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בפינת רחוב א  -דאבאעיין ושוק חיאן אל  -זיית המוליך לשער  -שכם  ,בירכתי ' השוק החדש ' אשר
בשטח המגריסתן הישן  ,מול כנסיית  -הגואל שחנך הקייזר וילהלם השני  ,פסיעות ספורות מכנסיית

הקבר הקדוש  ,שרויה  ,בבניין רב  -אגפים ובו שרידי חרבות אדריאניות  ,הכנסיה הרוסית על  -שם

אלכסנדר נייבסקי  ,גיבור וקדוש אשר הציל את המולדת הרוסית מן הפולשים השבדים  .מדי יום
חמישי  ,מאז הושלם הבניין בשנת  , 1896נערכת בכנסיה זו תפילה מיוחדת לעילוי נשמתו של הצאר

אלכסנדר השלישי  ,שסנדקו הרוחני היה אלכסנדר נייבסקי ועל  -שמו

נקרא .

בניין הכנסיה הוקם כיד לזכרו של הצאר  ,מייסד החברה האורתודוקסית הרוסית בארץ  -ישראל
ותומכה הנדיב והנלהב  .בבניין שוכן המטה הירושלמי של הכנסיה הרוסית בגולה  ,המכינה בז ' רגון
האקלסיאסטי ' לבנה '  ,להבדילה ממושב המשלחת של הפטריארכיה המוסקבאית שמאז היתה
ירושלים לבירת מדינת ישראל תפסה את מקומה במגרש הרוסים  ,והוא מכונה ' אדומה '  .העובר את

פתחה של כנסיית אלכסנדר ונכנס למסדרון האפלולי עב  -הכתלים יבחין על  -נקלה  ,בהעיפו מבט על
הטרקלין מימין  ,שמחוגי  -שעונה של הנצרות הפראבוסלאבית נעצרו כאן בשנת  . 1917על הכותל

הצפוני מתנוססים לתפארה תמונות האחרון לבית  -רומנוב  ,הצאר ניקולאי השני  ,ולידו הצארינה

אלכסנדרה פטרובנה ויורש  -העצר  ,הצארוויץ ' הדוכס הגדול  ,אלכסיי ניקולאיביץ '  .יראת אלוהים
והערצת הקיסר משמשות כאן בערבוביה  ,בצל כנפי הנשר בעל שני הראשים שהמהפכה קצצה את
ציפורניו ולנין התיז את ראשיו .

1

צליינים רוסים בארץ  -הקודש

על מועד הופעתה של רוסיה  ,לראשונה  ,בארץ  -הקודש חלוקות הדעות  .דוסטוייבסקי  ,ביומניו  ,גורס

שהזיקה הסלאבית לירושלים החלה מראשית ימיה של הנצרות ברוסיה  :יעידו על כך הנזיר וירולאם ,
שב 1062 -

הלך ברגל מקיוב לארץ  -הקודש  ,ואב  -המנזר דניאל  ,שביקר בירושלים שנתיים אחריו

והביא אתו מנורת  -כסף גדולה שאותה תלה על תקרת הקבר הקדוש  .כנגד זה  ,ההיסטוריון הרוסי
הנודע איש המאה הי " ט  ,ס ' סולוביוב  ,קובע את מועד הידוק היחסים במאות הט " ו והט " ו  ,כאשר
מטעמי מדיניות נוצרית הגיעה הפאטריארכיה בירושלים לשיא השפעתה על מוסקבה  .אם כה ואם

1
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.

Egypt 1 , London 1880

כה  ,אין עוררים על ההנחה שהמעורבות החילונית  ,שבעקבותיה באה גם החדירה הדתית  -הרוחנית ,
אירעה בשנות השבעים למאה הי " ח  ,כשהגיעה שייטת רוסית מן הים הבלטי בפקודת ייקאטרינה
הגדולה לחופי לבנון  .השייטת פעלה באיזור תקופה ממושכת נגד הסולטן מוצטפא השלישי  ,שניצב

אין  -אונים מול עוצמת התפשטותה האימפריאלית של רוסיה ברחבי אסיה  ,התפשטות שהגיעה עד
אלסקה  .תותחים רוסיים הפגיזו את צור  ,צידון וביירות  .אולם העילה לשימחת בכוח היתה שלטונו

של הפחה הבדווי דאהר אל  -עאמר  ,שהשתלט על צפון  -הארץ ועורר חשד בשער העליון  .קושטא
163
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גייסה חיל  -עונשים גדול  ,השמידה את המורד וצבאו והשיבה את ג ' אזר פחה

לשלטון .

2

הופעת כוח

רוסי באיזור הפרה את מאזן  -הכוחות בין מעצמות המערב במזרח  -התיכון והותירה את רישומה
בחיים המדיניים בארץ  -ישראל

לאורך  -ימים .

ב ' פלשתינסקי סבורניק ' ( ' המאסף

3

הפלשתינאי ' ) ,

שהיה נסית רוסי לחקות את פרסומו של

ה ' פלשתיין אקספלוריישן פאנד ' האנגלי  ,ימצא המתעניין חומר רב על פעלם של אנשי המדע והדת

הרוסיים בארץ .

לעומת זאת  ,דלים מאד הפרסומים הרוסיים על תנועת הצליינות הרוסית

לארץ  -הקודש אשר קדמה ליסוד הכנסיה הרוסית  -וזכתה לתנופה חזקה לאחר

מלחמת  -קרים .

צליינות זו  ,שזכתה בעידוד רשמי  ,דתי וחילוני  ,והטביעה את רישומה בתולדות הארץ עד לפרוץ
מלחמת  -העולם הראשונה  ,אינה מתוארת כמעט בספרות הרוסית  ,להוציא את מסעו של גוגל או את
שירו של לרמונטוב  ' ,זמורה

מפלשתינה ' .

ברכב וברגל ( על  -פי רוב  -ברגל ) נהרו רבבות רוסים

מרחבי ארץ רוס אל נמלי הים  -השחור בדרכם ירושלימה  .מהם אבדו בדרכים  ,מהם נעלמו בים ,
והעיתונות הרוסית מהתקופה הצארית לא נתנה דעתה על תנועה רצופה כזאת של רבבות  .על

הצליינות הרוסית יודעים אנו דווקא מעיתוני ארץ  -ישראל של אותם ימים  .מידע רב יותר נמצא

בפרסומי הכנסיות ובספרי תיירים אנגלים  ,צרפתים וגרמנים .
תיאור נאמן ביותר של תנועת הצליינות הרוסית מצוי בסיפורו היחיד -במינו של סטיפן גרהם  ,סופר

בליינים רוסים ליד הירדן  ,שות 1900
בקירוב  .באדיבות מוזיאון ישראל ,
ירושלים

2

 . 394 - 395קק 1957 ,

3
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ועיתךנאי

אנגלי ,

שב 1912 -

הצטרף לאחת השיירות שיצאה מרוסיה והגיע עמה עד

מספרו אנו למדים שראס19טין המפורסם ביקר בארץ בשנת

, 1911

ירושלים ' .

ובזכות השפעתו בחצר הצאר

וקשריו עם הכנסיה  ,שופרו תנאי הצליינות ושופצו האוניות הרוסיות שהובילו את הצליינים -

גברים ונשים  ,ולעתים גם טף  -וניתן סעד לצליינים הנצרכים לטיפוח הופעתם החיצונית  ,וביתר
דיוק  :להסתרת העוני המחריד שציין אותם  .שיפורים אלה הונהגו בשנים האחרונות לקיום הצליינות
ההמונית של רוסים לארץ  .את מראה הצליינים ודמותם נמצא בספרי התיירים  ,ובעיקר בספריו של

רבים .

וילסון שבהם גם תצלומים

5

הצליינים היו מגיעים לארץ לחג  -המולד ולחג  -הפסחא  ,והיו מהם

שעשו בארץ את שני החגים  .לצליינים הרוסים נשמר מעמד מיוחד בקרב החוגגים

הנוצרים .

6

אכסניות גדולות נבנו עבורם  ,ואל השיירות שלהם לירדן  ,לנצרת ולחופי הכינרת נלוו ' קוואסים '

בירושלים .

מטעם הקונסוליה הרוסית

בירדן טבלו הצליינים כשתכריכיהם עליהם  ,אותם לקחו

לכפריהם כדי להיקבר בהם בבוא שעתם  .בשנים שקדמו למלחמת  -העולם הראשונה הגיע מספרם
לרבבה בכל שנה  ,ובשנת

, 1914

שנת הצליינות האחרונה  ,הגיע מספרם כדי למעלה

מ 12 -

אלף .

מאחז מדיני בכסות דתית
ההשפעה הרוסית בארץ פעלה תחת כיסויים שונים  ,ובתחום המדיני פעלה באמצעות הקונסוליות

הרוסיות בירושלים וביפו ; החברה הימית הרוסית וסניפה הגדול ביפו  ,שהיתה מעין מרכז לריגול

צבאי וימי  :הדואר הרוסי  ,שנהנה ממשטר  -הקאפיטולאציות והתחרה בדואר האוסטרי על שירות
הלקוחות בעיקר מקרב ' היישוב הישן '  .כדי לחזק את מעמדה של הכנסיה הוקמה בסוף שנות
השבעים ,

כשלושים

שנה

אחר

ראשית התאחזותה של הכנסיה

הרוסית ,

החברה

הרוסית

האורתודוקסית  ,שהיתה זרוע חילונית שנועדה להשלים את פעלה של החברה הטקלסיאסטית  .עם

מייסדיה של החברה החדשה נמנה אחד האישים מרובי  -ההשפעה ברוסיה של אותם ימים ,
קונסטאנטין

פ'

פוביידונוסצב ,

שנודע

בהיסטוריה

כריאקציונר

מושבע

וכאידיאולוג

של

האוטוקראטיה הרוסית  .פוביידונוסצב היה מחנכם ורועם הרוחני של כמה צארים  ,לרבות ניקולאי
השני  .הוא עיצב את החוקה של החברה הרוסית הפלשתינאית  ,אשר נשתמרה עד עצם היום
למען

חיזוק

הכנסיה

בארץ  -הקודש

ולהגברת

הנוכחות

הרוסית

שתבוא

הזה .

בצדה תמך  -ולא

למראית  -עין בלבד  -בפעולות ' חובבי  -ציון ' בארץ בשעה שברוסיה עצמה היו אנוסים עדיין לפעול
במחתרת  .הדים למעשיו של פוביידונוסצב פזורים בגליונות ' המליץ ' שבעריכת אלכסנדר צדרבאום ,
ששמר על יחסים הוגנים אתו  ,ובספרי זכרונותיו של מרדכי בן  -הלל
ואבות הכנסיה הפראבוסלאבית התנצחו על חלוקתם של

הכהן .

7

החברה הפלשתינאית

שטחי  -פעולה ,

ושתיהן התנגשו עם

הקונסוליה והחברה הימית  .היחס העוין ליהודים יושבי הארץ  ,לא כל שכן לשאיפותיהם הלאומיות ,
5 . Graham ,

4

irh the Russian Pilgrims ) 0 Jerusalem, Lonaon 1916

5

~
6 . ( , Picturesgue Palestine,ס ) Wilson
 . 21 - 23קק Sinai and Egypt, 1 , London 1880 ,

6

לורנס אוליפנט הקדירם תשומת  -לב רבה להיאחזות הרוסית בארץ  ,ובמאמריו בעיתונות האמריקנית היה מן

7

הראשונים שהצביעו על השפעתה המדינית והדתית  .באריכות ובפירוט דקדקני תיאר את תנועת הצליינים הרוסים .
הוא קדם  .בכמה עשרות שנים  ,לבן  -ארצו סטיפן גרהם  ,שהגיע עד זיקנה ושיבה ונשאר אוהד נאמן לרוסיה הישנה .
מרדכי בן הלל הכהן  ,עולמי  ,ב  ,ה  ,ירושלים תרפ " ז  -תרפ " ט .

c .w.
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איחד את כל הגופים ותוצאותיו היו  ,לא אחת  ,בניגוד לאינטרסים הרוסיים עצמם  .לא פעם גילה

קונסול רוסי בארץ דעתו בשיחות עם נתיניו הציונים  ' :פלשתינה ארץ נוצרית היא וליהודים אין מה

לעשות בה ' .

דעות כאלו הושמעו תכופות ברוסיה גופה .

8

אכן  ,בשנים הראשונות למלתנו חלה

הטבת  -מה ביחסי היישוב עם הקונסוליה הרוסית  ,בעיקר ביפו  .הקונסול גיאורג סרגייביץ ' פונויזין ,
שכעבור שנים היה הנספח המסחרי בשגרירות הרוסית בקושטא  ,הכיר בחשיבות פיתוחם של

יחסי  -המסחר בין ארץ  -ישראל ורוסיה באמצעות הסוחרים היהודים ואף סייע בכך  .אולם הקונסול
פיוטר רוזומובסקי שבא אחריו  ,אחרון הקונסולים הרוסיים ביפו  ,לא הסתיר את האנטישמיות

בקיץ

, 1912

שלו .

כשהחליטו תושבי אחוזת  -בית ויפו לערוך אסיפת  -מחאה נגד עלילת  -הדם שטפלו

בבייליס  ,איים הקונסול על נתיניו הרוסיים  ,וד " ר חיסין בראשם  ,שיפעל אצל השלטון התורכי

נגדם .

הנתינים הערימו עליו והעתיקו את מקום התפילה להעברת הגזירה ואת אסיפת  -המחאה
מאחוזת  -בית לבית  -הכנסת הספרדי המרכזי בשכונת נווה  -שלום

ביפו .

9

בימי מלחמת  -העולם הראשונה
נחודש לאחר חגיגות הפסחא בשנת  1914הפליגה מיפו האוניה הרוסית ' ניקולאי השני ' ועל סיפונה

אחרוני הצליינים שבאו באותה שנה  .כשפרצה המלחמה באוגוסט היתה הכנסיה הרוסית בפיסגת
הישגיה  :עם מוסדותיה נמנו

131

בתי  -ספר ברחבי סוריה וארץ  -ישראל ; רוסיה  ,שהיתה ספקית הנפט

הגדולה  ,הידקה את קשריה המסחריים עם האיזור  ,וגם השפה הרוסית היכתה

שורשים .

הסגל

הקונסולארי הרוסי היה מן הגדולים בארץ  ,ואילו הכנסיה הרוסית זכתה להצלחות הייררכיות

שהגבירו את השפעתה בקרב הכנסיות המזרחיות  .היריות בסאראייבו  ,ששינו פני  -עולם  ,פגעו גם
בלבה של הכנסיה הרוסית בירושלים  .כעבור יובל שנים תיאר פרופסור דרק הופווד מאוקספורד את
תולדותיה של הכנסיה הרוסית בארץ עד מלחמת  -העולם

פרשה
בשנת

הראשונה .

10

ספרו הנאמן והמדויק מגולל

מרתקת .
, 1843

כשהגיעו ראשוני אנשי הכנסיה הפראבוסלאבית לירושלים מכוח רישיון מיוחד

שקיבלו בקושטא  ,היו הם אך מתי  -מעט ; כשפרצה מלחמת  -העולם הראשונה כשרוסיה הצארית

נלחמה לצד בעלות  -הברית נגד גרמניה ותורכיה  ,שלטה הכנסיה הרוסית בארץ בכיפה  .כמאתיים
אנשי כהינה ונזורה  ,פזורים בכנסיות  ,במנזרים ובמוסדות הרוסיים  ,הושארו בארץ  .כחמישים מהם
גורשו כעבור שנה למצרים  ,עם שאר הנתינים הרוסיים ; הנשארים הופקרו ביד הגורל  ,לשבט ולחסד ,

לשלטון אויב ולמוראות המלחמה  .בלבם התפללו לנצחון הצאר  ,אשר לו היו מסורים

וכנועים .

