו של אוטו ,ואשר
אליה פנתה בריטניה בעניינים יוונים  -ורוסיה ,שהעמידה פני ידידה ליוונים בשעה שנאבקה
בצרפת ובריטניה על הזכות לשלוט בענייני יוון.
המונרכיה היוונית לא סייעה כלל ועיקר לפסיפיקו בעניינו .בית המשפט הכיר אמנם
בעוול שנעשה לו ,אולם לא היה ביכולתו אלא להעמיד את האשמים למשפט אך לא לפצותו
על אבדותיו .ואפילו כאן טען בית המשפט שידיו כבולות ,כי חסר לו ״בסיס הולם לבירור
ההאשמות ,משום שאף לא אחד מהעדים בטוח לגמרי שהוא מזהה מישהו מהנאשמים ,להוציא
את אחד [העדים] ...והלא אין לבסס האשמה על עד אחד בלבד״74.
פסיפיקו ,שנכווה בעבר מפגיעתה הקשה של מערכת המשפט היוונית קשת העורף ,ואף
הספיק בוודאי ללמוד על בשרו מהי הגישה היוונית הכללית כלפי היהודים ,פנה בספטמבר
 1847לבריטים ,וביקש כי הממשלה הבריטית תדרוש את בירור עניינו אצל ״הממשלה ההלנית״
( Ministère Hellénique(.75מה שהחל כתביעה שהגיש פסיפיקו בשם עצמו ובשם הקהילה
היהודית נגד חברים מסוימים בציבור האתונאי ,היה כעת לעניין בין המדינה הבריטית ליוונית.
מאחורי הקלעים היה זה גם עניין בין הבריטים לבווריה ,שכן בריטניה ניסתה לסחוט בעזרת
השפעה פטרנליסטית מה שלא הצליחה להשיג באמצעים דיפלומטיים.
הבריטים גילו עד מהרה כי בצדק זכו היוונים למוניטין של קשי עורף .בנובמבר  1847כתב
בתסכול גובר סר אדמונד ליונס ,הקונסול הבריטי ביוון ,ללורד פלמרסטון .הוא תיאר בקווים
כלליים את התוכן של מכתבים שכבר הספיק לשלוח לממשלה היוונית ,הן בעניין האדמה
המופקעת הן בעניין פרעות חג הפסחא ,ולא זו בלבד שלא זכה לתגובה אלא שבינתיים שוב היה
ביתו של פסיפיקו מטרה להשחתה פרועה ,והפעם היו הפורעים ממעמד גבוה אף יותר76.
73
74

75
76

ראו פטרקיס.
” ( “il ne peut pas être bassée accusation sur un seul témoignageוהלא אין לבסס האשמה על עד
אהד בלבד)  -ראוPRO/FO 286/118, Athens, 15 August, 1847, Numero 6927, “Le conseil della :
”cour criminelle d’Athènes
ראו שםSeptember 1847, Pacifico to Sir Edmund Lyons 9 :
ההתקפה השנייה על ביתו של פסיפיקו התרחשה ככל הנראה ב־ 12באוקטובר  , 1847בעת שאשתו של
פסיפיקו ובנותיו היו בבית לבדן; את ההתקפה יזמו ראשי הכנופיה של ההתקפה הקודמת  -ראו שם:

יהודה איש קריות על המוקד 47

[אני] מצרף תלונה מאת אדון פסיפיקו ,שביתו נפרץ שוב ,ואת בתו ואשתו הבעיתו אחדים
מאלה(שעימם נמנה בנו של ראש הממשלה הנוכחי) שביצעו את הזוועה הברברית באפריל
האחרון .לא שכחתי להזכיר לאדון גלראקיס ([ )Giarakisגלארקיס היה שר בממשלת
יוון והראשון בשורה של דמויות שהתחלפו במהירות מסחררת בממשלה זו] כי לאחר
שחיכיתי לשווא פרק זמן סביר כדי להעניק לממשלה היוונית הזדמנות להביע חרטה
ולהעלות הצעות לפיצוי על אותה זוועה ברברית ,שלחתי מכתב בעניין למר קולטיס .כמו
כן הזכרתי לאדון גלרקיס כי יש לי סיבה להאמין שהצדדים האשמים נרתעו מפרעות
נוספות בשל החשש מתוצאות תלונתי ,אך אין זה מפתיע שהם חזרו על מעללם המגונה
כשגילו כי מכתבי לא נענה כלל ,גם לאחר שחלפו שישה שבועות ,אף על פי שבזמן הזה
דרשתי בשמה של ממשלת הוד מלכותה לפצות את מר פסיפיקו77.
