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לאומן איטלקי ואמן דתי :אנטוניו ברלוצי ופעילותו לקידום
האינטרסים האיטלקיים בארץ הקודש
בשער המאמר:
קשה לדמיין אדם שאינו מכיר את עבודותיו של אנטוניו ברלוצי ( )Barluzziבארץ הקודש :כנסיית
טבלת הנצחה
היגון בגת שמנים ,כנסיית ההשתנות על הר תבור ,כנסיית הביקור בעין־כרם ,כנסיית הר האושר ,בית
לאדריכל
אנטוניו ברלוצי
החולים האיטלקי בירושלים (כיום משרד החינוך) ועוד .המונומנטים שיצר עיצבו מחדש את נופה
בחצר הכנסייה
הפרנציסקנית שתכנן הנוצרי־הקתולי של ארץ־ישראל ,אולם כמעט דבר לא נכתב עליו עד כה.
בהר תבור
אמנם יש מאמרים וספרים העוסקים באופן פרטני במבנה זה או אחר שתכנן ,והדנים בעיקר בפרטי
(צילום :ד"ר אבישי טייכר)
העיצוב ובקשר בינם לבין האירועים האוונגליים שהתרחשו במרחב .אך מעט מאוד ידוע על ברלוצי
ועל פעילותו הענפה בפלשתינה למען קידום האינטרסים האיטלקיים והפצת תרבותה של איטליה
במרחב המקודש .עד כה נכתב עליו ספר אחד בלבד ,שאמנם התבסס על מחקר ארכיוני מקיף ועל
ראיונות עם בני המשפחה ,אולם אין הוא נוגע בהקשרים השונים שבהם פעל ופחות מכול בהקשר
הפוליטי הלאומי 1.במסגרת עבודת הדוקטור שכתבתי על ברלוצי ועל עבודתו בהקשרים רחבים של
דת ,אמנות ופוליטיקה ייחדתי פרק לפעילותו הפוליטית־המדינית ובחנתי כיצד השתלבה בפעילותו
האמנותית .במאמר זה אסקור חלק מהממצאים שעלו בעבודתי ואציג פן אחר של ברלוצי ,מוכר פחות
אולם מרתק לא פחות מפעילותו האמנותית.

מאמר זה הוא עיבוד של פרק מעבודת הדוקטור .ראו :מ' הלוי' ,ההקמה המחודשת של המקומות הקדושים לכנסייה
הקתולית במרחב הארץ־ישראלי על ידי אנטוניו ברלוצי :היבטים תרבותיים ,גיאוגרפיים ופוליטיים' ,עבודת דוקטור,
האוניברסיטה העברית בירושלים ,תשס"ט .ברצוני להודות קודם כול לשני מנחיי בכתיבת העבודה ,פרופ' רוני אלנבלום
מהאוניברסיטה העברית ופרופ' חיים גורן מהמכללה האקדמית תל־חי ,שתרומתם למאמר זה לא תסולא בפז .בזכות
תמיכה של קרנות ומלגות התאפשרו ביקוריי בארכיונים רבים ובספריות ברחבי אירופה שבלעדיהם מחקר זה לא היה
שלם :המלגה של מכון דייוויס לחקר יחסים בין־לאומיים ,יד אורה לחקר גאופוליטי של המזרח התיכון ,המלגה של ג'ורג'
מוסה לחקר נושאים היסטוריים ,מלגת פולברייט ,מלגת רחל ינאית בן־צבי לחקר ארץ־ישראל ,מלגת שלמה ופאני
גלס ומלגת לאה גולדברג לנסיעת מחקר לחו"ל .פוסט־דוקטורט באוניברסיטה הפתוחה במימונה ובמימון הוועדה
לתכנון ותקצוב של המועצה להשכלה גבוהה נתן לי את הפנאי לעבד את הפרק למאמר זה .כמו כן תודתי נתונה למי
שפתחו לפניי את הגישה למקורות .בראש ובראשונה אני מודה לאנשים האמונים על הארכיונים הפרטיים שעבדתי
בהם :האב פיירבטיסטה פיצבלה ( ,)Pizzaballaראש הקוסטודיה הפרנציסקנית ,והנזירים האח נרצ'יז קלימס (,)Klimas
האח דוברומיר יסטל ( )Jasztalוהאח כריסטופורו אלווי ( ,)Alviשעזרתם ,תמיכתם ונגישות החומר הארכיוני שעליו הם
מופקדים היו חיוניים למחקר; פרופ' דוד יגר ( ,)Jaegerראש המשלחת של הקוסטודיה הפרנציסקנית ברומא ופרופסור
באוניברסיטה הפונטיפיקלית ברומא אנטוניאנום; הממונים על הארכיון של 'אנסמי' ברומא ,ובעיקר ד"ר מריו קומטו
( ,)Comettoנשיא 'אנסמי' ד"ר מאוריציו סגלייטו ( )Sagliettoומזכיר האגודה אנטוניו מאיורי ( .)Maiuriכמו כן תודתי
לצוות הארכיון של משרד החוץ של רומא ,לנספחת התרבות של שגרירות איטליה בישראל סימונטה דלה סטה (Della
 ,)Setaלשגריר ישראל בווטיקן מרדכי לוי ,לחוקרת האיטלקית אורנלה קונפסורה ( ,)Confessoreלחוקר האיטלקי של
הקוסטודיה הפרנציסקנית פאולו פיירצ'יני ( ,)Pieracciniלפרופ' אציו גודולי ( )Godoliמאוניברסיטת פירנצה ולחוקרת
אנה נוצצ'י (.)Nuzzaci
1