לשעה קלה  ,כאשר בדרום ארץ  -ישראל החל להסתמן הנצחון הבריטי והכול ציפו לתבוסת הצבא
התורכי  -גרמני בשאר חלקי הארץ וסוריה  ,ייחלו אנשי  -הדת הרוסים לאות הנצחון ממוסקבה  .אולם

באמא  -רוס פרצה אז המהפכה  ,ועם השתלטות הבולשביקים אפסה כל תוחלת  .השלטון הבריטי

8

9
10

מ " ל לילינבלום  ,דרך לעבור גולים  ,אוריסה תרנ " ט .
הכהן ( לעיל  ,הערה  , ) 7ה  ,תרפ " ט  ,עמ '
 theא ! and Politics

,

74 -Churchע Syria and Palestine 7843 - 7ח nopwood, The Russan Presence
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הצבאי  ,שנמשך כשנתיים  ,הביא עמו רווחה שממנה נהנתה הקהילה הרוסית הקטנה  ,אלא

שהמסתופפים במנזרים הרוסיים הפכו בן  -לילה מגורם מדיני  -כנסייתי למושא של סעד ורחמים .
האמונה הדתית בקרב אנשי הכנסיה הרוסית לא התערערה  ,אולם אי  -הוודאות והחרדה לגורל

כנסיית  -האם זרעו מבוכה  .ראשי  -הכהונה ביקשו לקשור קשרים עם רבי  -כנסיה רוסים שגלו  ,ולא
עלתה בידם  .למעלה ממיליון רוסים ברחו ממולדתם באותם ימים  ,ובתוכם מאבות הכנסיה

הרוסית .

בעזרת ' ארגון הצעירים הנוצרים ' ( ימק " א ) האמריקני הצליחו הנותרים בארץ ליצור קשר ראשון
עם הגולים  .השלטון הצבאי  ,שראה בעניים של הרוסים  ,סייע להם  .הנזירות נתקבלו לעבודה

כפועלות  -ניקיון במשרדים הממשלתיים  ,בעיקר בירושלים  ,ובחלקן עבדו לפרנסתן בבתי  -חולים
צבאיים  .היו מהן אף שעבדו בסלילת כבישים  :קבוצה של נזירות רוסיות ממנזר טור  -מלכא שעל
הר  -הזיתים עבדו בגריסת חצץ  ,ובכך קדמו לחלוצות העלייה השלישית והרביעית  .עבודתן בכבישים

עוררה את רגשותיהם של אנשי  -רשות אנגליים ; ביוזמתה של גב ' הלן בנטוויץ '  ,רעייתו של נורמן
בנטוויץ '  ,ששירת עדיין במטהו של הגנרל אלנבי  ,נאספו בגדים חמים עבור הנזירות 1 .י

הנזירים ואנשי  -הכהונה עסקו בעבודת  -הפולחן ובהחזקת הרכוש העצום של הכנסיה  ,שחלקו החילוני

נתפס על  -ידי

הצבא  ,וניהולו הצריך מגע רצוף עם

השלטונות .

12

מקור  -הכנסה נוסף היתה מקהלה

רוסית של נזירים ונזירות  ,שערכה מדי  -יום ' קונצרט דתי ' בתפילת אחר  -הצהריים במגרש הרוסים
וכעבור זמן בכנסיית מרים המנדלית בגת  -שמנים  .בירושלים של שנות העשרים היתה מקהלה זו

אטראקציה לתיירים וזכתה בעידוד השלטונות .
הקונסול הרוסי האחרון בירושלים  ,אנדריי קרוגליוב  ,בעזבו את הארץ מסר את הגנת ענייניה של

הכנסיה לידי הדוכס מטראנובה  ,קונסול ספרד  .עתה  ,משביקש השלטון הצבאי לשלם ' שכר  -דירה '
עבור הנכסים הרוסיים שתפס  ,התעוררה השאלה המשפטית מי זכאי לכספים  :הכנסיה או המפקח
הספרדי  ,אחד היכוללים ' של ' היישוב הישן '  ,שהכנסיה הרוסית דחקה את רגליו בראשית המאה

מהר  -הזיתים משהסכימה לשלם מחיר גבוה יותר עבור חלקת  -אדמה שביקש הכולל לרכוש  ,סבור
היה כי עתה  ,בשעת דחקה  ,תיאות הכנסיה למכור את השטח שהוצא מידי היהודים בתחרות
בלתי  -הוגנת  .לו אף הסכימו אנשי הכנסיה לקבל את ההצעה נבצר מהם מלממשה מחמת

חוקי  -ההקדש האוסרים מכירת רכוש או העברתו  .הצעות מפתות לא פחות מצד קבלני  -בניין יהודים
וערבים שביקשו לרכוש מן הכנסיה שטחים שהיו בבעלות החברה הרוסית במקומות שונים בעיר
החדורה ואשר תנופת הבנייה העלתה את מחיריהם  ,הושבו ריקם  .כעבור עשרות  -שנים הופקעו
שטחים אלה לטובת גן עירוני שהוקם ברחוב המלך ג ' ורג ' ולמגרש  -חניה מולו  .באותם חודשי מבוכה

ראו להם ראשי  -הכהונה תכלית אחת  :להתקיים  .סייעו בידם השלטת הצבאי וכן השלטון האזרחי ,
שקם בעקבותיו בקיץ

1920

עם בוא הנציב העליון הבריטי הראשון  ,סר הרברט

סמואל .

רשת  -החינוך הרוסית  ,שצרכה כספים רבים וחוסלה בשנות המלחמה  ,לא חודשה  .לקיום הכנסיות
והמנזרים על יושביהם הסתפקו בסכומים זעומים שקיבלו מן השלטון תמורת מגרש הרוסים שנתפס

. London

11

 . 339 - 362קק
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 . 44 , 46 - 67קק Bentwich, Mandate Memories, London 1965 ,
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בניין ודרגיי במגרש

ירושלים

 , 1974עמ

'

הרוסים ,

ציור משנת  _ 1903מתוך

:

זאב וילנאי  ,ירושלים  -העיר החדשה

[ 08

על  -ידו  .בית  -החולים הרוסי היה לבית  -חולים צבאי  ,וברבות הימים  -ממשלתי  .האכסניה הגדולה
מולו הפכה להיות בית  -הסוהר המרכזי  ,ולתכלית זו שימש עד ליציאת הבריטים

ב 14 -

במאי . 1948

בנייני ניקולאי וסרגיי הגדולים נתפסו על  -ידי מטה המשטרה הצבאית והועברו למטה של משטרת

המנדט .
ממשלתיים .

הבניינים הרוסים שגבלו בחומה ( כיום משוכן בהם משרד

החקלאות )

היו למשרדים

13

המהפכה  ,משפחת  -הצאר והכנסיה בירושלים

רוסים בירושלים נהגו לומר  ' :במקום שהמושיע התהלך ועונה  ,הייסורים נקנים באהבה ובאורך  -רוח

אין  -קץ '  .חרף בשורות  -איוב שהגיעו מרוסיה בזו אחר זו  ,ואף שבמולדת כבר נרדפה הכנסיה עד
חרמה  ,איתנים היו אנשי  -הכנסיה בארץ באמונתם שמוסקבה הפראבוסלאבית לא תכזיב  .הכנסיה
בגולה עדיין לא התארגנה  ,אולם ברוסיה נבחר בסתיו

, 1918

ביום שבו צרו הבולשביקים על

מוסקבה  ,המטרופוליט סיכון כ ' פטריארך של כל הרוסים '  ( .הפטריארכיה לא חודשה מאז ביטל

13

השלטון

הבריטי בשלושים שנותיו בארץ בנה בשנות השלושים שני בניינים בלבד בירושלים  :הדואר המרכזי ( בחלקו

הגדול על אדמה רוסית ) וארמון הנציב העליון  .רוב משרדי  -הממשלה שוכנו בבניינים
ממשלת פלשתינה ( א " י ) את השטח בן

 200דונם

שכורים .

ב  1935 -רכשה

( היום מקומם של משכן נשיאי ישראל  ,תיאטרון ירושלים ומוסד

ון  -ליר )  ,שעליו חשבה לבנות את משרדי  -הממשלה המרכזיים  .בעטייו של המרד הערבי
ומלחמת  -העולם השנייה נדחתה התכנית  .נוסף למניעים שמקורם טעמי חסכון שגרמו לכך שהשלטונות לא בנו
( ) 1939 - 1936

משרדים חדשים  ,אין ספק  ,שמציאותם של המבנים הרוסיים הקלה על

168

השלטונות .
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הדוכסית ייליזבטה הקבורה בכנסיית מרים מגדליה בגת  -שמנים  .עצמותיה הובאו
מפקין בשנת 1919

9ט 1

גבריאל צפרני

אותה פטר הגדול בשנת

.

העולם עקב בסקרנות אחר גורל המהפכה ומצבה של הכנסיה לא

) 1721

עניין אותו במיוחד  .קשר כלשהו בין הרוסים בירושלים לבין מוסקבה התקיים מפקידה לפקידה
באמצעות אנשי  -דת אנגלים ואמריקנים שהזדמנו

ב 18 -

לרוסיה .

במאי

1918

הושמדה משפחת

הצאר המודח בסביבות יקאטרינבורג  .משנודע הדבר  ,ערכו בכנסיית  -השילוש אשר במגרש הרוסים
תפילת  -אזכרה צנועה אך רוויית דמעות  .עדיין קיוו שנשאר שריד למשפחה הקיסרית שימצא את
דרכו לירושלים  .ממכתבים של אנשי  -דת רוסיים שברחו לסין  ,יפן וקוריאה ומצאו לקלט בכנסיות
הפראבוסלאביות שם  ,נודעו לאנשי  -הכנסיה בארץ פרטים רבים על מעשי האכזריות שנעשו
במשפחת הצאר  .מפי פקיד אנגלי רם  -מעלה נמסר לראשי  -הכנסיה  ,בסודי  -סודות  ,שגופת אחותה
הבכירה של הצארינה  ,הדוכסית אליזבטה פיודורובנה נמצאה יחד עם גופת עוזרתה הנזירה ברברה ,
במכרות פרים ליד יקאטרינבורג ; לאחר שנקברו בחשאי בפקין הובאו הארונות לכנסיה הרוסית
בגת  -שמנים  ,וב  15 -בדצמבר

1919

נקברו שני הארונות בטקס צנוע בכנסיית מרים

המגדלית ' .

1

מקום הקבורה לא נבחר במקרה  ,כשם שלהצנעת הטקס היתה כוונה ברורה  .מקרים אלו מאפיינים

את מסכת  -היחסים המפותלת שנתקיימה כל השנים בין הצארים וארץ  -הקודש  :הנזיר פילארט אשר
במאה הט " ז התמנה לפאטריארך והכריז על מוסקבה כעל ' רומא השלישית ' ; ופיודור דוסטויבסקי

זו .

מהוגיו של רעיון הפאן  -סלאביזם הם חוליות בשרשרת

15

אכן  ,סיפור חייה ומותה של הנסיכה הגרמניה מנסיכות הסה  ,נכדתה של ויקטוריה שהמירה את דתה

ונעשתה פראבוסלאבית אדוקה בהיותה הדוכסית  -הגדולה  ,רעייתו של הדוכס סרניי אלקסנדרוביץ '
( מושל מוסקבה  ,שנרצח בשנת

) 1905

וגיסתו של הצאר אלכסנדר השלישי  -מסמל את הקשר

הרגשי  ,הדתי והמדיני בין מוסקבה לירושלים .
הנסיכה ייליזבטה  ,שנרצחה בהיותה בת

, 54

מבוגרת היתה בשמונה שנים מאחותה הצארינה ; היא

נישאה לנסיך סרגיי כעשר שנים לפני נישואי אחותה עם הצאר ניקולאי השני  .שלא כאחותה ,
התחנכה זמן  -מה בבית  -המלכות האנגלי  ,וכאשר חזרה לבית הוריה  ,כדי להתחתן עם הנסיך סרגיי ,

הביאה עמה מרוח בית  -המלכות האנגלי  ,שאימץ לו את רעיון ' המלכות המעורבת בעם '  .סמוך
לנישואיה  ,שנערכו במלוא ההדר

המלכותי  ,נעשתה

פטרונית של מוסדות  -צדקה  ,מהם שהקימה

ומהם שהיו קיימים לפניה  .במסירותה לכנסיה יצאו לה מוניטין של צדקת חסודה  ,שעתותיה קודש
לזולת ולהקלת סבלותיו  .כשהחליטה החברה האורתודוקסית הפלשתינאית בשמו של אלכסנדר
השלישי להקים את כנסיית מרים המנדלית בירושלים לזכר אמו מאריה  -אלכסנדרה  ,אשת הצאר

אלכסנדר השני  ,היתה הנסיכה ייליזבטה הרוח החיה בהגשמת התכנית  .היא דאגה לכך שרוח
האמנות והארדיכלות הרוסית מן המאות הט " ז והי " ז תציין את הכנסיה החדשה  :הארדיכל והמהנדס
היה ד ' גרים  ,מגדולי הבונים הרוסיים במאה הי " ט  ,וכעוזרו בירושלים מונה אלקסי פרנג ' יה  ,בן

נצרת שהשתלם בבית  -ספר רוסי והשלים את לימודיו בפוליטכניקום בחרקוב  .אבן  -הפינה לכנסיה

and Bethlehem , London
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נורתה

ב 21 -

בינואר

בחסות הפאטריארך היווני ניקודימום  ,והכנסיה נחנכה ב  29 -בספטמבר

1855

בפאר מלכותי שירושלים העות ' מאנית עדיין לא ידעה כמותו  ,בחסותם ובנוכחותם של הדוכס

1888

סרניי ורעייתו הנסיכה ייליזבטה פיודורובנה  .ייליזבטה  ,שהיתה גם פטרונית לאמנות הרוסית

החדשה  ,תרמה מן האוסף המלכותי בפטרבורג תמונה נודעת של אחד מגדולי הציירים הרוסיים
במאה

הי " ט ,

אלכסנדר

איוואנוב ,

בכותל

שנקבעה

המזרח ;

מול

בעידודה

גם

הובא לכאן ו " ו ורשצ ' אגין  ,מחשובי הציירים הרוסים במחצית השנייה של המאה  ,שצייר כמה

ציורי  -קיר ושלוש תמונות השמורות בכנסיה עד היום .

16

בשעת המעמד המרומם הביעה ייליזבטה משאלתה באוזני בעלה ואחותה הצעירה  ,המרקיזה

מילפורדהובן  ,למצוא מנוחה אחרונה במקום הזה  .החיים לא היטיבו עם ייליזבטה  :בחצרו של הצאר
נחשבה חדשנית מדי  ,והיו שהאשימוה בהתרפסות בפני העם הפשוט ,

ואילו בכנסיה נחשבה מרדנית .

במרץ רב החלה בהקמת בניין הכנסיה הגדולה סמוך למנזר בעין  -כרם ולא עלה בידה לסיימה בגלל
ניגודי

סמכות .

( המבנה

לבית  -החולים ' הדסה ' .

)

שלא  -הושלם

מזדקר עד היום

לעיני העוברים

בכביש מירושלים

פעילותה בקשר לבניית כנסיה במנזר הרוסי בחברון  ,ליד אשל  -אברהם

העתיק  ,הנחילה לה אכזבה מרה  ,לאחר שמחוסר אמצעים הופסקה הבנייה ( כנסיה זו הושלמה

בשנות השלושים על  -ידי הכנסיה  -בגולה ) .

בעלה נרצח לעיניה בידי מתנקש עם צאתו במרכבה מן

הארמון  .כאשר ביקרה בחשאי את המתנקש במאסרו וביקשה להחזירו בתשובה  ,דחה הלז את

פנייתה  ' :שלוש פעמים ניסיתי להשליך עליו פצצה ' ,

אמר לה  ' ,ולא עשיתי זאת מכיוון שישבת לידו .