בהתקפה השנייה על ביתו של פסיפיקו שוב היה מעורב בנו של צבלוס ,והפעם השתתף בה
גם בנו של קולטיס ,ראש הממשלה  -כשהם חמושים בחצים וקשתות רדפו הגברים הצעירים
ברחבי הבית אחרי אשתו ,בתו וחתנו של פסיפיקו .אחת מבנותיו של פסיפיקו ,שילדה לא מזמן,
כמעט שנשמתה יצאה מרוב חרדה ,ואשתו לקתה בעוויתות ונותרה חולה אנושה חודשים מספר
לאחר מכן 78.הפרשייה הגיעה לקיצה רק בזכות התערבות השכנים שחשו לזירה והבריחו את
הפולשים ,לאחר ששמעו את תרועותיהם ואת זעקות הפחד של הנשים.
בעקבות התפנית באירועים שקל פסיפיקו מחדש את המשך שהותו ביוון :הוא אף הציב
עצמו באופן מלא וגמור תחת אחריות הבריטים“Je suis ici sous la Protection de s.M . :
,la Reine d’Angleterre; si vous croyez qu’il n’y ai plus de sûreté pour moi en Grèce
"donnez-moi mes passe-ports et je quitterai ce pays où le droit des Gens est méconnue.79
מרגע זה ואילך יהיה זה עניין שממשלות יוון ובריטניה תפעלנה ליישבו.
עד חודש מרס  1848הספיק פלמרסטון להסמיך את סר אדמונד ליונס ,הקונסול הבריטי
באתונה ,לברר את תביעתו של פסיפיקו נגד הממשלה היוונית :להשליט את השקפתו של פסיפיקו
שלפיה האחריות היוונית כוללת את התביעה בסך  27,000ליס״ט שניהל נגד פורטוגל; ולהוסיף
חמש מאות ליס״ט לתביעת הפיצויים 80,שיהיו ״פיצוי על הפגיעות האישיות והסבל שנגרם״

12 October 1847 (3 p.m.), Pacifico to Sir Edmund Lyons; PRO/FO 286/113, Athens, 13 October
1847, Lyons to Giarakis
ראו PRO/FO 286/118, Athens, 8 November 1847, Sir Edmund Lyons to Lord Palmerston (draft):77
with enclosures: Sir Edmund Lyons to Mons. Giarakis, 2 October 1847; Mr. Pacifico to Sir
Edmund Lyons, 8/20 September 1847; Lyons Nos. 75.1847; 153.1847
ראו PRO/FO 286/124, Athens, 24 January 1848, Pacifico to Giarakis :78
אני נמצא כאן בחסותה של הוד מלכותה מלכת אנגליה; אם אתה סבור שאין לי עוד ביטחון79ביוון
לי דרכונים ואצא את המדינה הזאת שבה מתעלמים מזכויות אדם  -ראוPR0/F0 286/118, At hens , :
12 October 1847, Pacifico to Lyons
 80על
הממשלה היוונית סירבה לקחת על עצמה את האחריות לסבלו של פסיפיקו ,והציעה כי במקום זאת
להתדיין ישירות מול המתפרעים; כל הסכומים לא נפרעו  -ראוPR0/F0 286/113, Athens, 11 April :
1848, Lyons to Mansolas; 20 September 1848, Lyons to Colocotrony; PRO/FO 286/127, Athens,
[24 October 1848, Lyons to Colocotrony [sic
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לפסיפיקו ומשפחתו 81.בד בבד הפציר פלמרסטון בפסיפיקו לפתוח בהליכים משפטיים נגד
הפורעים עצמם ,ולדרוש מהממשלה הבריטית לשאת בהוצאות 82.אולם אין תימה שפסיפיקו
לא הצליח למצוא עורכי דין שיטפלו בעניינו  -כל אלה שפנה אליהם ציינו כי משפחתו של
ראש הממש לה ע ומדת מעל הח וק85.

ח
מכא ן וא ילך כ ולל ים הר יש ומ ים מחר ו זת אר וכה של א יגרות  ,ש כמעט כ ולן לא נענו 84,של י ו נס
שלח לשר ים יווניים ש ונ ים  ,ובה ן ה זכ יר ליוון את ח ובה לפס יפ יק ו ופ י נלא י(שע נ י י נ יהם כבר
צ ורפ ו זה ל זה ברש ימת התל ו נ ות הבר יט י ות)  ,ואת העלב ו ן כלפ י בר יטנ יה  .״ממשלת ה וד מלכ ותה
ק י ו ותה שבמ ימשל הנ וכח י ביוון תפעם ר וח הצדק  ,א ו תח ושה ש ל הנכ ו ן וה יאה לה וד מעלת
הכתר היווני ולסגולת האופי היווני ,ושלא ייבחר הנתיב המפוקפק במובן הזה״85.