D. Madden, Monuments to Glory: The Story of Antonio Barluzzi, Architect of the Holy Land, New York 1964
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ברלוצי נולד ב־ 26בספטמבר  1884ברומא .הוא סיים לימודי הנדסה באוניברסיטת רומא
בשנת  ,1907ונשלח לראשונה לפלשתינה ביזמת ה'אגודה הלאומית לעזרת המיסיונרים איטלקים'
( )Associazione nazionale per soccorrere i missionari cattolici italian, ANSMIבשנת  ,1912כדי
לעזור לאחיו הבכור ג'וליו ,ארכיטקט אף הוא ,בבניית בית החולים האיטלקי בירושלים' .אנסמי' ,או
בשמה המוכר יותר בארץ 'איטליקה ג'נס' ( ,)Italica Gensהיא אגודה שקמה במחצית השנייה של
המאה התשע־עשרה באיטליה במטרה להעביר את המיסיונים האיטלקיים בנכר לחסותה של איטליה,
מדינה שזה לא כבר אוחדה; עד איחודה של איטליה נסמכו המיסיונים הללו על תמיכה כלכלית של
צרפת והתקיימו בצל השפעתה הפוליטית .לאחר העברת המיסיונים לחסותה ולתמיכתה הכספית של
איטליה שאפה 'אנסמי' לרתום אותם לקידום האינטרסים והיוקרה של איטליה בארצות המיסיון .לשם
כך פעלה האגודה להקים באותן ארצות רשתות של בתי ספר ,בתי חולים ,אכסניות ועוד ,שיפיצו את
שפתה ותרבותה של איטליה ויקרבו את האוכלוסייה המקומית למדינה האיטלקית ולערכיה .האגודה
הוקמה כמוסד ללא כוונת רווח ,עבדה בעשרות השנים הראשונות לקיומה בשיתוף פעולה מלא עם
משרד החוץ האיטלקי ,ונתמכה כלכלית על ידי ממשלת איטליה .מקימיה והעומדים בראשה היו
מעורבים ישירות בפוליטיקה האיטלקית :צירים ,סנטורים ואף אשתו של יורש העצר האיטלקי ,מריה
ז'וזה ( ,)Joséלימים מלכתה האחרונה של איטליה .בשיאה ,בשנת  ,1928שלטה 'אנסמי' ביותר מ־200
מוסדות שהקימה או ניהלה ביותר משלושים ארצות2.
למן הקמתה פעלה 'אנסמי' בפלשתינה ,תחילה באמצעות תרומות לקוסטודיה הפרנציסקנית
ולמסדר הסלזיאני ( ,)Società Salesiana di San Giovanni Boscoוהחל משנת  1902באמצעות ניהול
בתי ספר איטלקיים ,רכישת קרקעות ,בניית בתי חולים ופעילויות נוספות 3.בשנת  1911החלה
האגודה לבנות את בית החולים האיטלקי בירושלים .את ההצעה הראשונית להקים בית חולים
בארץ הקודש העלה הקונסול האיטלקי הרוזן קרלו סני ( .)Senniבתי הספר בירושלים ובית ההארחה
האתיופי שהפעילה 'אנסמי' מאז תחילת המאה העשרים לא הספיקו לדעתו לאישוש הלאומיות
האיטלקית בתחרותה במעצמות האחרות בעיר הקודש .מאחר שה'קאזה נובה' הפרנציסקנית נתפסה
כאכסניה איטלקית לצורך זה ,הוחלט שלא להקים אכסניה לצליינים אלא מוסד רפואי ,שהיה חסר
בירושלים ,ולשוות לו אופי מיוחד :בית חולים לנשים ולילדים שתופעל בו תחנה מסוג טיפת
חלב .אולם לאחר מלחמת העולם הראשונה הוחלט שלא להגביל את בית החולים לטיפול בנשים
ובילדים ,אלא למקד את פעילותו בכירורגייה ,בדומה לבתי החולים האחרים שהקימה 'אנסמי'
לאחר מכן .איטליה הייתה אחת המעצמות הגדולות המעטות שלא היה לה ייצוג בפלשתינה בשדה
הפעילות הרפואית ,וזאת ,כפי שנכתב במסמכי האגודה' ,אף שאיטליה היא שנתנה בזמנו את המופת
לפעילות הרפואית בירושלים ,כשהקימה את בית החולים העתיק של סנטה מריה לטינה ,על ידי
2
3

E. Schiaparelli Association, Hospitals, Schools, Hospices of the Ernesto Schiaparelli Association 1886–1990: A
 ;Hundred Years with the Missionaries, Vatican City [n.d.], p. 33האתר הרשמי של 'אנסמי' ,נצפה ב־ 12בדצמבר
http://www.ansmi.it/storia.htm :2009
P. Baldi, L’Italia e la Palestina, S. Benigno Canavese 1917, pp. 76–77
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אנשי אמלפי'' 4.אנסמי' רכשה שטח לבית החולים (היום ברחוב הנביאים) ,וב־ 25ביוני  1911הונחה
אבן הפינה 5.מבנה בית החולים שתכננו האחים ברלוצי כלל שני אגפים ,שבמקור יועדו האחד לבית
חולים לילדים והאחר לבית חולים לנשים ,ובמרכז המבנה הייתה כנסייה ,שחיברה ביניהם 6.האחים
ברלוצי שאפו להציג בבית החולים אדריכלות איטלקית ייחודית ,ולשם כך בחרו בסגנון של חבל
טוסקנה שבאיטליה .ברלוצי טען כי 'הסגנון של סיינה של המאה הארבע־עשרה נבחר מראש כבעל
ההרמוניה הגדולה ביותר עם הארכיטקטורה הערבית בעודו שומר על מראה איטלקי מובהק []...
הסגנון הזה [הסגנון האיטלקי] הוא סוג של דגל המורם גם בימים רגילים [ ]...הדגל הזה בירושלים,
4
5
6