כאשר מצאתי אותו לבדו השלכתי את הפצצה  ,ואינני מתחרט על כך ' .

17

מאז ועד למהפכה  ,כאשר

נעצרה על  -ידי המשטרה החשאית בפקודת דז ' רדז ' ינסקי אפוף  -האימה  ,עשתה רוב זמנה במנזר
והקדישה עצמה לפעולות צדקה וסעד  .כחודשיים לפני פרוץ מלחמת  -העולם הראשונה חשבה
לעקור למנזר בירושלים  ,אולם מחמת המאורעות סוכלה

עצתה .

לאחר שהודח הצאר הוסיפה להתגורר במנזר ליד מוסקבה והמשיכה לפעול במוסדות  -צדקה  .כאשר
,

נאסרה יחד עם עוזרתה והועברה בקרון  -משא אל משפחת הצאר  ,קידמה את המאסר בשמחה  ,מתוך

16

הרוסית נשמר גם במשטר הסובייטי  .הוא נחשב  ,לכל

מקומו של אלכסנדר איוואנוב (  ) 1858 - 1806בתולדות האמנות
הדעות  ,גדול הציור הרוסי החדש  ,שמוש במוסמכות וכל חייו עמל להיגמל מהשפעת האיקונים  .ואכן  ,בשנת 1936

נבחר כחבר באקדמיה הכול  -רוסית  .רוב ימיו כאמן עשה באיטליה  ,וכעשר שנים הקדיש לציור תמונתו ' התגלות ישו

לפני ההמון '  .תמונתו ' עמק יהושפט ' תלויה בכנסיית מרים המנדלית  .באיטליה קיבלו את היצירה בהתלהבות  ,אך
ברוסיה התעלמו ממנה  ,ורק חודש לפני מות האמן נערכה לו תערוכה במוסקבה ובה הוצגה התמונה  .רבה היתה
השפעתו של איוואנוב על אמני רוסיה שקמו אחריו  .שמו נכלל באנציקלופדיה הסובייטית  ,ובשנת

 ( 1940שבוע

לפני

פלישת הנאצים לרוסיה ) נאמר עליו בפרסום של האקדמיה הסובייטית שהוא מגדולי אמני הציור העולמי במאה
הי " ט .
ו " ו ןרשצ ' אגין נולד בשנת

 1842ומת

במלחמת רוסיה  -יפאן בפורט  -ארתור

ב . 1904 -

הוא נמנה עם ' עשרת הגדולים '

בציור הרוסי  ,והראשון שבהם שנשלח רשמית לערוך תערוכה ברחבי ארצות  -הברית  .הוא היה מיודד עם משה
אנטוקולסקי  ,שנחשב ברוסיה מסל גדול

ופסלי

' איוואן האיום ' קנה לו מעריצים  .ורשצ ' אגין סרבה לשוטט באירופה ,

שם נחשב ' צייר מטעם '  .בירושלים בילה כחצי  -שנה לרגל בניין הכנסיה  .באנציקלופדיה הסובייטית הוא מוזכר
כאחד הציירים הרוסים
17

הבולטים .
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ושא

כ -.

--

כנסיית מרים המגדלית בגת  -שמנים לרגלי הר  -הזיתים  .צילום דוד אייזנברג  ,ירושלים

תקווה שתראה את בני  -משפחתה  .מבוקשה לא ניתן לה אף שהוחזקה במעצר בכפר סמוך למקום

מעצרה של המשפחה הצארית  .שלושה ימים לאחר שהצאר ומשפחתו  ,עם עוזריו ומשרתיו ,

כעשרים נפש בסך  -הכול  ,הומתו ביריות  ,נלקחה ייליזבטה  ,יחד עם עוד אחדים מבני  -משפחתו של

הצאר  ,לאיזור מכרות בסביבות אירקוטסק ושם הומתו  .איכר שנקלע למקום כעבור כמה ימים שמע
שירה בוקעת ממערה 8 .י לאחר שעות של רכיבה הגיע אל מחנה הצבא הלבן של האדמירל קולצ ' אק ,

שנלחם בצבא האדום  ,ומסר שם על כך  .פלוגה נבחרת הגיעה למקום ומצאה שבע גוויות  .ייליזבטה
ועחרתה שכבו לידן  .נראה שלא מתה מיד וחיתה כיומיים לאחר שנורתה  .הגוויות הובאו בחשאי
לפקין  ,בהסכמת שלטונות סין  .כאשר נודע הדבר בלונדון ובגרמניה  ,פעלו להעברת גופתה של
ייליזבטה לקבורה

בירושלים ' .
9

הסודיות התמוהה שאפפה את הקבורה באותם ימים  ,לאחר שרצח משפחתו של הצאר היתה עילה

לאי  -קשירת יחסים דיפלומאטיים עם המשטר החדש במוסקבה  ,לא הובהרה עד היום  .הסבר יחיד

.

18

the Imperial Family, London 1925
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רוסים ' אדומים ' ורוסים ' לבנים ' בירושלים

המתקבל על הדעת הוא שבסוף

1919

החלו שיחות חשאיות לחידוש היחסים בין לונדון למוסקבה ,

ופרסום רב מדי לחילוץ גופתה של ייליזבטה וקבורתה בירושלים היה עלול להזיק להן  .גירסה זו

מצאה  ,בשנים האחרונות  ,חיזוק על  -דרך ההיקש כשהתפרסמו זכרונותיה של 8יייוי ליטווינוב ,
רעייתו של הדיפלומאט היהודי  -הסובייטי הנודע  ,שבערוב ימיה התיר לה הקרמלין לשוב לאנגליה

מולדתה .

ליטווינוב  ,שעשה את שנות המלחמה בלונדון  ,היה  ,לאחר המהפכה  ,נציג חשאי של

השלטון החדש  ,ובסוף

ניהל שיחות סודיות עם דיפלומאט בריטי בשם רקס ליפר  .שיחות אלו

1919

התקיימו עד שאסרו הבולשביקים קבוצה של דיפלומאטים בריטיים במוסקבה ואז נאסר ליטווינוב
והוחלף בהם  .שיחות ליפר  -ליטווינוב הבשילו  ,מכל  -מקום  ,את ההכרה הדיפלומאטית המלאה בין
אנגליה לרוסיה

הסובייטית .

20

הפילוג בכנסיה  ' -לבנים ' מול ' אדומים

'

הכנסיה הרוסית בירושלים ידעה משברים רבים מאז נותקה ממולדתה בגלל המהפכה  .המשבר

ניתוקה .

הרוחני הממושך ביותר פקד אותה בשנים הראשונות לאחר

הקהילה הפראבוסלאבית

הקטנה  ,אשר אף לא הוזכרה במיפקד  -האוכלוסים של ארץ  -ישראל שערכו שלטונות המנדט ,

21

נטשה את אמונתה כי אלוהים עמה והיא עושה את רצונו  .בארץ נותרה גלמודה ומבודדת  ,ואלפים

שהתחנכו במוסדותיה משך שני דורות  ,רובם  -ככולם ערבים נוצרים  -אורתודוקסים  ,פנו לה עורף .
הכנסיות הנוצריות ניערו חצנן ממנה  ,כל אחת מטעמים השמורים עמה .
כדי לחזק את האמונה והתקווה  ,ומחשש שמא תשתרשנה סטיות באמצעותם של נזירים  -נספחים
שברחו מרוסיה והגיעו לארץ  ,חזרו המטיפים כמצוות אנשים מלומדה על העיקרים שהגדירו את

תחום היחסים בין הדת למדינה  :הליתורגיה שלנו  ,טענו  ,יוונית אבל צליליה רוסיים  ,ובצאתה מן

החזה הרוסי הרחב היא רועמת נגד הכפירה ; תהיה המדינה אשר תהיה  ,חיותה באה לה מן הדת
הפראבוסלאבית ; הפרדת הדת מהשלטון היא איוולת מסוכנת לעם הרוסי  .דברים אלה וכיוצא בהם

נאמרו לחיזוק לב ונפש .

22

מלחמת  -האזרחים המתמשכת ברוסיה פגעה וקיצצה בצמרת

רבים נאסרו והומתו בעוון מהפכנות  -שכנגד .

הכהונה ;

הפאטריארך סיכון  ,שנאסר בארמונו בזאגורסק

הסמוכה למוסקבה ועדיין לא הושם בכלא  ,כיוון שראה את הכנסיה בהתפוררותה הפיץ בחשאי צו

בשם הסינוד הקדוש ( שעדיין מנה כמה בישופים ) שלפי חוקי הכנסיה חייב כל מחוז לראות בכוהניו
הבכירים סמכות עליונה והללו חייבים לנהוג בהתאם לחוקי ההייררכיה הקבועים  .פירושו של
ה ' אוקאז ' ( צו ) הזה שפשט ברחבי רוסיה היה מעין קריאת מרי נגד השלטון ; לכנסיה  -בגולה היתה

תקנה זו צו  -חיים ומכוחה הם מקיימים את בידולם מן הכנסיה הרוסית המוכרת במוסקבה .
כוהנים

20

אחדים ,
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הפאטריארך בימיה הראשונים של מהפכת פברואר  ,התקבצה בקושטא  ,ואליהם הצטרפו כלי  -קודש
והדיוטות מפליטי המהפכה שהגיעו לתורכיה מכל רחבי

רוסיה .

קבוצת נזירים שהוגלתה בימי

המלחמה מירושלים לאנאטוליה ונשארה שם מאין יכולת לשוב לארץ  -הקודש הצטרפה אף היא

לבאים מרוסיה .

ברשותו ובברכתו של מטרופוליט הפאטריארכיה בקושטא  ,דורוטיאוס הוכרה

הקהילה הדתית הרוסית ככנסיה לכל דבר  .כך קמה הכנסיה הרוסית בגולה לפי צו הסינוד של הנעלה
בפאטריארכיות היווניות

ב 29 -

בדצמבר

. 1920

בין הגולים היו שביקשו להעביר את מרכז הכנסיה  -בגולה לירושלים  ,אשר בנכסיה היתה העשירה
בכנסיות  .עד מהרה התברר כי תחת שלטון אירופי זר יהיה קשה מאד לארגן את הכנסיה ללא
התערבות מדינית מבחוץ ומוטב לחכות עד שתימצא מדינה סלאבית שתיתן מחסה לכנסיה שהאל
הטוב המר לה  .הממשלה התורכית  ,שבירתה עדיין היתה בקושטא ונוסף למפלתה הקשה במלחמה
הוטרדה במלחמת  -התשה עם יוון  ,לא ראתה בעין יפה את התאחזותה של כנסיה רוסית לבנה בקרבה
בחששה שזו תסבך את יחסיה עם השכנה הגדולה בצפון  .קבורתה של ייליזבטה בירושלים עוררה

זיק תקווה שמא יש בצעד זה משום רמז מלונדון על כי היא מבכרת לראות את מרכז הכנסיה  -בגולה

בירושלים .

תקוות אלו לא ארכו ימים רבים  :בשיחה חשאית עם פקיד זוטר בצירות הבריטית

בקושטא ( אל בכיר ממנו לא יכלו להגיע ) הובהר לשליחו של המטרופוליט אנטוני שהארץ הקדושה
שרויה בתקופת  -מעבר וקביעתו של מרכז כזה בירושלים עלולה לעורר התנגדות מצד דתות אחרות
ולסבך את השלטון בבעיות מדיניות טורדניות .

רווח והצלה באו מיוגוסלביה  :במאי

1921

הזמין הפאטריארך דמיטרי מסרביה את הכנסיה  -בגולה

לבלגראד  .בהזמנה זו היה משום גמול  -מה על האחווה הסלאבית ההיסטורית שגילו רוסיה וכנסייתה
כלפי הסרבים במלחמתם הארוכה לשיחרורם מן השלטון העות ' מאני  .מקומה של הכנסיה נקבע
בסרמסקי  -קרלובצי  ,סמוך לבלגראד  ,ושם שכנה עד ליציאת הכובש הגרמני בשנת  ; 1944עם התקרב
הצבא הרוסי  ,אחרי כיבוש בולגריה  ,עקרה תחילה לצ ' כוסלובקיה ומשם  ,לאחר תבוסת הנאצים ,

למינכן  ,וממנה לניו  -יורק .
מוסקבה הבולשביקית ,

אף שעדיין היתה עסוקה במלחמת  -האזרחים ובהדיפתם של כוחות

ה ' אינטרוונציה ' מן המערב  ,הפעילה לחצים על הכנסיות הרוסיות באמצעות שליחים חשאיים

( שניים מהם הגיעו גם לירושלים

מפארים  ,נעצרו

על  -ידי המשטרה וגורשו בחזרה לצרפת ) .

מוסקבה

סירבה להכיר בסמכות הכנסיה הפורשת לנתק את קשריה מן הפאטריארכיה של מוסקבה שראשה
הוא ' פאטריארך  -כל  -הרוסים '  .בתגובה כינסה הכנסיה  -בגולה  ,בנובמבר

, 1921

את

ה ' סיביר

הגדול ' ,

שמנה עשרים וארבעה בישופים  ,ועל דעתו יצאה חוצץ נגד לחצי מוסקבה  .באמצעות שליחי ימק " א

העולמי מארצות  -הברית  ,ד " ר ג ' ון מוט והרוורנד א ' קולטון  -שלפי המלצת משרד  -החוץ הסובייטי

נפגשו חודשים אחדים קודם  -לכן עם הפאטריארך סיכון בזאגורסק  -הגיע ה ' איקאז ' הגורלי
לסרמסקי  -קרלובצי  .בסוף אותה שנה הגיעו השניים לירושלים  ,ובפגישה עם ראשי הכהונה הרוסית
מסרו להם ' דרישת  -שלום חמה ' מן הפטריארך סיכון  ,שהכיר את שניהם מימי כהונתו באמריקה
וגילה

להם

כי

בצעירותו

חשב

להיכנס

למנזר

בירושלים

אלא

שהתמנה

ארכימאנדריט

בארצות  -הברית ובכך הופרה עצתו  .כאשר מונה מטרופוליט בווילנה לפני מלחמת  -העולם התנה עם
174
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ראשי  -הכנסיה את הסכמתו למינוי בהבטחה שיעבירוהו בהקדם לשמש כראש הכנסיה בארץ

הקדושה .

שני השליחים האמריקניים התמידו שנים רבות בפעולות התיווך הסודיות שלהם בין

24

הכנסיות הפרוטסטאנטיות והקרמלין  .תוך שקיימו קשר ( במידת

האפשר )

עם הפאטריארכיה

במוסקבה .
הכנסיה בירושלים קיבלה בשמחה ובתפילת  -הודיה את ' ייסוד הכנסיה הנאמנה בגולה '  ,אף שכל עוד
חי הפאטריארך סיכון ( הוא נפטר בקיץ

, 1925

לאחר תקופת מאסר ממושכת ) שמרה לו אמונים

ואנשיה התפללו לשלומו וגזרו על עצמם תעניות לשלומה של הכנסיה במולדת  .את ענייניה בארץ

ניהלה הכנסיה בלי סיוע מן המרכז בסרמסקי  -קרלובצי  ,שהיה עדיין בשלבי התארגנות וכמעט ללא
אמצעים .

25

הגדולות

בעולם  -רומא ,

עד  -מהרה נעשתה ירושלים מצפה ותחנת  -האזנה

לכנסיה  -בגולה .

ממרכזי הכנסיות

לונדון וארצות  -הברית  -וכן מן הפאטריארכיות המזרחיות באנטיוכיה

ואלכסנדריה  ,הגיעו הידיעות לאט ובאיחור  ,אך במרוצת הזמן נמצאו מהימנות  .חשיבותה של
ירושלים לכנסיה  -בגולה גברה והלכה  ,ובשנת

1924

נשלח אליה המטרופוליט אנאסטאסי מקיוב ,

שניחן בכישרון דיפלומאטי ועלה בהשכלתו על רבים מן הבישופים בסינוד  ,שבחסותו אורגנה
הכנסיה כאן והובטחה נאמנותה לכנסיה  -בגולה למשך שנים

רבות .