אכן ,ליונס  -והתלונה  -היו עדים לחילוף של כמה ממשלים ודמויות שספק אם היינו
זוכרים אותם אילולא הופיעו בחליפות המכתבים השונות 86.ראשית הוחלף גלרקיס על ידי
קולוקוטרוניס ) ,(Koiokotronisולאחר מכן ,לאחר שהאחרון חלה במחלה קטלנית ,מונה
תחתיו לונדוס 87.לונדוס אמנם התייחס לתלונה בסופו של דבר ,בסוף ינואר  , 1849אך קצרה
ידו מלהושיע 88.בתוך כך מת גם ראש הממשלה קולטיס ותחתיו מונה צוולוס ,שר המלחמה
 .לשעבר ואביו של אחד הפורעים שהשתתפו בשתי התקיפות על ביתו של פסיפיקו
ההתעלמות המתמשכת שהפגינו הרשויות היווניות כלפי עניינו של פסיפיקו חיזקה את
ההשקפה שהיוונים ״עדיין אינם מתקדמים דיים מבחינה תרבותית כדי להבין את עניין
 ,זכויות האדם[ ,או] את היתרונות שבסובלנות דתית״ 8, .עמדתה של הממשלה היוונית

ראו PRO/FO 286/113, Athens, 12 March 1848, Lyons to Glarakis; PRO/FO 286/127, Athens, :81
19 October 1848, Lyons to Colocotrony
ראו PRO/FO 286/120 (No. Ill), London, 18 December 1847, Palmerston to Lyons :82
ראו  .PRO/FO 286/124, Athens, 7 February 1848, Lyons to Palmerston :83וראו גם שם3 February :
1848, Pacifico to Lyons: “la famille Tzavellas est trop haut placée pou pouvoir être attaquer
” ) judiciairementמשפחת צוולה מכובדת מדי ולכן לא ניתן לתבוע אותה בתביעה משפטית(.
קולוקוטרונים(ראו להלן בסמוך) הגיב בקצרה ב־ 21ב  0פטמבר 3/באוקטובר  -ראו PR0/F0 286/ 127, :84
Athens, 12 February 1949, Lyons to Londos
ראו שם 24 October 1848, Lyons to Colocotoni :85
מפליא שהיה לליונס פנאי לעיסוק אחר מלבד העיסוק בעניינו של פסיפיקו; משנת  1847ועד86לעזי
את אתונה במרס  , 1849הוא ניסח אינספור מכתבים בעניין לפסיפיקו ,פלמרסטון ,ושרים יווניים
אחדים — לרשימה חלקית ראוPRO/FO 881/413, “Correspondence respecting M. Pacifico’s :
Claim”, Contents
ראו PRO/FO 286/127, Athens, 24 October 1848, Lyons to Colocotoni; 8 January 1849, Lyons :87
to Colocotroni; 8 January 1849, Lyons to Londos
ראו שם 5 February 1849, Lyons to Londos :88
“Les Ministres du Roi Othon ne sont pas encore assez avancés en civilization pour comprendre 89
” - le Droit des Gens, les avantages de la tolerance religieuseראו שם8 October 1847, Pacifico :
to Palmerston
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מצידה שלה  -בהנחה שלממשלה היה מה לומר בעניין  -היתד ,שפסיפיקו טעה כשסבר
שאחריות הממשלה לפצות על מעלליהם של אנשים כלשהם .פסיפיקו שגה ,טען השר היווני
גלרקיס ,בהשקפתו כי ״כל מדינה אירופית אחרת״ היתה מעניקה במצב דומה פיצוי לקורבנות
של פשעים כלפי יחידים90.
ה״הפרכה״ של פסיפיקו ,כפי שהוא עצמו כינה אותה ,של העמדה היוונית ,נקראת כמו
חוברת הדרכה העוסקת בחוקים הפלמרסטוניים הנוגעים לזכויות של נתינים בריטיים .המסמך,
המחזיק עשרים וארבעה עמודים ,מנוסח מתוך התמרמרות קשה ומעוטר בהערות סרקסטיות
וסימני קריאה ,ומציג מקרים אחרים של הפרת זכויותיהם של נתינים בריטים מעבר לים,
שהקורבנות זכו בהם לתשלומי פיצויים מאת הממשלה הזרה הנידונה .המסמך מבהיר את
המעמד הבריטי של אלה שנולדו ,כמו פסיפיקו ,בשטחים שבריטניה החזיקה מעבר לים ,נותן
תוקף לזכות המודרנית לאזרחות כפולה(למעשה לריבוי אזרחויות) ,ומוקיע את מערכת בתי
המשפט היוונית כנחשלת וחסרת תרבות91.