שם ,עמ'  .86‑82הכוונה לבית החולים שהקימו סוחרי אמלפי במאה האחת־עשרה ,עוד לפני בואם של הצלבנים ,בצמוד
לכנסיית יוחנן המטביל וליד הכנסיות סנטה מריה לטינה מינורה וסנטה מריה לטינה גרנדה .ראוD. Pringle, Churches :
of the Crusader Kingdom of Jerusalem, III: The City of Jerusalem, Cambridge 2007, pp. 236–253
ACTS, File: A. Barluzzi, Beatitudini Italica Gens, Sub File: Ospedale Italiano di Gerusalemme appartenente
all’Italica Gens
לתיאור המבנה בהרחבה ראו :צ' שילוני' ,לתולדות בית החולים האיטלקי' ,קרדום( 23‑21 ,תשמ"ב) ,עמ' .193‑190
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דגלנו הראשון ,הוא פרי יזמתה של אנסמי' 7.הכנסייה שחיברה בין שני האגפים אמורה הייתה לשמש
מרכז רוחני של המושבה האיטלקית .לאחר בנייתה היא הוקדשה בשם סנטה מריה לטינה ,כמחווה
לכנסייה ה'איטלקית' העתיקה בעלת השם הזהה8.

הפעילות הפוליטית של ברלוצי
עם פרוץ מלחמת העולם הראשונה נאלץ ברלוצי לעזוב את ירושלים ולשוב לאיטליה ,אולם
בהשתדלותה של 'אנסמי' הוא נקרא לקחת חלק בפלוגה האיטלקית שהצטרפה למדינות ההסכמה
בכיבוש פלשתינה בשנת  .1917שליחת הפלוגה לפלשתינה הייתה פרי יזמת ממשלת איטליה,
7
8

A. Barluzzi, ‘L’attività italiana in Palestina nell’ultimo cinquantennio’, Conferenza tenuta in Sardegna nel
1946, ACTS, File: A. Barluzzi vita articoli, Sub File: Conferenze e lavori in Sardegna durante gli anni del 1946
al 1951
L.M., ‘La Pala Donata da S.M. Il Re per la Chiesa Italiana di Gerusalemme’, Arte Cristiana, 16 (1928), p. 250
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שקיוותה לקבל אחר המלחמה סמכויות בניהולה הבין־לאומי של ארץ הקודש ובעיקר סמכויות
במקומות הקדושים .התקווה של איטליה הייתה מבוססת בין היתר על הסכם סן ז'ן דה מוריין (Saint
 ,)Jean de Maurienneשנחתם באפריל באותה השנה בינה לבין צרפת ואנגליה .בהסכם אושר מחדש
'עקרון הבין־לאומיות של פלשתינה' ,והוסכם כי לאיטליה תהיה סמכות החלטה על ניהולה 9.איטליה
ביקשה להצטרף למדינות ההסכמה בכיבוש פלשתינה כדי שתוכל לטעון להשתתפות בשחרורה
ולזכויות מסוימות הנובעות מכך .ברלוצי שב לפלשתינה
כאחד מ־ 300חיילי הפלוגה האיטלקית ,והיה בין אלה
שעמם הגנרל אלנבי נכנס לירושלים .כקוריוז אזכיר
שהדגל הלבן ששימש את התורכים לסמן את כניעתם
לצבא מדינות ההסכמה היה עשוי כנראה מסדין של בית
החולים האיטלקי שבנה ברלוצי 10.למרות השתתפותה של
איטליה בלחימה והחתימה על ההסכם ,כבר באוקטובר
 1918היה ברור לכול שהסכם סן ז'ן דה מוריין לא יגן כלל
על האינטרסים האיטלקיים .הבריטים טענו שללא אישורה
של רוסיה ההסכם אינו תקף ,אף שבעקבות המהפכה היה
ברור שרוסיה לא תוכל לחתום על המסמך 11.תקוותיה
של איטליה להשתתפות בניהולה של פלשתינה נמוגו,
ובמהרה התברר כי תוכל לקדם את האינטרסים שלה בעיקר
באמצעות פעילות קונסולרית.
עוד בשנת  1917ביקשה איטליה לשלוח לפלשתינה
בתור נציג רשמי את הקונסול סני ,ששירת בפלשתינה
לפני מלחמת העולם הראשונה ,אך אלנבי התנגד לכך.
חלפו מספר חודשים מאז כיבוש ירושלים ועד שהצליחו
האיטלקים לשלוח נציג לעיר ,ובתקופה זו מילא ברלוצי את
מקומו של קונסול או נציג רשמי אחר של ממשלת איטליה .במאי  1918הסכימו האנגלים שהאיטלקים
ישלחו נספח צבאי לירושלים ,והמרקיז הקתולי אנטוניו מלי לופי דה סורניה ( )Soragnaנשלח
לפלשתינה כנציג לא רשמי של הממשלה .למראית עין סורניה ,שלמד עברית אצל הרב של מילנו
וקרא שפה זו ברהיטות ,השתייך לצוותו של אלנבי .למעשה ביקש ממנו משרד החוץ האיטלקי לשלוח
בסודיות דו"חות על פלשתינה ולדאוג גם לעניינים אזרחיים ולא רק לאלו הצבאיים .לאחר הגעתו
הרכיב סורניה משלחת סודית ,וברלוצי שירת כאחד מארבעת חבריה ,יחד עם פרוצ'יו אנטונג'יני
S. Minerbi, L’Italie et la Palestine 1914–1920, Paris 1970, p. 28 9
 10מדן (לעיל ,הערה  ,)1עמ' .74
F.E. Manuel, ‘The Palestine Question in Italian Diplomacy, 1917–1920’, The Journal of Modern History, 27 11
(1955), p. 274
קתדרה