בשנים הראשונות לאחר המהפכה היתה חרבין אשר בסין מרכז לכל הקהילות של הפזורה

הפראבוסלאבית החדשה בערי סין וקוריאה  .בפרקי זכרונותיו של ס ' ברדאייב  ,שהתפרסמו בשלהי

שנות העשרים ביומון הרוסי של הגולים החילונים בפארים ' פוסלדנייה נובוסט "
אחרונות ' ) ,

( ' ידיעות

שיצא לאור בעריכת הסופר והעתונאי מיליוקוב  ,סופר שאחד מראשי  -הכנסיה

בירושלים קיבל מסין ידיעה מוסמכת ( שאושרה כעבור שנה על  -ידי הארכימאנדריט סטוצ ' ין
מחרבין ) ,

לפיה הציע אדם ששימש בתפקיד רשמי ליד ממשלתו של ד " ר סק  -יאט  -סן  ,מיכאיל

בורודין שמו  ,תמיכה כספית למשלחת הכנסייתית שם  .אותו בורודין לא הסתיר מאנשי  -שיחו את

העובדה שהסיוע יגיע ממוסקבה .

את כוונותיה של מוסקבה תירץ בטעמים מדיניים משום

שממשלתו אינה רוצה כי המשלחת תיפול למעמסה על שכם ממשלת סין החדשה  ,שהקרמלין מקיים

אתה יחסים קרובים  .הפנייה נדחתה בשל החשש ( שמוצדק היה  ,כנראה ) שהנציג הסובייטי  ,שהיה
יועץ אישי לד " ר סון  -יאט  -סן  ,מנסה להחדיר לתוך הכנסיה הגולה סוכנים סובייטים במסווה

 כנסייתי  .על מעשיו של אותו בורודין בסין נודע ביתר הרחבה בשנתזכרונותיה של הגברת צ ' אן  -קאי  -שק על שיחותיה עם

בורודין שסוף הקומוניזם להתגבר על

בורודין .

26

1975

כאשר התפרסמו

היא כותבת כי שמעה מפיו של

הדתות  ,ואלה שיישארו בכנסיות

יהיו למעשה תחת חסות

הממשלה הסובייטית .
הכנסיה הרוסית ושלטונות המנדט
הכנסיה הרוסית בירושלים היתה שקועה בענייניה המקומיים היגעים ולא מצאה פנאי וכוח לחזק
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גבריאל צפרוני

את קשריה עם סרמסקי  -קרלובצי  .טעם עיקרי לכך היו קשיים אובייקטיביים שנערמו על דרכה תוך

כדי מעבר משלטון עות ' מאני לבריטי ומשלטון צבאי לאזרחי  .בספרי  -מסעות ובמסמכים רשמיים
מאותם ימים כמעט לא הוזכרו הרוסים  .השלטון הצבאי  ,והאזרחי שירש אותו  ,היה טרוד בגיבוש

יחסיו עם שאר הכנסיות במסגרות הסטטוס  -קוו שלפיו התנהלו ענייני המקומות הקדושים  .בעיה
ראשונה שעמדה בפני השלטון הבריטי בתחום זה היתה הפאטריארכיה היוונית  ,שחובותיה הגיעו
לחצי מיליון לירות שטרלינג ( הון  -עתק באותם

הפאטריארך טיכוך

176

ימים ) .

ועדה ממשלתית מיוחדת שמנתה שני

רוסים ' אדומים ' ורוסים ' לבנים ' בירושלים

חברים  -השופט סר אנטון ברטראם  ,זקן  -השופטים בציילון  ,והארי לוק  ,אחד מעוזריו של מושל
ירושלים  -הופקדה על הטיפול בעניין זה  .ועדה זו  ,שמסקנותיה התפרסמו בשנת  1921כמסמך

רשמי על  -ידי האוניברסיטה של

אוקספורד ,

הצליחה להסדיר

הפאטריארכיה  .עיצוב מסגרת היחסים עם יתר הכנסיות הושלם רק

את ענייניה הכספיים של
ב , 1928 -

ולאחר ארבע שנים

פורסמו התקנות במסמך הקרוי על שמו של ארצ ' ר קאסט  ,שהיה אף הוא מעוזריו של רונאלד
סטורם  ,מושל ירושלים  .בעקיפין  ,תוך כדי טיפול בבעיות המשפטיות של היוונים  ,הוסדרו הזכויות
של הכנסיה הרוסית  .הטיפול בבעיות הכנסיה הרוסית במסגרת ענייניה של הכנסיה היוונית תורץ

בכך שההנחות שניתנו לכנסיה זו בימי המשטר העות ' מאני היו ' על  -שם הפאטריארכיה היוונית או

מטעמה ' .

27

לראשונה מאז חיסל האיסלאם את שלטון הצלבנים ב  , 1244 -ובהתבסס על הסטטוס  -קוו

שלפיו החלו להתנהל המקומות הקדושים מאז אמצע המאה הי " ח  ,הושג הסדר שבשינויים קלים

נשמר עד היום .
ב 29 -

28

בספטמבר

ארץ  -ישראל .

1922

אישר חבר  -הלאומים במושבו בסן  -רמו את כתב המנדט הבריטי על

לפי סעיף

8

של המנדט הוטל על ממשלת ארץ  -ישראל לפעול לחיסול משטר

הקאפיטולציות העות ' מאני ולהנהיג תקנות הנדרשות מתמורה זו ( להלכה שמרה רק הקונסוליה
האמריקנית על הקאפיטולאציות עד סוף שנת

, ) 1927

ללא שתפגענה הזכויות השמורות לארצות

השונות בארץ  .כתוצאה מסעיף זה צומצמה זיקתן של הכנסיות לקונסוליות  .סעיף  9בכתב המנדט

הבטיח ערבות ממשלתית למעמד הכנסיות  ,כולל המעמד האישי והמשפטי של בני  -עדותיהן  .נוסף

לווקף המוסלמי ובתי  -הדין השרעיים הוקמו תשעה בתי  -דין דתיים נוצריים בהתאם לזכויות

המסורות לכנסיות .

ועדות  -חקירה וועדות  -משנה טיפלו בהסדרים אלה  ,ובמהלך עבודתן התברר

הצורך בגיבוש תקנה המסדירה את הזכויות והחזקות של הכנסיות הגדולות ( היוונית  ,הארמנית ,
הקאתולית ) ולצדן הכנסיות הקטנות ( הקופסית  ,החבשית  ,הסיריאנית  -הנסטוריאנית ) בקבר הקדוש
ובשאר מקומות

קדושים .

בהתאם לדבר המלך במועצתו משנת

הועברה הסמכות לבירור

1924

סכסוכים המתגלעים בין כנסיות ועדות לגבי שאלות החזקה על המקומות הקדושים  ,או בינן לבין
השלטון  ,לידי הנציב העליון  ( .ממשלת ישראל ירשה סמכות זו מידי שלטונות המנדט והיא האצילה
אותה לשר  -הדתות או כל שר אחר שימלא תפקיד

זה .

)

מכוח הסדר זה פעלו בתי -הדין הדתיים של

הכנסיות .
ענייני הכנסיה היוונית היו סבוכים מכדי שימצא להן סידור לאלתר  .לכן הוקמה בשנת

1925

' ועדה

שנייה של ברטראם ולוק '  ,שמטעמים פרוטקציוניסטיים  ,ומטעמי איזון כביכול  ,הכירה בטענות

הערבים הנוצרים  -האורתודוקסיים נגד הפאטריארכיה היוונית  .הפאטריארכיה דחתה את המסקנות
' על הסף ' לפי שראתה בהן סכנה חמורה למעמדה וחתירה תחת אשיות שליטתה הקאנונית  .אגב
עבודתן של הוועדות התברר הצורך הדחוף להסדיר את שאלת הבעלות על הרכוש הרוסי המחולק

27
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His Majesty Stationery Office

דוגמה

לשינוי קל היא העברת המפתח לפרוזדור  -המעבר של החבשים בכנסיית דיר אל  -סולטן הקופטית ליד הקבר

~

הקדוש על  -ידי שלטונות ישראל לחבשים  .הכנסיה הקופטית ערערה והבירורים עודם נמשכים .

גבריאל עפרוני

בין שתי החברות הרוסיות  ,שנשארו לכאורה ללא בעלים  .לגבי רכוש שמטעמי נוחות מינהלית

נרשם בתקופה העות ' מאנית על שמות בעלים פיקטיביים לא התעוררו בעיות פורמאליות .

29

יד

הגורל המלגלגת הטילה את ההכרעה בנושא זה דווקא לידי שני יהודים  -הנציב העליון סר הרברט

סמואל והיועץ המשפטי של ממשלת ארץ  -ישראל  ,נורמן בנטוויץ '  .לפי דבר המלך במועצתו משנת
 , 1924ובהסתמך על חלק ממסקנותיהן של ועדות ברטראם  -לוק  ,התמנה מושל ירושלים מפקח על
הרכוש הרוסי וניהולו  ,לידו פעלו נציגי שתי החברות  .בכך נקבעה הכנסיה הרוסית ורכושה כיחידה
נפרדת ועצמאית שבשינויים קלי  -ערך התקיימה עד חיסול המנדט  .בצו זה הוסדר גם מעמדם האישי

של בני  -הקהילה הרוסית  ,שלמעשה הפכו במשך הזמן נתינים של ממשלת פלשתינה ( א " י ) .
הטרדות הטכניות והמינהליות דחו לזמן  -מה את עיסוקיה הרוחניים של הכנסיה בירושלים ואת

הסדרת יחסיה עם הסינוד העליון של הכנסיה  -בגולה  ,שישב

ביוגוסלביה .

בפרק  -זמן זה חלה

היערכות היירארכית שקבעה את דרכה של הכנסיה  -בגולה  ,והתחזקה בה ההכרה בייעודה כנושאת

אבוקתה של כנסיית  -האמת  .משמרי החוק הקאנוני הפראבוסלאבי ראו עצמם ממשיכיה של מסורת
המעונים  -בלשון הפאטריארך סיכון  ' :כנסיית  -הקאטאקומבות '  .בעוד העולם עוקב בחרדה ודאגה ,

ובחלקו באהדה  ,אחר המהפכה החברתית המתחוללת ברחבי ברית  -המועצות  ,ראתה הכנסיה  -בגולה

חובה לאומית לעצמה לשמר את הרוח הדתית ולנסות להזעיק את דעת  -הקהל בעולם נגד רדיפות

הדת .

פה  -ושם זכתה להד קלוש  .ככל שהתבצר המשטר בברית  -המועצות נחסמו הדרכים בפני

הכנסיה  -בגולה  .זו חילקה את ה ' עולם ' לארבע איפרכיות  ,שראשיהן נהנו מברכתו האילמת של

הפאטריארך טיכון  :הכנסיה באירופה  ,בחסותו של המטרופוליט אבלוגי  ,שמושבו היה בפארים ,
המטרופוליט פלאטון  ,שעבר

לארצות  -הברית ,

הארכיבישוף ליאוניד  ,שישב

בסרמסקי  -קרלובצי  ,שטיפל במישרין בירושלים ובשאר הכנסיות  -האחיות

בחרבין ;

והמרכז

במזרח  -התיכון .

אולם

שידוליה וחתירותיה של מוסקבה גרמו לפריצתם של סכסוכים חמורים בין אבות הכנסיה  -בגולה .

המטרופוליט אבלוגי עבר פעמים אחדות מצד לצד  .כך אירע גם בכנסיה בארצות  -הברית  ,שלא
תמיד שמרה אמונים למרכז הסמוך לבלגראד .
רוב החומר התעודי על חיי הכנסיה בתקופה שבין שתי המלחמות  ,ובמידה רבה לאחריהן  ,בא
ממקורות

הכנסיה  -בגולה .

הפאטריארכיה במוסקבה הקימה  ,עוד

ב , 1923 -

מרכז תיאולוגי של

אנשי  -כהונה שעזבו את רוסיה אך האמינו כי עליהם לשמר את הקשר הרופף בין הגולה

ואמא  -רוסיה  .קבוצת תיאולוגים זו  ,שתחילה ישבה בברלין ואחר  -כך עברה לפארים  ,נתמכה על  -ידי
קרן סובייטית סמויה  .דבר זה לא נעלם מעיניהם של אנשי הכנסיה  -בגולה  ,אולם הפסיחה על שתי
הסעיפים היתה הכרחית לשני הצדדים  -לכל אחד מטעמיו הוא  .בקרב כל אנשי  -הדת בגולה שררה
האמונה כי ביום מן הימים יוטב מצבה של הכנסיה ברוסיה ועד אז יש להחזיק מעמד ולמצוא סעד
תיאולוגי לשינויים המתחוללים במולדת ומשפיעים על

חיי  -הדת .

על קורות הכנסיה ה ' לבנה '

והכנסיה ה ' אדומה ' בארץ  -ישראל ובעולם כולו אפשר לקבל מושג מן הספרות העניפה שהתפרסמה
מאז מלחמת  -העולם השנייה  ,וביתר דיוק לאחר ההסכם בין סטאלין לפאטריארך סרניי בשנת

29

1969
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. 1943

רוסים ' אדומים ' ורוסים ' לבנים ' בירושלים

ירחון הפאטריארכיה במוסקבה החל להופיע כסדרו החל משנות החמישים הראשונות  .המבקש
לתהות על קנקנה של הכנסיה  -בגולה  ,השקפותיה וטיעוניה התיאולוגיים יפנה אל ספרות

זו .

30

הכנסיה בירושלים ויחסיה עם הכנסיה  -בגולה
מן המחקר ומפרסום מסמכים גנוזים מארכיונים ממלכתיים  ,ובעיקר מהארכיונים הסודיים של

גרמניה הנאצית ובעלות  -בריתה יודעים אנו על שיחות רצופות שהתנהלו בחשאי בין הוותיקן
והכנסיות הפרוטסטאנטיות ( והכנסיה האנגליקנית

במוסקבה  ,או בינם לבין דיפלומאטים

בראשן )

סובייטים .

לבין ראשי  -הכהונה  ,או שרידיהם ,

בשנות העשרים נודע דבר קיום השיחות

לכנסיה  -בגולה מאותות  ,רמזים והדלפות שהגיעו אליהם מאוהדים בקרב הכנסיות היריבות  .כאמור ,
היתה ירושלים מרכז חיוני לאיסוף מידע כזה  .הצטיינו בתחום זה שני ראשי  -מנזר בירושלים  ,האב

מליטי והאב גורנים  ,ששימשו כראשי העדה עד לאמצע שנות העשרים  .מליטי וגורנים היו מעורבים
בחיי הכנסיות השונות בארץ וזכו לאמון מצד עמיתיהם בכנסיות האחרות  .כך נודע להם לתדהמתם
הרבה  ,ובאיחור של שנתיים כמעט  ,כי שר  -החוץ הסובייטי צ ' יצ ' רין נפגש בסודי  -סודות באוסטריה
בסתיו

1922

עם שר -החוץ של הוותיקן  ,אוג ' ניו פאו ' לי ( לימים האפיפיור פיוס

הי " ב ) .

31

השיחות

בין הקרמלין והוותיקן היו ישירות ותכליתן כינון יחסים  ,הסדר שיצא לפועל רק באמצע שנות

החמישים  ,בימי שלטונו של ניקיטה כרושצ ' וב .