מחשש שמא טיעונים אלה יידחו אף הם ,ציין פסיפיקו כי בהתחשב בכך שאנשי המפתח
בהתקפה בחג הפסחא היו בני משפחה של ראש הממשלה הקודם או של הנוכחי ,ממילא אין
כל אפשרות להבחין בין הממשלה לבין האנשים המעורבים בעניין .לבסוף ציין פסיפיקו כי
הממשלה נושאת באשמה על שלא סיפקה ביטחון הולם לאזרחיה היהודיים של אתונה ,בעקבות
החלטתה להטיל איסור שתוקפו שנה אחת על שריפת דמות הבובה של יהודה איש קריות.
אפשר היה לנחש בנקל כי תוצאותיו של איסור זה יהיו הרסניות לקהילה היהודית  -ולא זו
בלבד שהרשויות היווניות לא נקפו אצבע כדי לתקן את התפיסה המוטעית הרווחת שלפיה
עמד פסיפיקו מאחורי האיסור ,אלא אף עמדו מנגד בעת ביצוע הפשע .האם עליו לצפות למנה
נוספת מאותו התבשיל בחג הפסחא של השנה הבאה ,שאל פסיפיקו92.
מכעיסה מאוד בעיני פסיפיקו היתה רמיזתו של גלרקיס שפסיפיקו ,בקוראו לעזרה בריטית,
ניצל בציניות את מעמדו העל־לאומי ופעל בחוסר נאמנות כלפי ביתו המאמץ החדש .גלרקיס
ציין כי עתירתו של פסיפיקו לממשלה הבריטית כמוה כ״ויתור״ על אזרחותו הפורטוגלית,
ושהוא השתמש בעובדה שנולד בגיברלטר כ״אמתלה למציאת מפלט בחיק הבריטי המגונן״95.
ומדוע ,תהה גלרקיס ,היה פסיפיקו כה בלתי נאמן ליוון  -המדינה שבה ,אחרי ככלות הכל ,הוא
מתגורר כעת  -עד שבחר לוותר על המערכת המשפטית שלה לטובת דיפלומטיה בריטית?

PRO/FO 286/124, Athens, 27 December 1847/8 January 1848, Giarakis to Pacifico
 90ראו:
PRO/FO 286/124: “Réfutation faite par Mr. David Pacifico des allegations du
ראו:
Ministre
91
”( Grec au sujet de l’attentat du 4 Avril 1847מר דויד פסיפיקו הכחיש את הטענות שהועלו נגד השר
היווני בעניין הפיגוע בארבעה באפריל .) 1847
 92ראוPRO/FO 286/124, Athens, 24 January 1848, Pacifico to Giarakis :
En renonçant à“ la nationalité d’un pays qu’il représentait ici, il n’y a pa
sic], en qualité ]de Consul general, sous prétexte d’avoir vu le jour à Gibraltar, on se réfugiant
”( Demere la protection brétanniqueבוותרו על האזרחות של המדינה שאותה הוא ייצג כאן עד לא
מזמן ,בתור קונסול כללי ,בתירוץ שהוא נולד בגיברלטר ,הוא מצא מפלט בחיק הבריטי המגונן)  -ראו
שםDecember 1847/8 January 27 1848 :
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פסיפיקו דחה דברים אלה בתוקף ,ובדבריו חזר כהד על העמדה הלאומנית היוונית
מהמאה הי״ט ,ולפיה להיות יווני פירושו להיות נוצרי .כיצד ,שאל פסיפיקו ,מצפים ממנו
לעשות מעשה כלשהו מלבד לבקש את התערבות המעצמות החיצוניות  -״שלא לדבר על
העובדה שאני יהודי ,ואיני זכאי לנהוג כאזרח יווני״ 94.ודאי שלא היה כל טעם לצפות ממנו
שאת הפיצויים המגיעים לו ינסה להשיג באמצעות ממשלת יוון  -אדרבא :היתה זו אשמתה
של הממשלה היוונית שמעשי אפליה בוטים אלה הופעלו נגדו מלכתחילה 95.ליהודי לא היו
תקווה ולא רצון להיחשב יווני.
נדמה היה כי ציבור האזרחים של אתונה חבר בקשר של שתיקה :את העדים אי־אפשר היה
למצוא ,למרות ששתי ההתקפות התרחשו לאור היום והראשונה ארכה שעות אחדות :העד
האחד שהתייצב והציע את עצמו התרשל בתיאור המאורעות 96,וממילא סירב בית המשפט לבסס
פסק דין על עדות אחת ויחידה; והעיתונות האתונאית נותרה בשתיקתה הרועמת והמסתורית
ביחס לאירועים ,למרות שהיו לשיחת העיר 97.שנאת זרים היתה בלב קשר השתיקה  -וכפי
שכתב פסיפיקו אל ליונס :״מכיר אתה היטב את אופן ההתנהלות עם זרים במדינה זו״98.