 ,1 4 4ת מ ו ז ת ש ע " ב  ,ע מ ' 1 0 6 - 7 5

לאומן איטלקי ואמן דתי :אנטוניו ברלוצי ופעילותו לקידום האינטרסים האיטלקיים בארץ הקודש

( ,)Antonginiהארכאולוג רוברטו פריבני ( ,)Paribeniוהקוסטוס (ראש הקוסטודיה הפרנציסקנית)
לעתיד נזארנו יקופוצי ( .)Jacopozziעל פעולתו בתקופה זו קיבל ברלוצי עיטור של אביר הכתר
האיטלקי12.
ביוני  1919הצליחו האיטלקים לשלוח לפלשתינה את הקונסול הרשמי אלברטו טואוצי (,Tuozzi
קונסול בשנים  ,)1920‑1919ואז תם תפקידו של סורניה ,הוא חזר לאיטליה ,והמשלחת שלו פוזרה13.
ניסיונותיה הכושלים של איטליה להשתתף באופן פעיל בבינאום פלשתינה הסתיימו סופית באוגוסט
 ,1920כאשר נמסרה פלשתינה כשטח מנדט לבריטניה14.
לאחר המלחמה עלה הצורך להסדיר את ענייניה המנהליים של 'אנסמי' ולשקם את בנייניה.
המפקדה הצבאית הבריטית מינתה קצין בכיר לפקח על החזרת בית החולים האיטלקי לפעילות,
המנהל הצבאי של מדינות ההסכמה יתאימו לתכניותיה
וברלוצי נפגש אתו מיד כדי שהמיזמים של ִ
15
של 'אנסמי' לטווח ארוך .מתוך כך הוא הפך למעשה לנציג האגודה בארץ הקודש .ברלוצי תפקד
גם כקצין של המשמר האיטלקי בירושלים ,שנותר על כנו לאחר המלחמה .באותו הזמן הוא תר את
ארץ הקודש כדי לדווח ל'אנסמי' על מצב מוסדותיה ,וכן פעל לסידור ענייניה המנהליים של האגודה,
שמוסדותיה היו רשומים על שמות אנשים פרטיים ,מפני שבזמן השלטון העות'מאני לא הותר לה
לרשום את נכסיה על שמה16.
בשנת  ,1919לאחר ששופץ מפגעי הלחימה ,חידש בית החולים את פעילותו .הוא אויש בצוות
איטלקי שכלל את המנהל ,ד"ר קלאודיו מנצ'יני ( ,)Manciniרופאים איטלקים ונזירות איטלקיות,
אחיות מהמסדר על שם קוטולנגו ( .)Cottolengoנראה כי חשיבותו של בית החולים לא הצטמצמה
לשירותי הרפואה שהעניק לתושבי העיר — הוא שימש גם מוקד לפעילות ונקודת מפגש לקהילה
האיטלקית בירושלים .בימי ראשון ובחגים התאספו חברי הקהילה בכנסייה המהודרת של בית החולים
לתפילה ובעיקר הייתה זו הזדמנות לאיטלקים ששהו הרחק מארץ מולדתם להיפגש זה עם זה17.
אחרי עלייתו של בניטו מוסוליני לשלטון באיטליה ,בשנת  ,1922הוקמו בפלשתינה שלושה תאים
פשיסטיים בריכוזי האוכלוסייה האיטלקית :בירושלים ,בחיפה וביפו .משנת  1923היה בית החולים
מקום מושבו של התא הפשיסטי המקומי ,שבראשו עמד מנהל בית החולים ,ד"ר מנצ'יני 18.בשנת
 ,1926בהוראת הקונסול האיטלקי מריו זנוטי־ביאנקי ( ,Zanotti-Bianchiקונסול בשנת  ,)1926מונה
12
13
14
15
16
17
18