32

התברר כי אחד משליחי הוותיקן הלא  -רשמיים למוסקבה בשנת

, 1921

שניהל שיחות עם כמה

מאנשי  -הכהונה שבינתיים נעלמו ונדם קולם  ,היה האב הישועי מיכאל דברינגי  ,שזמן  -מה לפני

מלחמת  -העולם הראשונה עשה במכון הפונטיפיקאלי ברומא והשתלם בירושלים  .הוא נמנה עם
עסקני הכנסיה שיזמו את קיומה של הפגישה בין פאצ ' לי וצ ' יצ ' רין  .הפרשה נודעה לאב פלאטון
בירושלים מפי אחד העוזרים של הפאטריארך הלאטיני ברלסינה בעיר  ,כשביקר אותו נזיר ישועי

בירושלים כמפקח חינוכי על מוסדות טרה  -סאנטה  .בדרך דומה נודע לו על ביקורו של אב ישועי

אחר  ,יוזף אורלאמינסקי מספרינגפילד  ,מסצ ' וסטס  ,ארצות  -הברית  ,שיצא בשליחות אישית
למוסקבה  ,נפגש עם מטאלין והשיג ממנו הנחות  .הדבר היה בשנת

1925

והוותיקן פסל את השיחות .

הנזיר נענש והוגלה למנזר בנצרת .
בסיוע השלטון הבריטי הסדירה הכנסיה בירושלים את ההכנסה מנחלותיה  ,שהספיקו בצמצום

לצרכי חיותה  .בזה לא באה אל המנוחה  .שלוותה הופרעה מדי פעם בגין ידיעות שהגיעו אליה על
הכוונה לפרק את הכנסיה במולדת ורדיפות נגד הדת ונושאיה ומסע להכחדת האמונה  .במערכות

הכנסיה  -בגולה התגלו בקיעים סמכותיים על אף
30
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32

שנתפרסם :

כרושצ ' וב זכה לכינוי ה ' תיאולוג ' בעקבות מקרה

.נ
לאחר שחזר יורי גאגארין  ,טייס  -החלל הראשון ,

מטיסתו לחלל החיצון  ' ,גילה ' כרושצ ' וב ומדיבר עם גאגארין ושאל אותו אם פגש בחלל את אלוהים  .גאגארין אמר
לו שלא מצא דבר כזה .
179

גבריאל צפרוני

סרמסקי  -קרלובצי  .הכנסיה היחידה בפזורה הרוסית שקיבלה  ,ללא  -ערעור  ,את סמכותו של
המטרופוליט אנטוני  ,שכבר הגיע לזיקנה מופלגת ונקרא ' יורשו של פוביידונוסצב '  ,היתה

בירושלים  .היא גם היתה הקטנה בכנסיות הרוסיות  ,כולה כלי  -קודש שאינם משרתים אוכלוסיה
חילונית  .אם בעבר הצטיינה בהסתגרות הרמטית בפני רוחות המנשבות מן החוץ  ,עתה הכפילה ,

בנפש חפצה  ,את סגירותה מפני השפעה חיצונית  .חדורי אמונה איתנה ניהלו האנשים חיי פרישות ,

הן נזירית והן מדינית  .הכנסיה היוונית  ,שאת שפת צאן  -מרעיתה לא ידעו  ,היתה משענתם היחידה ,
חרף

הניגודים

שנתגלעו

ביניהם

בעבר .

אהדתם

היתה

נתונה

לערבים ,

אף

שהערבים

הנוצרים  -האורתודוקסיים נטשוה  ,ומחמת שנאה ליהודים לא ביקשו את קירבת מוסדותיו של

היישוב העברי  ,הגם שרבים מראשיו שמעו את שפתם  .בשנת

1924

שיגר המרכז לירושלים את

הבישוף אנאסטאסי מקישינוב לעמוד בראשה  .הוא נשאר בארץ  -ישראל עד
הכנסיה  -בגולה  ,המטרופוליט אנטוני  ,ואז נבחר לשמש

במקומו .

33

שב 1936 -

נפטר ראש

שמו של אנאסטאסי  ,שבתקופת

הצאר נמנה עם האגף הריאקציוני של הסינוד ( גם מבקריו לא הצטיינו ביתר

ליבראליזם ) ,

נקשר

בשנים הראשונות למהפכה בסייגים שגזר השלטון הסובייטי על הפאטריארך סיכון  .בברכתו האציל
מסמכותו עליו ועל אדם חשוך ממנו  ,המטרופוליט ויימין מפטרבורג  .הדבר העלה את חמתם של
השלטונות במוסקבה  ,שאם גם לא העזו לפגוע בפטריארך הרי כאשר נעצר הואשם במתן חסות
לאויבי

המהפכה .

34

כשהופיע בירושלים אדם רם  -מעלה כאנאסטאסי  ,שנחשב תיאולוג בר  -סמכא

ובעל קשרים הדוקים עם הכנסיה היוונית  ,עלה מעמד הכנסיה בעיני השלטון ובעיני ראשי  -הכנסיות

האחרות  .חודשים מעטים לאחר בואו התעורר בלבו חשש שהיועצים המשפטיים האורתודוקסיים
הערבים ' מוכרים את ענייני הכנסיה ' ומגלים לזרים את סודותיה  .ראשי -הכהונה שקדמו לו ביטלו

את החשש  ,ואילו הוא העביר  ,ללא  -היסוס  ,את המינוי מידם ומסרי למשרד יהודי של עורכי  -דין ,

מעשה שהטיל סערה בעדתו .

35

אנאסטאסי היה איש רב  -פעלים ובתוך שנה אחת ערך תכנית כלכלית

שתבטיח רווחה לכנסיה ותרחיב את נכסיה כדי שתוכל לקלוט כלי  -קודים מן הפזורה הרוסית  ,ואפילו
לרכז סביבה קהילה של חילוניים שבעזרת השלטונות יגיעו לארץ כעתודה צעירה לנזירים
המזדקנים  .בעצה אחת עם מושל ירושלים  ,המפקח על הרכוש הרוסי  ,בנה בסיוע מקדמה כספית

ואשראי ממשלתי זול את קומת בית  -המשפט העליון מעל לבניין בתי  -הדין  ,שכבר נתפסו על  -ידי

השלטון ( בית  -הדין העליון של מדינת ישראל שוכן בבניין זה זמנית  ,עד שייבנה בניינו החדש ) .

נוכח

המחסור בחדרי משרדים בירושלים בנה את מה שכונה ' בניין סטורי ברחוב יפו ' ( כיום משוכנים שם

משרדי הדתות והעבודה ) .

חידוש רב לא היה בתכניותיו  ,הכנסיה הארמנית והכנסיה היוונית נהגו

בדרך זו לפניו  ,אלא שנרחבות היו יותר  .אנאסטאסי ניהל משא  -ומתן עם חברת ' אגרובנק '  ,שרכשה
את אדמות חולון  ,על מכירת חלק מאדמת הכנסיה באבו  -כביר  .המהומות שפרצו באפריל

הכשילו את הוצאתה לפועל של

התכנית .

33

 . 180 - 199קק Ware, The Orthodox Church, Hammersmith 1963 ,

34

קרטים ( לעיל  ,הערה  , ) 23עמ ' . 93 - 92

35

משרד

.ז

עורכי  -הדין ש ' הורבצו ושות '  .שלום הורביץ עלה לארץ מאנגליה  .המשרד ייצג את הכנסיה עד סמוך לסיום

המנדט .
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הפעילות הכלכלית סייעה להרמת קרנה של הכנסיה  ,אך היא היתה שולית בלבד  .השפעתו הרוחנית
של אנאסטאסי ושליטתו המוחלטת על ' נתיניו ' קבעו את מעמדו

לעתיד  -לבוא .

כשנפטר הפאטריארך היווני דומיאנוס ולאחר הרבה לבטים ( ובהתערבות

בשנת

השלטון )

, 1931

הוכתר

לפאטריארך חדש טימותיאוס  ,המטרופוליט של עבר  -הירדן וחניך אוקספורד  ,התכבד הבישוף

אנאסטאסי בהכרתו בטקס הפומבי שנערך בכנסיית הקבר הקדוש  .להישג בולט שהרבה לו מוניטין

בעולם זכה בקיץ  , 1928כאשר לראשונה בתולדותיה  ,התכנסה בירושלים מועצת הכנסיות העולמית .
במועצה זו עלה בידי אנאסטאסי להעביר החלטה הקוראת לעולם למחות נגד רדיפות הדת ברוסיה .
כיום  ,בעידן הרוח האקומנית  ,מאוגדים במועצת הכנסיות העולמית הפרוטסטאנטים לגוניהם עם

הכנסיה היוונית האורתודוקסית ; הקאתולים מיוצגים בכנסים על  -ידי משקיפים  ,והכנסיה הרוסית

הרשמית הצטרפה אליה ב . 1961 -

' ועידת ירושלים ' היתה ועידה רביעית של המועצה 36לאחר

הוועידות באדינבורו  ,שטוקהולם ולוזאן  .ד " ר ג ' ון מוט  ,מראשי ימק " א בארצות  -הברית  ,שנהנה
מיוקרה רבה ובראשית המהפכה נטל על עצמו שליחויות לרוסיה מטעם הנשיא וילסון  ,מילא תפקיד

מכריע ב ' וועידת ירושלים ' .
אנאסטאסי ;

ובאפטיסטים

במעשה

זה

37

בתחילה מנע את הדיון הפומבי בהצעת  -ההחלטה שהגיש הבישוף

הסתייע

מארצות  -הברית .

במשתתפים

פרוטסטאנטים

אחדים מן הכנסיה

הסקוטית

משנתקבלה ההחלטה  ,למרות ההתנגדות  ,היא רוככה בהרבה

בהשפעת אלה שחששו מהשפעתה השלילית על מוסקבה  ,שעלולה היתה לנתק את היחסים

( שרופפים היו  ,לכל הדעות ) עם נציגים של ימק " א במקומות שונים בעולם האנגלו -סקסי  .קבלת
החלטה מתונה אינה ממעטת מהישגו האישי של אנאסטאסי  ,מה  -עוד שהיתה זו החלטה פומבית
ראשונה בסוגה שקיבל גוף בינלאומי כגון זה .
כנהוג  ,וכפי שלמד העולם המדיני מנסיונו המר  ,שימשה ההחלטה  ,לפי הצעתו המתוקנת של
אנאסטאסי  ,סם  -גירוי מועיל  ,וזמן  -מה לאחר הוועידה יצא ד " ר מוט פעם נוספת למוסקבה  ,לאחר

הפסקה של כחמש שנים  .ההחלטה שנתקבלה ביוועידת  -ירושלים ' היתה תקדים שעודד כינוס ועידות
ארציות בעולם הפרוטסטאנטי  ,והבישוף אנאסטאסי נקרא פעמים אחדות לייצג את כנסייתו

בוועידות שונות בעולם והילת ירושלים מרחפת על ראשו  .בסיוריו באירופה סייע בארגון המנזרים
המעטים שהקימו הגולים בגרמניה  ,בצרפת וליד ז ' נבה  ,שהיו מעין חיל  -עתודה לכנסיה

בירושלים .

בהשפעתו נפתחו המנזרים הרוסיים בארץ  -הקודש גם בפני פראבוסלאבים לא  -רוסיים  ,בעיקר
אנגלים  ,שהמירו את דתם ועברו לכנסיה הרוסית  .ארבע נזירות ונזיר מאנגליה שהגיעו לארץ
השאירו רישומם בירושלים  .הנודעת בהם היתה הנזירה ייבגניה  ,שעלתה במעלות ההיירארכיה ועד

לשנות החמישים עמדה בראש המנזר על שם מרים המגדלית בגת  -שמנים  .מציאותם של כלי  -קודש
ממוצא אנגלי בכנסיות הרוסיות שיפרה את יחסי השלטון והכנסיה  .מפנה זה הביא תועלת בייחוד
לאחר שאנאסטאסי עבר לאירופה ובימי מלחמת  -העולם השנייה היו בכנסיה הרוסית אנשים
הכנת הכנס בירושלים ארכה כשנתיים  .מטעמים מדיניים היססה ממשלת המנדט להתיר את עריכתו  .הנציב העליון ,
הלורד פלומר  ,נתן רישיון לעריכתו ודחה מחאות של גופים מוסלמיים נגד כנס נוצרי זה .
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שנחשדו בגילויי אהדה בולטים מדי כלפי גרמניה הנאצית לאחר שזו פלשה לברית  -המועצות  .יצוין
שקשרי הכנסיה  -בגולה עם רוסיה נותקו כמעט כליל  .עד סוף

1924

לא הופעלה צנזורה על משלוחי

ספרים לרוסיה  ,ובעזרתן של כנסיות  -אחיות ניצלה הכנסיה  -בגולה את הדבר כדי לשלוח לרוסיה
ספרי  -קודש וספרים אחרים  .ביוזמתו של אנאסטאסי ובעזרתם של הלא  -רוסים שישבו במנזרים

בארץ ( שניים היו ממוצא

יהודי ) ,

ובעיקר האנגלים  ,קשרה הכנסיה בירושלים  ,לתקופה קצרה  ,יחסים

עם הכנסיות  -האחיות המזרחיות  ,שבהשראת הקרמלין נשתמר הקשר בינן לבין הכנסיה ברוסיה .
אנאסטאסי ניצל קשרים אלה ובאמצעות אותן כנסיות ששיגרו שליחים לרוסיה עלה בידו להשיג
מידע מהימן על ממדי הרדיפות נגד הדת במולדתו  .דוברי השלטון במוסקבה הסבירו לאורחיהם

שהאמצעים החמורים ננקטים רק נגד אויבי המהפכה  .עם זאת  ,נותקו  ,לגמרי  ,הקשרים בין הכנסיה

הארמנית בירושלים לכנסיה הרוסית בארץ  .הפאטריארך הארמני  ,קיריל ישראליאן  ,יצא בראשית
שנות השלושים לבקר בארמניה כאורח הקאתיליקוס שם ; מטעמי זהירות  -וכן כדי לשמור את

הקשר הישר  ,שהיה חשוב לארמנים כשם שהיה רצוי לקרמלין  -ציננו ראשי  -הכנסיה הארמנית את

יחסיהם עם הרוסים  ,שמעולם לא הצטיינו בחמימות  -יתר  .גם במסכת היחסים בין הכנסיה הארמנית
לבין ברית  -המועצות היו עליות וירידות  ,ומן הטיהורים של סטאלין בשנות השלושים סבלה הכנסיה
הארמנית קשה

,

ידיעות על הנעשה בברית  -המועצות מופצות מירושלים

חיי הנזירות בכנסיה קלחו בינתיים לאטם  ,ובשנות השלושים היו ממוסדים בתכלית  .המאורעות
המדיניים בארץ ותוצאותיהם העגומות  ,שהיכו הדים בעולם כולו  ,לא חדרו מבעד לחומות שהקיפו
את המוסדות הרוסיים  .רק ענייניהם שלהם העסיקום  .בזה רצו להוכיח  ,כלפי חוץ וכלפי פנים כאחד ,

כי אין גבול לדבקותם הדתית  :בכוחה מתקיימת הכנסיה ; בשמה מטייחים סדקים שונים המתגלים
בה  .אחד המאורעות המסעירים שהתרחשו באותם ימים היה ויכוח פנימי על הצעה להכריז על

בני  -משפחת הצאר שהומתו כקדושי  -הכנסיה  .היו להצעה מהלכים בכנסיה באירופה  ,אך בירושלים ,
מקום שרוב המוסדות הרוסיים קרויים על שמותיהם של בני  -משפחת רומאנוב  ,הפך הוויכוח

לעימות תיאולוגי  -כיתתי  .בישיבת הסינוד הוכרעה השאלה  :לא הכנסיה בגולה תחליט בדבר אלא
העם הרוסי כולו  .כאשר תשוחרר אמא  -רוסיה יובא הדבר לדיון בפני כל בניה  .כדי להרגיע את
הרוחות הסוערות של הכנסיה בירושלים הושגה פשרה  ' :כל כנסיה יכולה לערוך טקסי  -אזכרה לזכר
הצאר ומשפחתו על  -פי דרכה '  .תפילות אלו נערכות עד היום בכנסיה ה ' לבנה ' בארץ  .אף שהיה זה

דיון פנימי הרי זיקתו למשפחת הצאר הוציאתו לרשות  -הרבים  ,והעיתונות האנגלית  -והאמריקנית ,
שלא פיגרה אחריה  -העלו לראשונה את הכנסיה בירושלים

לכותרת .