כשהתקרב חג הפסחא של שנת  1848פנה פסיפיקו לבריטים כדי שיקציבו לו משכורת
חודשית בסך עשרים וחמש ליס״ט ,כדי לכסות את הוצאותיו היומיומיות וכדי שיוכל לעזוב
את יוון;  9,בינתיים הוא התקיים אך ורק מהתרומות הנדיבות של חבריו 100,ומהלוואות שלקח
בריבית של חמישה־עשר אחוז 101.שנה מאוחר יותר ,באפריל  , 1849קיבל פסיפיקו תשלום עבור
אדמותיו ,אך תביעתו לפיצויים על תקיפת ביתו לא התקדמה כלל 102.ביוני דחק פלמרסטון
בסיר תומס וייז 103,שיודיע לממשלה באתונה כי בריטניה לא תוסיף לעמוד מנגד ולחזות ביוון
המפירה את זכויות נתיניה ( 104.היו עתה כמה עניינים שנתינים בריטיים היו מעורבים בהם
אשר היו תלויים ועומדים :תביעות המקרקעין של פסיפיקו ופינלאי ,שתי ההתקפות על ביתו

]utre que par ma position d’Israëlite, je suis inapt à agir comme un citoyen grec” 94מלבד( “] 0
מעמד י כיהודי ,אין באפשר ות י לנהוג כא זרח יווני(.
 ...) “c’est le Gouvernement Grec qui... m’a occasionné cet énorme prejudice” 95ממש לת יוון היא ש
גרמה לי לנזק העצום הזה)  -ראו שםFebruary 1848, Pacifico to Lyons 22 :
העד ה יה אדם בשם מר טצמ יט ז י  - ( Tzami t zi ) 96ראו שם24 January 1848, Pacifico to Glarakis :
.שם 97
 —“[VJous connaissez bien la manière d’agir en ce pays envers les étrangers” 98ראו שם3 February :
1848, Pacifico to Lyons
ראו שם 22 February 1848, Pacifico to Lyons :99
ראו PRO/FO 286/124 (No. 41), Athens, 23 March 1848, Lyons to Palmerston :100
ראו PRO/FO 286/132 (No. 19), Athens, 28 February 1849, Lyons to Palmerston :101
ראו PRO/FO 286/132 (No. 5), Athens, 8 April 1849, British Consulate to Palmerston :102
תומס וייז  (Wyse, 1 7 9 1 - 1 8 6 2 ) 1 0 3ירש את ליונם בתפקיד הקונסול הבריטי; התחתן בשנת  1821עם
ה נס יכה לטיציה בונפרט )  . (Letitia Bonapartאחייניתו של נפוליון
רא ו PRO/FO 286/132 (No. 1), Athens, 7 June 1849, Wyse to Palmerston :104
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של פסיפיקו ,והמאסר הבלתי מוצדק של נתינים יוונים־בריטים; 105ומחלוקות טריטוריאליות
לגבי שני איי חוף רק החריפו את העניינים)106.
ליונס התמיד שנים אחדות במאבק לטובת עניינו של פסיפיקו ,אך יורשו בתפקיד היה
מפוכח יותר בהערכת סיכויי ההצלחה בעניין .בדצמבר שנת  1849כתב וייז לפלמרסטון :״צר לי
להודיע להוד מעלת הלורד כי כל מאמצי ליישוב תביעתו של מר פסיפיקו עלו בתוהו״ 107.וייז
סיכם את השתלשלות השנה האחרונה שבהן הגיש עתירות לגלרקיס ,את טקטיקות ההשהיה
החוזרות ונשנות של האחרון ואת חוסר הפעילות הנצחי של היוונים בעניינים השונים שהקונסול
הבריטי העמיד בפניהם .להוציא את פינלאי ,תביעותיהם של כל האחרים לא נענו ,ומרתיח
מכל ,גלרקיס נראה כמי שאינו מסוגל אפילו להשיב ״תשובה חד־משמעית של ׳כן׳ או ׳לא׳״- 108
תחת זאת ,הגישה שנקט היתה להמשיך לתרץ תירוצים ולהציע תקווה ,אך לא לנקוף אצבע.
האיבה הבריטית הגיעה לכלל הבשלה עוד בטרם חלפו שבועות אחדים מאז כתב וייז
לפלמרסטון ,והחישה את התפרצותה של תקרית בינלאומית ידועה  -המאורעות הידועים
בשם ״פרשת פסיפיקו״ .פלמרסטון ,שזעם על הנוקשות היוונית והיה להוט לקדם בגלוי את
המדיניות הבריטית של התערבות בינלאומית למען נתינים ביוון ,הורה בתחילת שנת 1850
להטיל אמברגו על כל כלי השיט היווניים ,שלח שייטת של הצי הבריטי להטיל מצור על החוף
היווני ,והחל בלכידת כלי שיט יווניים.