מינרבי (לעיל ,הערה  ,)9עמ' A. Gabellini, L’Italia e l’assetto della Palestina (1916–1924), Florence ;249‑239
2000, pp. 41–58, 118, n. 7; ‘Riassunto dei principali lavori eseguiti in Palestina dall’Ing A. Barluzzi’, ACTS,
File: A. Barluzzi Personale, Sub File: A. Barluzzi dati biografici
L. Rostagno, Terrasanta o Palestina? La diplomazia italiana e il nazionalismo palestinese (1861–1939), Roma
 ;1996, p. 58גבליני (שם) ,עמ' .71 ,47 ,42
מנואל (לעיל ,הערה  ,)11עמ' .280
מדן (לעיל ,הערה ,)1עמ' .73
שם ,עמ' .77‑76
שילוני (לעיל ,הערה .)6
Barluzzi to R. Venerosi, 13 November 1938, ACTS, File: A. Barluzzi Beatitudini Italica Gens, Sub file: Italica
Gens Santuario delle Beatitudini; A. Besozzi, Italia e Palestina, Milan 1930, p. 189; ‘Cronaca Palestinese:
Genetliaco del re d’Italia’, La Terra Santa, 3 (1923), p. 270
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ברלוצי למזכיר התא הפשיסטי בירושלים ,ולתפקיד סגן המזכיר מונה חברו המהנדס צ'זארה פיליפי
( ,)Filippiשעבד עמו בבניית הכנסיות בהר תבור ובאתר ההלקאה 19.מינוים של אמן ורופא לתפקידים
פוליטיים עשוי אולי להיראות תמוה ,אך מאחר שמרבית האיטלקים בארץ הקודש היו נזירים או
פועלים פשוטים ,אין לתמוה על הבחירה להפקיד משרות פוליטיות בידי משכילים שחיו בפלשתינה
ברציפות .ברלוצי שימש מזכיר התא הפשיסטי במשך עשר שנים ,עד  ,1936ואז עזב את התא בעקבות
סכסוך עם הקונסול האיטלקי החדש ,קווינטו מדזוליני ( ,Mazzoliniקונסול בשנים .)1940‑1936
ובשנת  1937מונה למחליפו מנהל בית החולים האיטלקי ,ד"ר פרנקו זנרדי (20.)Zanardi
בהיותו מזכיר התא הפשיסטי בירושלים נשא ברלוצי נאומים בפני צליינים איטלקים שבאו לארץ
הקודש ובפני חבריו לתא .בנאומיו שנשתמרו משתקפת רוח פוליטית לאומנית .הוא היה שותף
לתפיסה שהאינטרס האיטלקי הוא להפוך את הערבים לידידים ,וסבר כי בתי הספר האיטלקיים
והמיסיונרים האיטלקים הם אמצעים להשיג מטרה זו 21.הוא אף החזיק בדעה שלאיטליה יש זכויות
היסטוריות בפלשתינה .כדי להוכיח את הקשר ההדוק בין איטליה לפלשתינה ואת רציפותו לאורך
מאות שנים ,הוא תיאר בכמה נאומים ומאמרים את ההיסטוריה של הפעילות האיטלקית בפלשתינה
מאז האימפריה הרומית ,בתקופה הביזנטית ובימי הצלבנים ,את הפעילות המסחרית של 'הרפובליקות
הימיות' ,את היָ זמֹות של הקוסטודיה הפרנציסקנית ואת פעילותה להגנה על המקומות הקדושים
‘Cronaca Palestinese: Colonia italiana’, La Terra Santa, 9 (1929), p. 261 19
‘Notiziario’, La Terra Santa, 17 (1937), p. 15 20
 21ברלוצי (לעיל ,הערה .)7
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ועוד 22.בהתייחס לקהילה האיטלקית בירושלים בפרט ובארץ הקודש בכלל הוא טען כי תפקידה
לשמש כוח חלוץ על 'הגשר האידאלי בין המערב למזרח' .האיטלקים נמצאים כאן כדי לכבוש את
ארץ הקודש ולהביא אליה את רוח הנצרות והרומאיות ,שמצאה את האיזון הנכון בדמותה של
איטליה23.
ב־ 23ביוני  1922מונה ברלוצי לסגן קונסול כבוד בפלשתינה .ברישומים הבריטיים הוא
מופיע כסגן קונסול רשמי בפלשתינה ובעבר הירדן בשנים  ,1939‑1935וברישומים הקונסולריים
האיטלקיים הוא מופיע בעקביות כסגן קונסול איטליה בשנים  24.1939‑1922עם זאת נראה כי אין
לייחס חשיבות יתרה לפעילותו הקונסולרית ,ודומה כי אכן שימש אך ורק קונסול כבוד ולא מעבר
לכן ,למרות הרישומים הסותרים לכאורה .במכתבים של הקונסולים הוא כונה לרוב המהנדס ברלוצי
ולא סגן קונסול ,ולעתים הוזכרו במקביל אליו סגני קונסול אחרים 25.גם אם לא שימש סגן קונסול
דה פקטו ,דומה כי היה יתרון לנוכחות הרציפה של ברלוצי באזור ,בעיקר לנוכח התחלופה הגבוהה
של הקונסולים בירושלים .במצב כזה ודאי קשה היה לקדם יָ זמֹות פוליטיות ,תרבותיות או מסחריות,
והדבר הגביר את חשיבותו של ברלוצי ,ששהה בארץ שנים רבות ,עבד עבור גופים פרו־איטלקיים,
והיה מוכר לממשלת איטליה.
ברלוצי היה מעורב בניסיונות של ממשלת איטליה להשיג השפעה פוליטית באמצעות נזיריה.
לשם כך ביקשה הממשלה להחליף נזירים נתיני 'מדינות אויב' בנזירים איטלקים .היא פעלה להחליף
את הבנדיקטינים הגרמנים בכנסיית דורמיציון בירושלים בנזירים איטלקים ,ניסיון שלא צלח בסופו
של דבר ,כיוון שהם הוחלפו לזמן מה בנזירים בנדיקטינים בלגים 26.במקביל ניסו להחליף את הנזירים
האוסטרים של מסדר יוחנן הקדוש של אלוהים (Barmherzigen Brüder vom heiligen Johannes
 )von Gottבבתי החולים בנצרת ובטנטור בנזירים איטלקים ,כדי שהאתרים הללו יהפכו למרכזי
תעמולה איטלקית .הנזירים האוסטרים הוכפשו והואשמו בהזנחת החולים ,באי שמירה על הבידוד,
באי הקפדה על כללי דתם ועוד 27.החלפת הנזירים בנצרת נמשכה זמן רב מהצפוי ,ואף שנאסר
על בית החולים להמשיך בתפקודו בתקופת השלטון הבריטי והוא הוסב לבית הארחה ,הוחלפו
הנזירים האוסטרים באיטלקים רק בשנת  28.1959לעומת זאת כבר בשנת  1920הוחלפו הנזירים
22
23
24
25
26
27
28