עוד פרשה שהסעירה את חיי  -העדה ( גם אם לא זכתה להד בינלאומי הלא הוערכה כראוי ) ונודעה לה

חשיבות היסטורית עולמית  ,התחוללה בראשית שנות השלושים  .באותם ימים הגיעו לירושלים נזיר
וכוהן אשר היו היחידים שהצליחו להימלט משלטונות ארצם  .נקל לשער מה היתה התחושה בקרב
האחים הנזירים בירושלים  ,עם בואו של הנזיר מרוסיה  ,אף כי היו שלא הסתירו את חשדותיהם

כלפי זהותו של הפליט והמסתורין שאפף את מנוסתו  .בפרוץ המהפכה היה מיכאיל פולסקי כוהן
183
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ומורה כפרי  .כאשך הופקעה כנסייתו ונעשתה מועדון  -נוער  ,המשיך בעבודת  -הפולחן

במחתרת .

כאשר נתפס על  -ידי הצ ' קה ( המשטרה החשאית מיסודו של דז ' רדז ' ינסקי ) לא התעמרו בו  .כיוון
שלא חזר למוטב והוסיף להטיף לשומעיו  ,נאסר וישב בכלא שנתיים  .לבסוף נשלח למנזר  -סלובצק
שעל חוף

הים  -הלבן .

כאן  ,מקהל אלף האסירים  ,שרובם אנשי  -כהונה  ,שמע על הנעשה

ברחבי  -רוסיה  ,מן הגבול הפיני עד הגבול הסיני  .בסוף

1934

כאשר צורף לקבוצת אסירים שעבדו

בכריתת יער  ,הצליח להימלט  .כשנה תמימה שוטט ברחבי  -רוסיה ולבסוף הגיע אל הגבול הפרסי ,

סמוך לים  -הכספי  .כעבור חודשיים הגיע  ,בעזרת גולים רוסים בטהראן ,

לירושלים .

הכנסיה

בירושלים ניצלה את קשריה והשיגה עבורו רשיון  -מגורים .
סוכני האינטליג ' נס הבריטי נפגשו עמו  ,מסתבר  ,לשיחות ממושכות  .בסיועו של אחד מהם נפגש
פולסקי עם נתבי שני עיתונים אנגליים

( ' טיימס ' ו' דיילי טלגראף ' ) וסיפר להם על המתרחש ברוסיה .

כיוון שלא גילה את דרך בריחתו  ,נראה סיפורו ' מלאכותי ' מדי וייחסוהו ל ' מקור נאמן '  .סיפור
הבריחה הופץ במברקים מירושלים ולכן שיערו בעולם שמקור הידיעות המרעישות בחוגי הכנסיה
הרוסית  .חצי שנה לאחר שהגיע לירושלים פרסם פולסקי  ,ברוסית  ,את ספרו  ' ,מצב הכנסיה ברוסיה
הסובייטית  -משאו של כוהן שברח משם '  .מחשש שמא תתגלה  ,וכדי לא להזיק לכוהנים אחדים
מושאל :

שנשארו ברוסיה וחיפשו דרך לבריחה  ,חתם בשם

' מיכאיל

שווישצ ' ניק ' ;

הספר נדפס

בדפוס גולדברג שברחוב בן  -יהודה בירושלים  ,מאחר שדפוס הכנסיה היוונית  ,שהיה הגדול בדפוסי

ירושלים בעת ההיא  ,טען ש ' אין לו אותיות רוסיות די הצורך '  .אין ספק שראשי  -הכנסיה היוונית רצו
להימנע מגילוי איבה כלפי מוסקבה .

38

ספרו של הנזיר  -הנמלט כיום הוא ערך יקר  -מציאות  .אך אז

לא היה לו דורש  .החוברת הועברה לאירופה  ,אל מרכז הכנסיה  -בגולה  ,והופצה בעולם  ,ועד  -מהרה
תורגמה לאנגלית  .כעבור זמן  ,כאשר החלו ברוסיה משפטי  -הראווה הגדולים והעולם החופשי הוכה

בהלם  ,הופנתה תשומת  -הלב לספרו של פולסקי  ,שישב בירושלים וכתב אותה שעה את ספרו

השני .

פולסקי טען שזעקה כל  -עולמית מצד הכנסיות עשויה להציל את הכנסיה ואת שאר הדתות

מהשמדה .

הוא טען ( והוכח הדבר כעבור עשרות

שנים )

שבקרמלין מתחשבים בדעת  -הקהל

הבינלאומית ואם יתנער העולם מאדישותו יתוקנו עיוותים רבים ברוסיה ויינצלו מיליונים  .יתירה
מזו  :הוא טען שברוסיה חיות הרבה כיתות דתיות במחתרת  ,ובחוגי השלטון קיימות נטיות להקל על
שומרי  -הדת  .גם ספרו השני  ,שנדפס אף הוא בדפוס גולדברג  ,לא עורר הדים עזים  .נראה שגם

המרכז בסרבסקי  -קרלובצי לא היה מעוניין בהפצתו לפי שבאחד הפרקים טען שמשפטי  -הריגול ,
שבהם הוצגו המרשל טוכאצ ' בסקי וחבריו כסוכנים נאציים  ,בשקר

יסודם .

באותן שנים נרקמו

יחסים סמויים בין הכנסיה  -בגולה וגרמניה הנאצית  ,ונראה כי משום כך ביכר המרכז שלא לערב
עניינים חילוניים במדיניים  .אם כה ואם כה  ,לא התאזרח פולסקי במנזר בירושלים ולא מצא לו
מקום בקרב נזירים ונזירות שהוויות העולם מהם והלאה  .ברשות השלטון הצרפתי עבר לביירות

והתמנה ראש  -הכנסיה הרוסית הקטנה במקום  .מאז אמצע המאה הי " ט פעלה כנסיה זו ,
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רוסים ' אדומים ' ורוסים ' לבנים ' בירושלים

תחת חסות האפטריארכיה של אנטיוכיה  .עם הזמן נעשה פולסקי מראשי המדברים בכנסיה  -בגולה ,

עקר מביירות לבלגראד  ,ועם סיום המלחמה הגיע דרך גרמניה לניו  -יורק ושם פעל עד יום מותו
ב 1956 -

בסן  -פראנסיסקו  .ספרו האחרון המתאר את גלגולי חייו הוא כתב  -פולמוס מר עם הכנסיה

במוסקבה העושה מלאכתו של שלטון זר  .ירושלים נזכרת בפרשה זו כתחנה ארעית עד לשוב הגולה
למולדת .

39

בירושלים של מטה חלו בינתיים חילופי  -משמרות  .הבישוף אנאסטאסי התעלה לדרגת מטרופוליט
ושלוש שנים לפני פרוץ מלחמת  -העולם השנייה נקרא לעמוד בראש הכנסיה  -בגולה  .האב אנטוני ,

כוהן צעיר וריאקציונר חריף ממנו  ,ירש את מקומו בארץ  -הקודש והחזיק בתפקידו עד לצאתו

לממלכת  -ירדן לאחר הקמת מדינת ישראל ופתיחת השלוחה

הרוסית  -הפראבוסלאבית של

הפאטריארך ממוסקבה  .הכנסיה בברית  -המועצות ראתה עדנה ברשות וזכתה לפאר חיצוני

מרהיב .

להלכה לא נשלל חופש המצפון והדת מעולם במדינה הקומוניסטית  ,ותחוקת סטאלין משנת

1935

תיארה חופש זה כשהוא רווי נופת  -צופים מלולית  .המבקש לקרוא שוב אותם סעיפים יעיין בחוקת
ברז ' נייב שהתפרסמה ביוני
הישנים  ' :הכנסיה

1977

ויראה שלא חלו בהם

[ בברית  -המועצות ]

שינויים .

40

הכנסיה  -בגולה לא זזה מטיעוניה

פסולה מאחר שאיננה עצמאית והיא שואבת מרותה מכוח

חילוני ' .
תקוות לישועה מצד גרמניה הנאצית
אין בנמצא חיבור המתאר את פעולותיה של הכנסיה הרוסית בארץ בשנים שעד לפרוץ
מלחמת  -העולם

השנייה .

בעיתונות בארץ  ,העברית והערבית  ,סופר שהאב אנטוני  ,יורשו של

אנאסטאסי  ,הועלה לדרגת ארכימנדריט  .כן מוצאים אנו ידיעות על משפטים אזרחיים אחדים

שהתנהלו משך שנים בין עובדים אזרחיים של הכנסיה שהועסקו על  -ידה בשנים שלפני
מלחמת  -העולם הראשונה לבין

הכנסיה ;

משפטים אלה הסתיימו בדרך כלל בפשרה  .י4

מכל  -מקום  ,תהיה זו טעות להניח שאכן נדמו הקנוניות והתככים הכנסייתיים

בסרמסקי  -קרלובצי התנהלו חיים מלאי  -סערות .
39
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כעשר שנים התנהל משפטו של ' קוואס ' ( מעין שומר  -ראש ועוזר פרטי לקונסול ) בשם כאמל חלבי  .הכנסיה ניסתה
לפנותו מדירה במנזר על הר  -הזיתים שנמסרה לאביו ולו למגורים  ,כאות  -הצטיינות על שירות מעולה  ,על  -ידי

הקונסוליה הרוסית בסוף המאה הקודמת  .ההתדיינות החלה בפני שופט  -שלום ערבי  .בינתיים תוקנה תקנה שיכול
אדם  -אם רצונו בכך  -לבקש להישפט בפני שופט בריטי  .המשפט הוצבר לטיפולו של השופט ר ' בודילי ,
ובהשפעתו הושגה פשרה  .לאחר  -מכן תבעה הכנסה לדין את סמואל סולומיאק  ,מצאצאי הביל " ויים  ,שהיה סגנו של
מנהל  -הדואר הרוסי בתקופה העות ' מאנית ותורגמן עברי ראשי בקונסוליה הרוסית  .בשעתו זכה לאותות  -כבוד מן

השלטון הצארי על שירותו  ,והוענקה לו למגורים דירה סמוך למגרש הרוסים בירושלים  .הכנסיה טענה שמגוריו של

אזרח במקום פוגעת ב ' הווי הדתי של הכנסיה '  .המשפט התנהל לפני השופט הערבי הנוצרי  -האורתודוקסי שמעאן
דאוד  ,שהיה חבר ועד הנוער האורתודוקסי בירושלים וידע רוסית על בוריה  .את הכנסיה ייצג משוש עורכי הדין של
ש ' הורביץ והנתבע יוצג על  -ידי עורך  -הדין י ' אולשן  .אף במקרה זה  ,לאחר דיונים שנמשכו כשנתיים קיבלו הצדדים
את הצעת השופט

להתפשר ;

יש לזכור כי פשרה במשפטים כאלה נחשבה מוצא נוח למתדיין החילוני .
185
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שבעיות רבות הטרידו אותו  :סטיות קטנוניות ; השלטת יחסים תקינים בתוך הכנסיה ; נידוי

חוטאים ;

ריצוי עוונות למתחטאים  ,והעלאות בדרגה למתרצים ומצטיינים  .הספרות העניפה שהתפרסמה על
אורחותיה של הכנסיה ( רובה  -ככולה

שירושלים לא שותפה

בהם .

וויליאם פלטשר  ,ייווכח

המעיין בספריהם החשובים של הארווי פיירסייד  ,ריצ ' ארד מרשל

בדברים .

אחר מות הפאטריארך סיכון בשנת

נאמנות לשלטון

בארצות  -הברית )

מעידה על פעילות שוקקת  ,וקשה לשער

( ה ' אדום ' )

1925

התלבטו קומץ הכוהנים שנותרו ליד הפאטריארכיה בין

בתקווה להציל מעמד כלשהו לכנסיה  ,או המשך ההתנגדות לו וסיכון

המעט ששרד  .יורשו של טיכון  ,שזמן  -מה חשבוהו בכנסיה  -בגולה ממשיך דרכו  ,היה הילוקס ע4נט '
( מעין סגן  -פאטריארך )  ,המטרופוליט סרניי  .לאחר תקופת מאסר ברוסיה שוחרר וקיבל את מרות

השלטון .

המטרופוליטים פטר ובנימין פילוורט  ,שהיו שווים לו בדרגה  ,מתו

בבתי  -הכלא .

הכנסיה  -בגולה סערה והסעירה את מאמיניה בהאשימה את סרגיי בבגידה  .סרגיי פעל בעצה אחת
עם הבישוף מלנינגראד  ,אלקסיי  ,והמטרופוליט מקיוב  ,ניקולאי  .הם ציפו לימים טובים יותר  ,שכן
בשנת

, 1943

נראתה כבר תבוסת הגרמנים

באופק ' .
2

מעבר למסך  -הברזל השתעשעו כוהנים רוסים גולים ברעיון שגרמניה הנאצית עתידה לשחרר את
רוסיה ולגאול את הכנסיה הרמוסה  .נטייה אופורטוניסטית זו קסמה לרבים מבין

הגולים .

43

בסרמסקי  -קרלובצי לא היו כלי  -הקודש אדישים להלכי  -רוח אלה  .אנאסטאסי בכבודו  -ובעצמו היטה

סמל

הכנסיה

הרוסית בירושלים  .בעיגול שמטביב

נרשם ברוסית כתובת ישעיה סב א  .מתוך  :זאב וילנאי ,

ירושלים  -העיר החדשה  ,ירושלים  , 1974עמ ' 09נ

42
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רוסים ' אדומים ' ורוסים  .לבנים ' בירושלים

אוזן לעצותיהם של אנשי  -כהונה כארכימאנדריט פלאטון והארכימאנדריט סיראפים  ,שהיו סוכנים
נאציים למעשה ויחד עם שכמותם שילמו לבסוף

בחייהם .

44

אור התקווה שנתלו בו הועם חיש נוכח הסכם סטאלין  -היטלר שנחתם ערב מלחמת  -העולם השנייה .
ההתקפה הגרמנית על ברית  -המועצות ביוני  1941עוררה תקוות מחודשות  ,ואלו שוב הכזיבו .
הכנסיה הרוסית בירושלים היתה מנותקת מן המרכז  .שלוש שנות המרד הערבי  ,שנמשכו עד ערב
המלחמה ,

בודדו אותה  .בשנים הראשונות למלחמה קוים קשר דו  -סטרי באמצעות קושטא

הנייטראלית  ,שאליה הגיעו בלדרים

מסרמסקי  -קרלובצי ואלה העבירו ידיעותיהם לירושלים .

כשהגיעה הממשלה היוגוסלבית הגולה של המלך פטר לירושלים לאחר שארצם נכבשה על  -ידי
הנאצים באו עמה מספר אנשי  -כהונה שהביאו ידיעות מן המרכז .

ככל שהתקרב הצבא האדום עטור  -הנצחונות לבלקנים נותק הקשר בין ירושלים

לסרמסקי  -קרלובצי .