ייתכן שפרשה זו היא הדוגמה המפורסמת ביותר של ״דיפלומטיית ספינת התותחים״
( )Gunboat Diplomacyשל פלמרסטון ,והיא שמשכה אליה הן את השבח הרב ביותר והן את
הגינוי החריף ביותר .עד עצם היום הזה הפרשה מוכרת וידועה היטב באנגליה  -מוזאון
ויקטוריה ואלברט ,למשל ,ערך הקראה פומבית מנאומו של גלדסט pבנושא ״פרשת פסיפיקו״109,
כחלק מסידרה של אירועים לציבור שהתקיימה לאחרונה :״תמונות ויקטוריאניות  -תרבות
וחברה בבריטניה 1901-1837,״(.)Victorian Visions: Culture and Society inBritain, 1837-1901
פלמרסטון ,שזכה לתמיכה בבית הנבחרים הבריטי אך נתקל במחאה בבית הלורדים ,וכן
ברוסיה וצרפת ,הגיע לשיאים חדשים של תהילה וקלון בשל דרך התנהלותו בעניין .הצרפתים
האשימו את בריטניה בהפרה של התחייבותה כלפי ההסכם של המעצמות הגדולות ,שהוחלט
בו לתמוך ביוון העצמאית ,ואילו רוסיה הביעה את התנגדותה לשליטה הבריטית במים היוונים
ולהתערבות בריטית בתנועת כלי שיט המניפים דגל הרוסי 110.העניין נחתם לבסוף בוועידה
105

106
107
108
109
110

בעניין היו מעורבים שני יוונים מהאיים היוניים  ,)Ió n io i n ís o dאשר היו נתינים בריטיים ,והם ׳־נאסרו
שלא כחוק והולקו באכזריות על ידי המשטרה ב פי תו ם ( )Pyrgosב־ 15במאי  . 1847כמו כן ...ב־ 30במאי
 1847נאסרו שני נתינים בריטים אחרים  1גם הם מהאיים היוניים] ,והמשטרה בפטרס () Patras; Pátrai
התייחסה אליהם בצורה בלתי הולמת׳׳ .בעניין נוסף היה מעורב ׳׳מפעיל סירות שנשדד בסלצינה ()Salciña
[גם מקרה זה קרר ,ב־ - "]1847ראו.PRO/FO 286/127, Athens, 2 July 1849, Wyse to Giarakis :
האיים היוניים ,שמול חופי יוון המערביים ,הועברו מידי הבריטים לשליטת יוון בשנת . 1864
ראוPRO/FO 286/132 (No. 36), Athens, 18 September 1849, Wyse to Palmerston :
ראוPRO/FO 286/132 (No. 63), Athens, 8 December 1849, Wyse to Palmerston :
שם.
 27ביוני . 1850
ראוPRO/FO 881/ 194, “Greek Question April to August, 1850”, Table of Contents :
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בינלאומית ב־ 18ביולי  , 1850ואושרר בידי המלך אוטו שבוע מאוחר יותר .יוון אולצה לשלם
את הנדרש ממנה בתביעתו של פסיפיקו ,ובריטניה הסכימה לסיים את המצור :פרשת פסיפיקו,
ו״השאלה היוונית״ שהתעוררה בעקבותיה ,היו לנחלת העבר.
ט
ואולם הבנה של פרשת פסיפיקו אך ורק כמאבק בין דוד לגולית ,בין הכוח הדיפלומטי הבריטי
לממשלה זרה חלשה ומדוכאת ,היא באמת אי־הבנה גמורה .שהרי פרשת פסיפיקו האמיתית
היתה מה שהתרחש בשטח ,באתונה ,בביתו של פסיפיקו ,ובחודשים ובשנים שלאחר מכן  -לא
מה שהתרחש בין ספינות בריטיות לספינות רוסיות ויווניות אל מול חופי פיראוס .זהו סיפורה
של יוון של המאה הי״ט לא פחות משזהו סיפור של עקרונות פלמרסטוניים :ואף אין זה סיפור
העוסק ביצר הלאומנות והתוקפנות הבריטי ותו לא ,כי אם גם בזה היווני.
לב ליבה של מדיניות החוץ היוונית במאה הי״ט היה ^( megaii idea״הרעיון הגדול״):
תוכנית התפשטות שאפתנית שקראה להקמה מחדש  -מבחינה טריטוריאלית ,גם אם לא
מבחינה פוליטית  -של האימפריה הביזנטית " 1.היא ביקשה לכאורה לספח למדינה את כל
הטריטוריות ״היווניות״ ,מהדנובה במערב ועד לאנטוליה במזרח ,והניחה כי קונסטנטינופוליס
(אסתנבול)  -מושב הפטריארכיה האורתודוקסית  -היא הבירה האמיתית וה״טבעית״ של כל
שלטון יווני .״יווני״ ,מבחינת ההגדרה ,חפף ל״אורתודוקסי״ ,ובהתפשטות המתוכננת תמכה
הגדרה שהלכה והקצינה ,הגדרה שזיהתה במפורש את הנצרות עם האתניות היוונית.