שם.
Barluzzi (unread lecture to pilgrims), August 1926, ACTS, File: A. Barluzzi vita articoli, Sub File: Ricordi
dell’Ing. Ricci. Articoli vari e discorsi 1926–1935; Barluzzi, ‘Camerati’, 1934, ibid.; Barluzzi, ‘Camerati’, 28
 ;October 1935, ibid.; Barluzzi ‘Quattro November’, ibid.מדן (לעיל ,הערה  ,)1עמ' .134
;List of consular officers of Italy and San Marino in British Empire, NAL, T16482/32/385, FO 372/3308
Elenchi del personale, Uffici A.C. e all’esetro, ASMAE, 1922–1939
ראו לדוגמהInterview given by D.C.S (Mr. Moody) to the Consul-General of Italy (Count Mazzolini), 12 :
December 1938, NAL, CO 733/403/5
A.E.S., Africa-Asia Oceania, 1917–1920, VA, Pos. 53, Fasc. 41
L. Barlassina, 12 September 1920, APF, Nuova Seria. 694, Rub. 126, Prot. 3359; idem, 14 May 1921, APF,
Nuova Seria. 694, Rub. 126, Prot. 1575; idem, 20 Octobre 1920, APF, Nuova Seria. 755, Rub. 126, Prot. 3912
N. Schwacke, ‘The Austrian Hospital in Nazareth’, M. Wrba (ed.), Austrian Presence in the Holy Land in the
19th and Early 20th Century, Tel-Aviv 1996, pp. 81–97
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האוסטרים בטנטור בנזירים איטלקים בני אותו המסדר 29.החלפת נזירים בני הלאום האוסטרי או
הצרפתי בנזירים איטלקים לא נעשתה לראשונה בפלשתינה :לדוגמה כבר בשנת  ,1894בעקבות מסע
התעמולה של 'אנסמי' ,הוחלפו הנזירים הלזריסטים
באריתראה בנזירים איטלקים30.
את בית החולים בטנטור בנה 'מסדר ההוספיטלרים
הסוברני' של מלטה במחצית השנייה של המאה התשע־
עשרה ,וכבר בשנת  1879הוא נמסר לנזירים האוסטרים.
כאמור בשנת  1920החליף המסדר הסוברני של מלטה את
הנזירים האוסטרים בנזירים איטלקים ,וזמן קצר לאחר
מכן ,בשנת  ,1921הוחלפו אלה בנזירות מהמסדר על
שם קוטולנגו ,המסדר האיטלקי שניהל את בית החולים
האיטלקי בירושלים ,במטרה להקים בית הבראה במקום
בית החולים 31.בסופו של דבר הניסיונות העקשניים
להפוך את טנטור למוסד איטלקי פעיל ומצליח לא נשאו
פרי כמצופה ,למרות עניין רב מצד הדרגים הפוליטיים
הבכירים ביותר ,ובכלל זה עניין אישי של מוסוליני32,
ואף שממכתב שכתב קנצלר המסדר הסוברני של מלטה
למשרד החוץ האיטלקי בשנת  1931עולה שהמסדר
היה מעוניין לשתף פעולה עם הממשל האיטלקי כדי
'להחדיר בדרכי שלום את הקתוליות והאיטלקיות
לפלשתינה' 33.לאחר מלחמת העולם הראשונה ערך
ברלוצי בדיקות בטנטור ,ואף העריך את נזקי המלחמה
כדי לקבל פיצויים עבור המסדר הסוברני של מלטה 34.הוא שיפץ את המקום עבור המסדר בשנים
 ,1928‑1926ובראשית שנות השלושים יעץ למסדר שלא לחדש את תפקוד המוסד כבית חולים,
29
30