כוהני  -הדת בירושלים חשו כי המרכז עתיד ליפול בידי הכובשים הסובייטים וערכו תפילות לשלום
אנשיו  .הידיעות האחרונות שהעביר הארכימאנדריט באמצעות קושטא למרכז סיפרו על התרחבות
הקשרים בין מוסקבה והכנסיות המזרחיות  .כאשר נסו אנשי המרכז  ,ואנאסטאסי בראשם ,
מיוגוסלביה וביקשו להם מקלט הגיעו שליחים ראשונים מטעם הכנסיה במוסקבה אל הכנסיות

המזרחיות ועודדון לחדש את הקשר עם הפאטריארכיה במוסקבה  .עם השינוי באווירה התרופפה
משמעת  -הברזל

הפנימית

שהנהיג

אנאסטאסי

ואשר

יורשו

אנטוני

שמר

עליה

בקפדנות

ובשרירות  -לב  .מנזר  -הנזירות בעין  -כרם היה הראשון שהתמרד  .הפרות  -משמעת ( שהן חטא כנסייתי

חמור ) פשו גם במנזרים אחרים .
התמרדות זו היתה ראשית הפילוג שפקד את הכנסיה הרוסית בארץ  .תוצאות הפילוג התגלו עם
הקמת מדינת ישראל  :הכנסיה של מוסקבה השתלטה על הכנסיה בארץ ונאמני המרכז בגולה  ,שעבר

מאירופה לניו  -יורק בראשית המלחמה הקרה  ,עברו לשטה ממלכת  -ירדן  .הכנסיה היוונית בירושלים
ניתקה את יחסיה עם הכנסיה הרוסית באופן מוחלט  .הנזירים הרוסים שוב לא הוזמנו לתפילות

מיוחדות הנערכות בכנסיית הקבר  -הישג שזכו בו בשנות השמונים למאה הי " ט  .בקרב הכנסיות

בירושלים הורגש כי הארץ הקדושה והמזרח  -התיכון חזרו לתחום התעניינותה של הכנסיה
המחודשת במוסקבה  .כאשר בתחילת

1944

ביקר בירושלים הקרדינל ספלמן מניו  -יורק קיבל ידיעות

מוסמכות  ,שאושרו על  -ידי הנציג האפוסטולי  ,האב יוז ( האנגלי היחיד ששימש אי  -פעם בתפקיד
השמור תמיד

לאיטלקים ) ,

זה ,

שהשפעה רוסית כנסייתית מורגשת בירושלים  .כאשר העלה דברים אלה

בשיחתו עם הנציב העליון  ,סר הארולד מקמייקל  ,אישר הנציב כי לפי ידיעות שהתקבלו מלונדת

44

סיראפים  ,שהועלה למעלת בישוף  ,מונה על  -ידי הס  .ס  , .באישור הפיקוד הגרמני העליון  ,כראש

ה ' לבנות ' בשטח הרייך  ,כולל ארצות  -הכיבוש ( פרט לשטחי  -הכיבוש

ברוסיה ) .

העדית

הרוסיות

הוא ניסה להרחיב את תחום  -סמכותו

גם על רוסיה  ,אך בקשתו נדחתה  .בשנת  1943השתתף בוועידה מיוחדת של הכנסיה  -בגולה בווינה  ,שבה נשמעה
לראשונה ביקורת זהירה על מעשי  -הזוועה של הצבא הגרמני באוכלוסיה הרוסית  .סיראפים היה בק מצדיקי הצבא

הגרמני  ,ואז סר חינו בעיני סרמסקי  -קרלובצי  .פלאטון  ,ה ' בישוף מרובנה '  ,שבראשית שנות השלושים עשה זמן  -מה

.

בירושלים נחשב ה ' קוויזלינג ' הרוסי  ,תומכם המושבע של הנאצים  ,שאף היה הרוח החיה בקרב הפרטחנים של

בנדרה  ,שפעלו בפקודת הס  .ס  .ראה  :פיירסייד  ,שם .
187
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נאמר לשגריר הבריטי במוסקבה שהפאטריארכיה המוסקבאית תבקש את החזרת הרכוש הרוסי
לכנסיה

בברית  -המועצות .

45

הקרדינל ספלמן  ,שבדרך שובו לניו  -יורק התעכב בלונדון  ,פגש שם את

פול אנדרסון  ,מחשובי המומחים האמריקנים לענייני הכנסיה הרוסית שחזר ממוסקבה  ,וזה אישר
באוזניו את דבריו של מקמייקל .

נושאי  -דברה של הפאטריארכיה המוסקבאית בירושלים ובמזרח  -התיכון  ,היו מבני משפחת  -המלוכה

היוונית  ,שהגיעו לכאן לאחר שהשתלט ה ' ציר ' על יוון והשתכנו בדירתו של ד " ר אטינגון ( מתלמידי
פרויד )

ברחוב הקונסולים בטלביה ( כיום רחוב

בלפור ) .

המדובר בנסיכה אירנה ובעלה פטר ,

שהתקבלו בפאטריארכיה היוונית בירושלים בזרועות פתוחות  .הנסיכה ייצגה את הכתר היווני ,
וכאשר אורגן בארץ הצבא היווני וקבע את מטהו במחנה הסמוך לכפר יונה זכה בברכתו של

הפאטריארך היווני טימותיאוס  ,שמפאת מחלה ממושכת היה רתוק למיטתו  .הזוג המלכותי  ,שנשאר
בארץ עד סוף שנת

, 1945

היה חמדת ירושלים של אותם ימים  .הנסיך פטר נפגש תכופות במסיבות

חברותיות עם נציגי המחלקה המדינית של הסוכנות היהודית  ,אף ביקר אצל הרבנים הראשיים  ,הרב
הרצוג והרב עוזיאל  .פטר היה פסיכו  -אנאליטיקן ( מכאן קשריו עם פרופ ' אטינגון ) ומומחה לאסיה
התיכונה ;

הוא אף פרסם מטעם האוניברסיטה של אוקספורד מחקרים אחדים על אפגאניסתן

ואוזבקיסתן  .בירושלים קשר קשרים עם אנשי  -מדע באוניברסיטה  ,ובסיועו הצליחו כמה ממכריו

לפרסם את מחקריהם בימות המלחמה בארצות  -הברית  .הנסיכה אירנה  ,שלא התנשאה והאירה פנים

לפשוטי  -עם  ,לא הסתירה את אדיקותה ומסירותה לכנסיה היוונית  -האורתודוקסית  .בשורות הצבא
היווני במזרח  -התיכון  ,שחנה בתקופות שונות בארץ  -ישראל  ,התגלו פה  -ושם תאים קומוניסטיים
אשר הדאיגו את הממשלה היוונית בגולה  .הנסיכה אירנה לחמה בנטיות אלו  ,ובעלונים שפרסמו
מדי  -פעם התאים הקומוניסטיים בצבא אף הואשמה כי הסגירה לוחמים פטריוטיים לידי הבולשת

הצבאית היוונית  .שלא מדעת היו שותפיהם הסמויים של הקומוניסטים היוונים דווקא אנשי  -הכהונה
הרוסית

בירושלים ,

קומוניסטית '  ,ולא

שניסו להבאיש את ריחה בעיני השלטון והאשימו אותה שהיא ' סוכנת

במקרה .

הנסיכה אירנה רדפה אמנם את הקומוניסטים בצבא היווני בגולה  ,אך עם זאת תמכה בהתלהבות -

מטעמים מדיניים  ,שלא כאן המקום לעמוד עליהם  -בחידוש הקשר הדתי בין הפאטריארכיה
במוסקבה והכנסיה היוונית  .מבחינות ידועות היתה רעתה של הכנסיה היוונית בירושלים נוחה

ממנה .

מדיניות ' חשדהו וכבדהו ' שנקטו הפאטריארך טימותיאוס וחברי הסינוד שלו  ,המקובלת עד היום ,
עוררה אז תמיהה וחשדנות בתהפוכותיה  .הנסיכה אירנה פנתה למנזרים ולכנסיות הרוסיים בקריאה

גלויה להכיר במרות הפאטריארכיה במולדת  ,שחיזקה את אשיות הדת הפראבוסלאבית ושמרה על
גחלת האמונה  .בסוף

1943

נסעה למוסקבה והשתתפה בהכתרת הפאטריארך סרניי  .בשובה לירושלים

נסגרו בפניה המנזרים הרוסיים  ,אך היא הצליחה  ,בכל זאת  ,לשמור על קשרים עם

תעמולתה של הנסיכה נשאה פרי  ,למגינת  -לבו של האב
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כמה מאנשיהם .

רוסים ' אדומים ' ורוסים ' לבנים ' בירושלים

התפנית ביחסה של ברית  -המועצות

היישוב בארץ  -ישראל לא נתן דעתו  ,בעיצומו של המרי המחתרתי נגד השלטון הבריטי  ,לנעשה
בכנסיה הרוסית בארץ  .ענייני כנסיה שוליים כגון אלה לא הגיעו לרשות  -הרבים  .גם פזילתו של
מטאלין לעבר הקבר הקדוש  ,באמצעות שליחיו הדתיים  ,עוררה עניין  ,אך עדיין לא הובן לאשורו
המפנה הפתאומי בעמדתו של הקרמלין כלפי

הדת .

כדי להבין מפנה זה לאשורו שימה עלינו לחזור לשנת . 1942

ברית  -המועצות הותקפה והצבא

הגרמני הגיע לקירבת מוסקבה ואף צר על לנינגראד  .הכנסיה הרוסית נחלצה להגנת המולדת  .שרידי
הכהונה  ,שקצתם שוחררו עתה ממחנות  -עבודה ובתי  -כלא  ,הלהיבו את החיילים בחזיתות למלחמה
באויב  .יחד עם משרדי  -הממשלה הועברה הפאטריארכיה ממוסקבה לקויבישב  ,וכעבור זמן הועברה

לאוליאנסק  .הכנסיה לא ביקשה דבר תמורת התייצבותה לימינו של סטאלין  :רק להקריב
ומבוקשה ניתן לה  .בסוף

בסך

150

1942

ביקשה ,

ביקש המטרופוליט סרגיי ( ממלא  -המקום ) רשות להכריז על מגבית

מיליון רובל למשך שלוש שנים לציוד הצבא האדום ; הרשות

ניתנה .

ב5 -

בינואר

1943

הגיש סרגיי  100 , 000רובל ראשונים ' בתקווה שבכסף יצויד טור טנקים על שמו של הגיבור הלאומי
דמיטרי

דונסקוי ' .

השלטון התיר לכנסיה לפתוח חשבון מיוחד למגבית בבנק הממלכתי  ,וסניפיו

ברחבי רוסיה הצטוו לקבל לחשבון זה תרומות מהאוכלוסיה  .זו פעם ראשונה מאז המהפכה ניתן
היתר רשמי כזה .

46

באוגוסט

1943

הוחזרה הפאטריארכיה  ,יחד עם שאר משרדי הממשלה ,

למוסקבה  ,ולראשונה מזה שמונה שנים הורשתה לחדש את פרסומיה  .בפרסום הראשון הועלה על
נס פעולתו של המטרופוליט אלקסיי מלנינגראד  ,שאסף בעיר הנצורה

3

מיליוני רובל לחיזוק הצבא

וארגן גדודי  -הצלה בימי המצור  .חלקו של המטרופוליט ניקולאי באוקראינה  ,המשתחררת והולכת
מעול הכיבוש הגרמני  ,הובלט בפרסום השני של ' ידיעות הפאטריארכיה
ב6-

בספטמבר

1943

הקדושה ' .

נפל דבר שעורר עניין רב בעולם ושינה את יחסי העולם הנוצרי עם מוסקבה .

סוכנות רויטר פרסמה בשם סופרה במוסקבה  ,ג ' ון

ולס :

ראדיו  -מוסקבה הודיע אמש כי המרשל סטאלין קיבל אתמול לראיון את המטרופוליט סרגיי
ממוסקבה  ,המטרופוליט אלקסיי מלנינגראד והמטרופוליט ניקולאי

מולוטוב היה נוכח
ב 13 -

בספטמבר

1943

מקיוב .

שר -החוץ מ '

בפגישה .

מסרה סוכנות רויטר הודעה מפתיעה לא

פחות :

בכנסיה ענקית  ,מוארת בצורה שלא ראתה מוסקבה כמוה ועדויה מיטב עדיי  -הדת הרוסיים ,
שמשך שנים נגנזו במרתפי  -הכנסיות הנעולות של הקרמלין  ,הוכתר בנוכחות

הפאטריארך החדש של רוסיה וכל הרוסים  ,סרגיי  .בשעה

10

3 , 000

איש

בבוקר בדיוק יצא הפאטריארך

בראש תהלוכת הכוהנים בלבושם הססגוני  ,נושאי האיקונים הנדירים וצלב הזהב והכסף

המשובצים יהלומים ואבני  -חן לרוב  .מקהלת גברים של  300איש ליוותה את הטקס  .עשרות
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כוהנים  ,ובראשם הסינוד החדש  ,השתתפו בהכתרה  .בטקס השתתפו הסגל הדיפלומאטי ושאר
אנשי המושבה הזרה  .המשטרה  ,שלכבוד המאורע לבשה מחלצות  ,פיקחה על הסדר ורבבות
מתושבי מוסקבה מילאו את הרחובות הסמוכים
ב 22 -

במאי

1944

לכנסיה .

נפטר הפאטריארך סרניי והמטרופוליט אלקסיי נבחר כממלא  -מקומו  .בין

מברקי  -האבל שהתקבלו מן העולם היו שלושה מברקים מירושלים  :מן הכנסיה היוונית והכנסיה
הארמנית ומן הרבנות הראשית ליהודי ארץ  -ישראל  ,בחתימת הרבנים הראשיים  ,הרב יצחק אייזק
הלוי הרצוג והרב בן  -ציון מאיר חי עוזיאל .

47

כעבור שבוע הגיע מן הפאטריארכיה במוסקבה

מברק  -תודה על ההשתתפות באבל  ,בחתימת המטרופוליט אלקסיי  .היתה זו פעם ראשונה שנקשרו
יחסים בין הפאטריארכיה במוסקבה והרבנות הראשית  ,והיה זה בבחינת רמז
, 1945

לבאות .

ב6 -

בפברואר

בהגיע ממוסקבה הידיעה שאלקסיי הוכתר בטקס רב  -רושם בכנסיית בוגנובסקי כפאטריארך

של כל הרוסים  ,שלחה הרבנות הראשית ברכה לפאטריארך החדש ואיחלה לו הצלחה במעשיו  .אחד
הדברים המיוחדים שאפיינו טקס זה  ,שלהכנתו פעלה הדיפלומאטיה הכנסייתית בעצה אחת עם
הדיפלומאטיה הסובייטית  ,היה השתתפותם הגדולה של נציגי הכנסיות

הפאטריארך מירושלים  ,הבישוף סיבליוס  ,התקבל בכבוד מיוחד .

במזרח  -התיכון .

נציג

ברית  -המועצות היתה עדיין

בעיצומה של המלחמה וטקס כזה  ,במעמדם של ראשי  -כנסיות מזרחיות שהגיעו מסוריה  ,לבנון ,
מצרים  ,חבש וארצות הבלקן שזה עתה שוחררו  ,היה מפגן שלא ציפו לו  .נמל  -התעופה במוסקבה

לבש חג וסידורים מיוחדים ( לדברי היסטוריונים במערב  ,לפי פקודת מטאלין ) מנעו אי  -נוחות מן

האורחים  ,שכל אחד מהם קיבל מכונית צמודה ונהג ואיכסן במדור מיוחד בבית  -המלון הגדול או
באחד המנזרים של הפאטריארכיה  .סחבים מערביים אחדים ציינו כי אנשי הסינוד  ,שעל דעתם

נבחר הפאטריארך  ,בילו שנים רבות בבתי  -כלא והולבשו מחלצות לכבוד המאורע  .ברוסיה נמצאו
רק

21

בישופים ,

שרובם שוחררו מכלאם כשנה לאחר פרוץ

המלחמה .

הסוכנויות ציינו גם

שכנסיותיה של מוסקבה מלאו קהל ולא עוד אלא ' בית  -הכנסת הגדול במוסקבה נפתח לראשונה
לאחר שלוש שנים שבהן היה סגור בגלל

המלחמה ' .

הכנסיה הרוסית בירושלים לא טחו עיניה מראות כי ימים קשים נכונו לה  .לפי שאנשי המרכז

באירופה היו טרודים בהתרוצצות בין צבאות מנצחים ומובסים  ,פנו ראשי  -הכנסיה בירושלים
בבקשת עזרה אל כנסיית הגולים בניו  -יורק ( לשם היה המרכז עתיד

לעבור ) .