היעדים הבסיסיים של ״הרעיון הגדול״ אמנם הותוו בשיטתיות רק בשנת  , 1844בנאומיו
הראשונים של ראש הממשלה יואניס קולטיס בפרלמנט " 2,אך כבר במלחמת העצמאות הם
היו מאפיין מרכזי של סוג אחד של רטוריקה יוונית לאומנית .הדבר הגיע לממדים חמורים עד
שבשנת  1829התנגד מטרניך להשלכות המסוכנות של הגדרה המזהה את האורתודוקסיות עם
היווניות .״מה כוונתנו ביוונים?״ ,שאל :אם אומות תוגדרנה על פי זיקה תרבותית או רגשות
דתיים ותו לא ,ולא על פי המבנים הפוליטיים שבמסגרתם הן מתקיימות ,טען ,במהרה ישרור
תוהו ובוהו 3.״
אולם לא היו אלה רק שליטי אימפריות שהיה להם לחשוש מעלייה של אידאולוגיות
לאומניות כאלה  -אף לנתינים אימפריאליים רבים היה מה להפסיד במקרה של פירוק המבנים
האימפריאליים הישנים והפלורליסטיים יחסית .שהרי בעוד מיעוטים אימפריאליים אחדים,
כמו היוונים הנוצרים ,יזכו לשחרור בעת יצירת המדינות החדשות המוגדרות על פי לאום,
יהיו אחרים ,כמו היהודים ,שימצאו עצמם נדחקים עוד ועוד אל השוליים ,במאבק להגדיר
את עצמם בתוך מסגרת אשר על פי הרטוריקה הלאומנית קני המידה שלה הכתיבו במפורש

 111ראו :גורגוריס עמי  ;122-54לאונטיס ,עט׳  ;89-73סקופטי.
Ephymeris ton syzytiseion tis voulis (Greek Parliamentary Records), 15th period
 112ראו, 1844 :
 113ראו סוויני ,עמ׳ . 35
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אחידות אתנית ,וממילא גם דתית .יהודי יכול להבין עצמו כנתין של האימפריה העות׳מאנית,
אך יהיה לו מרחב קלוש להגדרה עצמית יהודית כאזרח של מדינה אנטי־יהודית במובהק.
ובשנת  1847כבר היתה יוון למדינה כזו114.
פסיפיקו יכול היה אמנם להבין עצמו כפורטוגלי ,יהודי ובריטי ,בה בעת ובאורח מלא,
אך בראייתה של יוון ,רק לאחת הקטגוריות היתד .משמעות כלשהי :יהודי .כל הקטגוריות
האחרות היו ,כפי שגלרקיס תיאר זאת ,״אמתלה״ " 5,מסווה .״פרשת פסיפיקו״ לא היתה
אלא הדוגמה הציבורית ,שנעשתה בינלאומית מאוד ,של מאפיין מרכזי ברטוריקה היוונית
הדתית־הלאומנית של המאה הי״ט  -אנטישמיות .מה שקרה לפסיפיקו לא היה מעשה חריג,
מתוך הסתכלות בגישות יווניות אורתודוקסיות עתיקות יומין כלפי יהודים .אף המשתתפים
בסיפור לא הגיעו לשם במקרה :הם לא היו בריונים עלומי־שם ,אשר באקלים האלים של
אתונה של שנות הארבעים של המאה הי״ט התקיפו באקראי את פסיפיקו ומשפחתו .הם
תקפו בחג הפסחא ,זועמים על שנמנע מהם ה״קומזיץ״ הקבוע עם יהודה איש קריות .הם היו
נצר למשפחות החשובות ביותר בפוליטיקה היוונית של אמצע המאה .יואניס קולטיס ,אביו
של אחד הפורעים וראש הממשלה היווני הראשון ,היה האדריכל של ה״רעיון הגדול״ .בעיני
צוולוס ,שר המלחמה ואביו של פורע אחר ,המשימה הראשונה במעלה היתה הכנת הכוחות
היוונים לקראת התרחבות טריטוריאלית לאומנית .לפיכך נוכל לומר שמעללי הבנים לא
התרחשו למרות מעמדם הרם של האבות ,אלא בשל מעמד זה.
הסיפור האמיתי בפרשת פסיפיקו הוא סיפורם של ההתגבשות המהירה של חזון לאומני
שהלך והקצין ביוון של המאה הי״ט ,של השקיעה הפתאומית של רעיונות ליברליים יוונים
ממפנה המאה ,רעיונות שעסקו ברפובליקניזם חילוני ,ושל כינון ,בהיעדרם של האחרונים ,של
משטר המבוסס על עליונות היוונים ״האתניים״ ולא על ההכרה בזכויות האדם האוניברסליות.