31
32
33
34

‘Memoria’ (1925?), ASMAE, Affari Politici 1919–1930, Palestina, Busta 1458, File 6304; T. Stransky, ‘The
’) ,Austrian Hospital at Tantur (1869–1918ורבה (שם) ,עמ' .121‑98
U. Dirar, ‘Church-State Relations in Colonial Eritrea: Missionaries and the Development of Colonial Strategies
(1869–1911)’, Journal of Modern Italian Studies, 8 (2003), p. 399; O. Confessore, ‘Origini e motivazioni
dell’Associazione Nazionale per soccorrere i missionari cattolici Italiani: una interpretazione della politica
estera dei conciliatoristi nel quadro dell’espansionisno Crispino’, Bollettino dell’Archivio per la storia del
movimento sociale cattolico in Italia, 9, 2 (1976), p. 254
סטרנסקי (לעיל ,הערה .)29
B. Mussolini to O. Pedrazzi, 3 May 1927, ASMAE, Affari Politici 1919–1930, Palestina, Busta 1461, File 6321
Generale D’Afflitto, Cancelliere del S.O.M di Malta, to Raffaele Guariglia, Min. Plen. Dir. Gen. Ministry of
Foreign Affairs, 4 February 1931, ASMAE, Affari Politici 1931–1945, Palestina, Busta 2, File 10
Gran Magistero del Sovrano ordine militare di Malta to Mussolini, 15 November 1926, ASMAE, Affari
Politici 1919–1930, Palestina, Busta 1459, File 6211
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בגלל ריחוקו מירושלים וריבוי בתי החולים בעיר ,אלא להמשיך את ההרחבה וההתאמה של המבנים
הקיימים לתנאים מודרניים — מים זורמים ,חשמל ,שירותים ,אמבטיה ועוד — ולהפכו לבית הבראה
ראוי .בשנת  1931קיבל ברלוצי את עיטור המסדר כאות
הוקרה על פעילותו ותרומתו 35,ואף בנימוקים לקבלת
עיטור האביר הרשמי של הכתר האיטליקי באפריל
 1933הוזכרה פעילותו בטנטור36.

מעורבותו של ברלוצי בפעילות
איטלקית בתחום החינוך והתרבות
בסוף המאה התשע־עשרה הבין הממשל האיטלקי
שהקמת בתי ספר איטלקיים בלוונט תורמת ליוקרתה
הפוליטית של איטליה ויזם פתיחת בתי ספר בפלשתינה.
אולם פעילות ממשלתית זו לא החזיקה מעמד זמן רב
והועברה בהדרגה לידי גורמים דתיים או דתיים למחצה,
בהתאם למגמתה של איטליה להאציל למיסיונרים
מקומיים את משימת קידום האינטרסים הלאומיים
שלה .בתי ספר שעברו לידיים קתוליות ובעיקר לאלו
של 'אנסמי' שמרו על אופיים הממלכתי ,עבדו על פי
תכניות והוראות של המוסדות הממשלתיים ,ונשארו
בפיקוח משרד החוץ ,שתמך בהם כספית .לאחר עליית
הפשיזם לשלטון הרחיבה איטליה את פעילותה בתחום
הקרבה אליה ואת ההזדהות עמה .על פי נתונים איטלקיים
החינוך בלוונט ,כדי להגביר את תחושת ִ
בשנת  1937פעלו בפלשתינה עשרים ואחד בתי ספר איטלקיים יסודיים ושלושה בתי ספר תיכוניים37.
מרביתם היו בידי הפרנציסקנים והסלזיאנים או בידי 'אנסמי'.
בעבודתו עבור הפרנציסקנים ובעיקר עבור 'אנסמי' עסק ברלוצי בבניית בתי ספר איטלקיים
ברחבי פלשתינה .את בית הספר הראשון בנה כבר בשנים  1921‑1919עבור הפרנציסקנים בעין־כרם,
כנראה על פי תכניות של אחיו ג'וליו 38.יש להזכיר כי הפרנציסקנים היו הראשונים שהקימו בארץ
35
36
37
38

‘Curriculum vitae di Antonio Barluzzi’, ACTS, File: A. Barluzzi vita-articoli, Sub File: A. Barluzzi Appunti
 ;autobiograficiתמצית (לעיל ,הערה .)12
‘Appunto per la direzione generale affair politii e direzione generale italiani all’estero e scuole’, 29 October
1932, ASMAE, Affari Politici 1931–1945, Palestina, Busta 4, File 8
Gli interessi italiani nel territorio del Mandato Palestinese, September 1937, ASMAE, Affari Politici
1931–1945, Palestina, Busta 31
קורות חיים של ברלוצי (לעיל ,הערה Franciscan Custody, Franciscan Schools of the Custody of the Holy ;)35
Land together with other Franciscan Schools in the Near East, Jerusalem [1931?], ACTS