ב8 -

במאי

1945

הסתיימה המלחמה באירופה ויקול ירושלים ' שידר באותו יום ידיעה שולית  ,לכאורה  ,שמקורה

בצפון  ' :פאטריארך  -כל  -הרוסים אלקסיי הודיע במוסקבה שבסוף החודש יצא למסע במזרח  -התיכון
ויבקר בירושלים ואצל אחיו הפאטריארכים במזרח  -התיכון '  .ההפתעה היתה גמורה  ,אך לא

לכנסיות  -האחיות שדבר הביקור הוסכם עם נציגיהן כאשר באו לטקס  -ההכתרה במוסקבה  .פרטי

47

מברק הרבנות הראשית נשלח ביוזמת המחלקה המדינית של הסוכנות היהודית  .יעקב הרצוג  ,שהיה באותן שנים
המזכיר המדיני של אביו  ,הרב

הראשי ,

ועם קום המדינה היה הממונה הראשון על עזתני

העדית הנוצריות

במשוש  -הדתות עד שעבר למשרד  -החוץ  ,ניסח את המברק  .השערה ( שלא עלה בידנו לאשרה ) אומרת שהרצוג העלה
את הנושא במחלקה המדינית לאחר שיחה עם פטר נסיך יוון .
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הביקור ועיתויו עובדו בירושלים  ,קאהיר  ,אלכסנדריה  ,דמשק  ,ביירות ולונדון  .לפי ידיעה שהתקבלה

ממוסקבה בפאטריארכיה היוונית בירושלים יסיע מטוס סובייטי אזרחי את המשלחת  ,שתמנה
כשלושים איש  ,לנמל  -התעופה

ב 27 -

במאי .

ג ' ורג '

ביי

סעיד  ,המזכיר הערבי של הפאטריארך היווני ,

שמסר את ההודעה מן הכתב  ,הוסיף בעל  -פה  ' :זו פעם ראשונה שפאטריארך רוסי מבקר בירושלים ,

ובפאטריארכיה היוונית יודעים להעריך את המאורע כיאות  .הוד  -קדושתו פאטריארך כל -הרוסים
( כך נאמר בהדגשה ) יתכבד בתפילה חגיגית מיוחדת בכנסיית הקבר

הקדוש ' .

במועד שנקבע הגיעה ללוד משלחת נזירות רוסיות מעין  -כרם  ,בראשות הנסיכה אירנה  ,להקביל
בלחם ובמלח את פני הפמליה וראשה  .למרבה אכזבתה של המשלחת נחת המטוס בביירות
והמשלחת עתידה היתה להגיע לירושלים רק ב -

ביוני דרך ראש  -הנקרה  ,לאחר ביקורים בדמשק

1

ובביירות  .בגבול לבנון התקבלה השיירה על  -ידי מסדר משטרתי קטן  .בחיפה סעדו הפאטריארך
ומלוויו במלון ' סאבוי '  ,והדבר עורר את מחאת ארגון הנוצרים  -האורתודוקסים הערבים  ,שנציגיו
דחו את ההזמנה להצטרף לסעודה  .למועד הקבוע הגיע הפאטריארך אלקסיי לירושלים ובשער  -יפו
הקבילו את פניו ארבעה פאטריארכים מכנסיות  -אחיות ובראשם הפאטריארך אלקסנדרוס

מאנטיוכיה  ,מושל ירושלים  ,כנציגו של הנציב העליון  ,וקהל כוהנים ונזירים יוונים  .בפאטריארכיה
היוונית הוקצה אגף מיוחד לשימוש האנשים החשובים במשלחת והמטרופוליט ניקולאי מקיוב
בראשם ;

שאר חבריה התאכסנו באכסניית ימק " א  .התפילה בקבר הקדוש היתה מרשימה ,

ו ' הפאטריארך של מוסקבה וכל הרוסים ' הזיל דמעות כאשר כרע ברך ליד הקבר ונישקו פעמים
אחדות .

שבוע ימים שהה הפאטריארך בירושלים  ,חתם את שמו בארמון  -הנציב ונפגש עם מושל ירושלים ,

מר ר ' פיליק  .בשיחה עמו העלה את בעיית הנכסים הרוסיים שצריך להחזירם לכנסיה הרוסית .
בתוקף היותו המפקח על הרכוש הרוסי  ,התבקש המושל לדאוג לכך  .המושל השיב שהדבר כרוך

בבעיות משפטיות  .על כך השיב הפאטריארך  ' :לנו יש זמן '  .באותו יום נערכה קבלת  -פנים רשמית
בארמון הפאטריארך היווני בעיר העתיקה  ,שאליה הוזמנו ראשי  -הדתות ונציגי

העדית השונות .

הרבנים הראשיים היו בין המוזמנים  ,ובתגובה על כך סירבו חברי המועצה המוסלמית העליונה
להשתתף  .הפאטריארך ומלוויו ערכו ביקור במשרד המועצה המוסלמית  ,שכיבדה את המשלחת

בביקור במסגד  -עומר  .הפאטריארך ביקר גם בבית  -לחם ובגליל  ,ואת ירושלים יצא בטקס  -פרידה
רשמי שנערך לכבודו בתחנת  -הרכבת  ,בצאתו בקרון מיוחד שחובר לרכבת העושה דרכה

למצרים .

השלטונות ניסו לרכך את סירובם של הרוסים בירושלים להתיר לפאטריארך לבקר בכנסיות שלהם .
לאחר הפצרות הסכימו הללו שיבקר במנזר על הר  -הזיתים  ,אולם איש מן המנזר לא הקביל את פניו .
הנסיכה

אירנה ,

שהיתה בין מקבלי  -פניו  ,ליוותה אותו ברכבת עד

לוד .

כתב לשכת העיתונות

הממשלתית וכתב ' קול ירושלים ' ריאיינו את האורח לפני צאתו  .בהשיבו על שאלות שהוצגו בכתב ,
הביע האורח תודתו לכל אלה שסייעו להצלחת
הכנסיה

בברית  -המועצות

נמצאת

הביקור :

עדיין

בראשית

התארגנותה

לאחר

מה

שאירע

במלחמה  . . .ברוסיה יש חופש לכל הדתות וכל עדה דתית רשאית לערוך פולחנה  . . .הביקור
בירושלים הוא בבחינת עלייה  -לרגל ועסקנו בצד הרוחני והדתי
192

בלבד .

רוסים ' אדומים ' ורוסים ' לבנים ' בירושלים

ביקורו של הפאטריארך אלקסיי בירושלים  . 3 . 5 . 1945 ,משמאל לימין  :האב חורי  ,ראש כנסיית גיאורגי
הקדוש

בלוד :

הארכיבישוף

גרמנוס ,

מהפאטריארכיה בירושלים למוסקבה

מראשי
:

הכמורה

שנשלחו

בשלהי

מלחמת  -העולם

השנייה

הפאטריארך אלקסיי

לאחר ביקור במצרים המריא המטרופוליט ניקולאי ללונדון  ,לפגישה עם הבישוף

מקנטרברי ' .
8

בעקבות הביקור הזעיקה הכנסיה הרוסית בירושלים את תומכיה בארצות  -הברית  .כדי לחזק את
מרות ההנהגה בקרב כלי  -הקודש ובעיקר בקרב הנזירות  ,נשלחה משווייץ הנזירה תמרה  ,משרידיה

של משפחת הצאר  ,שבטרם תעבור לחיי פרישות התגוררה באנגליה  ( .היא הנסיכה טאטיאנה  ,בתו
של הנסיך הגדול קונסטאנטין רומאנוב  ,שלפני מלחמת  -העולם הראשונה נישאה לנסיך קונסטאנטין ,

נצר מבית  -המלכות הארמני העתיק  ,שנהרג בחזית הגרמנית במלחמת  -העולם הראשונה .
לירושלים נבלמה הסטייה בקרב הנזירות ורוח לוחמת החלה לפעם שוב בכנסיה  .בעקבותיה הגיעו
)

עם בואה

לארץ עוד נזירים ונזירות  ,שנטלו את עמדות ההנהגה מידיהם של ותיקי הנזירים הבאים בימים .

בינתיים חידש אנאסטאסי את מטהו באחד מכפרי באוואריה סמוך למינכן  ,באיזור  -הכיבוש
האמריקני  ,והזמין אליו מירושלים את הארכימאנדריט אנטוני  ,שהגיע לגרמניה ברשיון מיוחד
משלטונות  -הכיבוש האמריקני והאנגלי  .בשובו העמיד אנטוני נזירה ממנזר מרים המגדלית בראש

המנזר בעין  -כרם  ,אלא שהמינוי הכפוי גרר בעקבותיו למרד וחילופי מהלומות בין הנזירות  .הכנסיה

48

ככתב הראשי של העיתון ' הבוקר ' וכתבו של

' דיילי טלגראף ' הלונדוני  ,סיקרתי את הביקור  .את התמצית ערכתי לפי

' הבוקר ' ו ' פלשטיין פוסט ' .
193
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הגישה משפט נגד ' המורדות שתפסו את המנזר

ללא  -רשות ' .

בשמם של שני הצדדים הופיעו

עורכי  -דין יהודים שטענו טיעוניהם לפי ' החוקה הקדושה '  .המשפט לא הסתיים  ,שכן המאורעות
בארץ האפילו על בעיות בין  -כנסייתיות  .מרכז הגולה ה ' לבנה ' עבר  -בראשות אנאסטאסי והאב
גיאורג

גראבה  ,שנחשב

מעטים נתנו דעתם על

משקם הכנסיה אחרי המלחמה  -לארצות  -הברית .
ענייני הרוסים בירושלים  .השלטון המנדטורי לא הספיק
49

לפרסם בעיתון

הרשמי חוק מיוחד המסדיר את העברת הרכוש מפיקוחו של מושל ירושלים לשתי החברות
הרוסיות  .מר משה נאכט  ,שעבד במשרד היועץ  -המשפטי  ,במחלקת ניסוח חוקים  ,פרסם אמנם את
הצו אלא שלא הספיקו להדפיסו  .החוק הודפס בלונדון  ,אך ממשלת ישראל לא קיבלה
האב אנטוני ונזיריו הצליחו לחזק את המשמעת ברוב המנזרים

והכנסיות .

אותו .

שם  -המנזר שמינה

בעין  -כרם נאלצה לעבור עם כמה מחברותיה למנזר בהר  -הזיתים  .נזירות ערביות אחדות בכנסיה ,
שגדלו בבתי הנזירות של הכנסיה הרוסית  ,ביכרו באפריל

1948

לונדון  ,שם הן מנהלות עד היום בית  -ספר ברוסית  ,ערבית

להגר למנזר הגולה הרוסית שליד

ואנגלית .

כאשר כונן שלטונה של ישראל בירושלים דרש האב אנטוני  ,שישב במגרש  -הרוסים ( בתחום
המבוצר של

' בווינגראד ' ) ,

הכרה בעצמאותו של שטח הכנסיה

הרוסית  .בימי

ההפוגה פנה אל הרוזן

ברנאדוט בבקשה שיקבל עליו את הגנת הרכוש הרוסי  .קצין פיקוד צפון  -ירושלים  ,שמגרש הרוסים
באזורו  ,נח בראנד  ,הודיע לאב אנטוני שפעולותיו חורגות מן הסדר הטוב ועליו להכיר בשלטון

היה

ישראל  .לאחר ההפוגה השנייה  ,ביולי

, 1948

מינה המושל הצבאי של ירושלים את מר יצחק

רבינוביץ '  ,מפקידי הסוכנות היהודית  ,לשמש מפקח על נכסי  -הרוסים  .האב אנטוני הסביר לו שבלא
הוראה מפורשת מן הממונים עליו אין הוא רשאי להכיר בו  .כעבור חודשיים  ,לפי הסדר עם ממשלת
ישראל  ,הגיע הנציג הראשון של הפאטריארך ממוסקבה  ,הארכימאנדריט ליאוניד  ,עם ארבעה
נזירים ונזירות  .המנזר בעין  -כרם הכיר מיד בסמכותו  ,ובהשתתפות שלטונות ישראל נערכה לו

קבלת  -פנים חגיגית  .במגרש הרוסים החליט האב אנטוני  ,עם קבוצה של שבעה נזירים שנשארו עמו ,
לעבור לצד הירדני  .משך שנים עשה בירדן עד שבגלל מעורבותו בעניינים מדיניים בשטח  -הכיבוש
הירדני הורחק מן האיזור  ( .כיום הוא ארכיבישוף של לוס  -אנג ' לס מטעם הכנסיה

בגולה ) .

הטעמים לכך שממשלת ישראל הזדרזה לדחוק את רגליה של הכנסיה ה ' לבנה ' מצויים אולי

במסמכים שעודם גנוזים  .אפשר שאי  -הבהירות המשפטית שאפיינה את מצבו של הרכוש הרוסי
בארץ הקלה בעניין זה  .מר אביגדור דגן  ,שהוא הדיפלומט הישראלי היחיד שכתב ספר מקיף על

יחסי ירושלים  -מוסקבה  ,מביא רמזים אחדים
במרוצת הזמן השתנה המצב  .הפאטריארך

על יחסיה של ישראל עם הכנסיה הרוסית במוסקבה .
אלקסיי ביקר בשנייה בירושלים בשנת  . 1960ראש
50

המשלחת שלו בביקור זה היה המטרופוליט ניקודים  ,שבזמן ביקורו בארץ החל לשמש בכהונתו

49

בנו של האב גראבה  ,הנחשב איש חילוני

בכנסיה  ,הוא

הארכימאנדריט אנטוני גראבה  ,ראש הכנסיה הילבנה '

בירושלים מאז מלחמת  - 1967והוא ראש הכנסיה בכל השטח שאינו בידי הכנסיה  -מטעם של הפאטריארך
המוסקבאי .
50
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Dagan, Mosco

4 -נ

רוסים ' אדומים ' ורוסים ' לבנים ' בירושלים

הרמה כנציגו של הפאטריארך בירושלים הבירה  .בביקורו השני והוא בן תשעים לא הרבה בסיורים ,
אך עמד לו הכוח לבקר אצל המושל הירדני ולתבוע את הרכוש הרוסי שנשאר בשטח הירדני בידי
הכנסיה הלבנה  .פנייה דומה נערכה כאשר יורשו  ,הפאטריארך פימן  ,ביקר בירושלים לאחר מלחמת

. 1967

ללא  -קשר לטיעונים המדיניים של מוסקבה נגד ישראל  ,תבע האורח משר  -המשפטים י " ש

שפירא להעביר את הרכוש הרוסי הנמצא תחת שלטון ישראל באזורים הירדניים לשעבר לידי
הפאטריארכיה של מוסקבה  .התביעה

51

נדחתה  .ההתדיינות עודה נמשכת .

51

בין  1949למלחמת  , 1967כאשר נותקו היחסים הדיפלומאטיים בין ירושלים ומוסקבה ונשארו בארץ נציגי הכנסיה
בלבד  ,כיהנו כראשי המשלחת של הפאטריארך  11ארכימאנדריטים  :ליאוניד  ,ולאדימיר 9 ,וליקאר , 9סימן  ,מיכאיל
זרנוב ( תקופה קצרה

מאד )  ,ניקידים ,

יובנאליס  ,גרמוגן אוריהאב  ,אגוסטק  ,אנטוני  ,ירומלין  .סרט לוולאדימיר היו

כולם צעירים  ,פרחי  -כהונה וחניכי סמינריונים שירושלים היתה מקום כהונתם הראשת ' ומכל  -שכן מקום שירותם

הראשת בחוץ  -לארץ  .רובם עלו בסולם הדרגות בכנסיה ועל כולם ניקודים  ,שכשר  -חרן של הכנסיה עשה לו מוניטין
בעולם החילוני .
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