בעוד שהעקרונות הפלמרסטוניים אמנם נחשבים כיום לעניין מתמיה ,מיושן ומשעשע  -דוגמה
נוספת לתוצרי הלוואי האוויליים של העליונות הוויקטוריאנית  -הגישה הרואה ביוונים גזע
עליון מוסיפה להתקיים עד עצם היום הזה בקשת הפוליטית היוונית.
בחודש אפריל שנת  2003כתב תאודורוס פנגלוס ( ,)?31^ 3108מי שהיה ראש הממשלה
היווני ,טור אישי באחד העיתונים היומיים החשובים של אתונה .10 \'^ 0 ,פנגלוס הוטרד מכך
שיהודי יוון לא מחו בפומבי על היחס הישראלי לפלשתינאים ,ולכן כתב כי ״רבים מהחיילים
הישראלים ההורגים כעת פלשתינאים עשויים להיות הנכדים של אותם יהודים שנוצרים
יוונים הצילו במהלך השואה״ 6.״ כיצד עלינו להבין הצהרה כזו? ודאי כתמיכה בפלשתינאים -
אך ביתר שאת ,כהצעה כי ייתכן שמלכתחילה לא היה צריך להציל אותם יהודים ,או שהצלתם
אינה עניין מובן מאליו .כך או כך ,עלינו להבין הצהרה זו כתזכורת לכך שממילא לא היו יהודי

 114ראו למשל את החוקה היוונית של  , 1844שהגדירה את יוון במונרכיה יוונית אורתודוקסית.
 115ראוPRO/FO 286/124, Athens, 27 December 1847/8 January 1848 :
 116ראו .To BhmaTo Br^a, 14,14 April 2004 :לתגובה הישראלית הנזעמת ראו שרון שדה ,״הם משווים
את שרון להיטלר״ ,הארץ 10 ,במרס .2004
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יוון אף פעם יוונים של ממש ,וכטענה שיהודי יוון של היום ,באופן דומה ומטעם דומה  -מעצם
היותם יהודים  -אף הם אינם ממש יוונים.
ג׳יימס ג׳ויס טבע את אחת ההגדרות הקולעות שנוסחו במאה העשרים ועסקו באירופיות:
״יהודי־יווני הוא יווני־יהודי .קצוות נפגשים״ (" Jewgreek is Greekjew. Extremes Meet(.7
ג׳ויס רומז כאן כמובן לאמת עתיקת היומין ,ולפיה הביטוי המקובל ״תרבות מערבית״ מציין את
הזיווג המשונה בין יהדות והלניזם :נאמר על שתי הזהויות ,שמניחים כי הן הפכים ,כי הן התמזגו
מיזוג חסר חן בדבר הנקרא ״אירופה״ .כפי שציין לואיס רופרכט ,״עמי אירופה סיפרו לעצמם את
הסיפור הזה ,של אותו מיזוג שערורייתי של יסודות תרבותיים מנוגדים ,כל עוד נקודת המוצא
אינה נבדקת ,אינה נחקרת כלל ועיקר״ " 8.לשם הדוגמה ,בספר ״תרבות ואנרכיה״ כותב מתי׳ו
ארנולד ״עבריות [כך במקור] והלניזם  -בין שתי נקודות השפעה אלה נע עולמנו .בנקודה אחת
של זמן הוא מושפע יותר מכוח המשיכה של אחת מהן ,ובנקודה אחרת מכוחה של השנייה...
[אך] עליו להיות ,אף על פי שלעולם אינו כזה ,מאוזן היטב ובמרחק שווה משתיהן״" , .
הסיפור המתאר את לידת הרעיון הזה ארוך הוא  -וייתכן שמוטב להפקידו בידי מבקרים
ספרותיים ופילוסופים יותר מאשר בידי היסטוריונים 120.במהלך אלפי שנים זכה הרעיון
לתמיכה ,של יהודים לא פחות משל יוונים :יוונים אינם יהודים ,ויהודים אינם יוונים .אולם
מבחינה פוליטית הגיע הרעיון לשיא פריחתו בהקמה של מדינת הלאום היוונית במאה הי״ט .דון
פסיפיקו ,וביתו שאוכל בלהבות  -בדומה לדמות הבובה של יהודה איש קריות  -אינם הערות
שוליים על הדיפלומטיה הפלמרסטונית אלא אחד מתווי ההיכר המרכזיים של ההיסטוריה
היוונית במאה הי״ט.
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ראו ג׳ויס ,עמי  ;504ג׳ויס ,עברית ,עמ׳ . 556
ראו רופרכט ,עמי .200
ראו ארנולד ,עט׳  ;130מופיע גם אצל רופרכט ,עמי .200
לניתוח מבריק של הנושא ראו למברופולוס.
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