בית הספר ,שתכנן
ברלוצי בעין־כרם,
סמוך לכנסיית
יוחנן המטביל
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הקודש ,עוד בראשית התקופה העות'מאנית (במאה השש־עשרה) ,בתי ספר שלימדו בהם נוסף על
לימודי דת את השפה האיטלקית ,ועל כן נחשבו באיטליה סוכני התרבות האיטלקית בלוונט.
לאחר מכן בנה ושיפץ ברלוצי בתי ספר איטלקיים עבור 'אנסמי' ,שניהלה בתי ספר ממשלתיים
איטלקיים לשעבר בפלשתינה והקימה בתי ספר חדשים משל עצמה .בשנים  1925‑1924הקים את
בית ספר לבנות ביריחו 39.בית הספר נבנה על שטח שהיה בבעלות הפרנציסקנים ,ושנמסר ל'אנסמי'
ללא תשלום בתמורה לכך שאת המנזר הקטן שהחליטה הקוסטודיה להקים במקום ,בצמוד לכנסיית
הרועה הטוב ,תאייש האגודה באחיות ממסדר פרנציסקני ממצרים .השטח נבחר בתיאום עם ברלוצי,
והוא בנה במקביל את כנסיית הרועה הטוב ואת המנזר עבור הפרנציסקנים וכן את בית הספר של
'אנסמי' ,שגבל בשטח המנזר הפרנציסקני .לאחר בנייתו נמסר גם בית הספר לניהולן של האחיות
הפרנציסקניות ממצרים 40.עם זאת דומה כי עד אמצע שנות השלושים לא הצליחה 'אנסמי' — מסיבות
לא ברורות ,אולי מסיבות כלכליות — להפעיל את בית הספר ,ואז נתבקש ברלוצי לשפצו ולהכשירו
לפעילות' .אנסמי' נאלצה בסופו של דבר להפעיל את בית הספר מפני שהאוכלוסייה הקתולית של
יריחו דרשה מן הקוסטודיה בשנת  1935להכשיר את בית הספר בדחיפות לשנת הלימודים הקרובה.
הקוסטודיה הודיעה לאגודה כי אם לא תפעיל את בית הספר היא תיאלץ לפנות לפטריארכיה הלטינית
שתשלח ליריחו את אחד המסדרים 'שלה' ,האחיות רוזרי המקומיות או האחיות סן ז'וזף הצרפתיות
לשרת בבית ספר .כלומר היה חשש שבית הספר לא יהיה בעל אופי איטלקי ,דבר ש'אנסמי' לא יכלה
להרשות לעצמה41.
ברלוצי היה קשור ,אם כי עדיין לא ברור באיזו מידה ,גם לקולג' הקתולי של האגודה הפאולינית,
שהקימה את בניין טרה־סנטה ברחוב קינג ג'ורג' בירושלים בשנת  .1926אמנם הקולג' הקתולי היה פרי
יזמתו של הפטריארך הלטיני לואיג'י ברלסינה ( ,)Barlassinaאולם האגודה הפאולינית ביקשה לקבל
כספים מהממשל האיטלקי ,בהבטיחה להפכו למוסד איטלקי שיקדם את האינטרסים האיטלקיים,
ושיניף את דגל איטליה .בהתאם לכך קיבלה האגודה הפאולינית כספים רבים מ'אנסמי' כדי לממן
את בניית המבנה 42.גם אחרי שעבר הקולג' טרה־סנטה לידי הפרנציסקנים ,ראו בו הבריטים מוסד
המחדיר בסטודנטים הלומדים בו את האהבה לאיטליה ולפשיזם43.
על פי כל מקורות המידע המשניים ברלוצי הוא שבנה את בניין טרה־סנטה המפואר .כך נכתב
על לוח שתלתה עיריית ירושלים על קיר המבנה ,בספרו של דוד קרויאנקר על מתחם טרה־סנטה
ובפרסומים שונים בעיתונות .עם זאת המבנה המפואר לא הוזכר בשום מקום בקורות חייו של ברלוצי,
אף שהוזכרו שם גם מיזמים קטנים ביותר ומיזמים שלא בוצעו .המבנה לא הוזכר גם בשום מסמך
39
40
41
42
43

מדן (לעיל ,הערה  ,)1עמ' .104
E. Piano, ‘Memorie e documenti per una storia dell’associazione nazionale per soccorrere I missionari
cattolici italiani 1884–1928’ (pro manuscripto), Civitella S. Paolo 1970, ANSMI
L. Gabrielli to Venerosi (Secretary of ANSMI), 24 December 1931, ANSMI, Busta: Palestina R.Consolato di
Gerusalemme dal 1935, 9A; Gabrielli to Venerosi, 16 October 1931, ibid.
D. Fabrizio, Fascino d’Oriente: Religione e politica in Medio Oriente da Giolitti a Mussolini, Genoa & Milan
2006, p. 307
‘Italian Propaganda in Palestine and Transjordan’, 18 September 1935, NAL, E 5638/293/31, FO 371/18958
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בניין טרה־סנטה
בירושלים בסוף
שנות העשרים,
האומנם תוכנן
על ידי ברלוצי?

(באדיבות ארכיון משרד
החוץ האיטלקי)

בארכיון של ברלוצי ,ותכניתו חסרה .בארכיון משרד החוץ של איטליה ובארכיון של 'אנסמי' שמורים
מסמכים רבים הנוגעים בבניית המבנה ,אך שם הארכיטקט לא הוזכר ולו באחד מהם (אם כי הוזכרה
בהם חברת הבנייה האיטלקית שבנתה את הבניין' ,דה פארו' [ .)]De Farroדומה כי קרויאנקר שאב את
המידע מהחוברת שפרסם פיטר ניקולסון על הכנסיות שבנה ברלוצי ,והוא בתורו הסתמך על ספרו של
טדי קולק 'ירושלים שלי' 44.בשל הסגנון הארכיטקטוני של המבנה והיעדר כל אזכור שלו בארכיון
של ברלוצי מסתבר שקולק טעה וניקולסון וקרויאנקר הלכו בעקבותיו .אף שברלוצי כנראה לא בנה
את המבנה ,הוא ועמו מנצ'יני ,מנהל בית החולים האיטלקי בירושלים ומזכיר התא הפשיסטי בעיר
דאז ,והמהנדס פייטרו אדלקי ריצ'י ( ,)Ricciשעבד עם ברלוצי בבניית מספר כנסיות ,היו אמורים
להיות מרצים באוניברסיטה החדשה של הפטריארכיה והאגודה הפאולינית ,שאמורה הייתה לקום
במבנה 45.כך או אחרת ,ברלוצי היה מעורב במיזם.
בית ספר נוסף ששיפץ ברלוצי עבור 'אנסמי' היה בית הספר הכרמליתי לבנות בחיפה .בית הספר
הוקם על ידי האחיות הכרמליתיות בנות המסדר השלישי (Suore Terziarie Carmelitane di Campi
 )Bisenzioוהוא פעל כבר בשנת  .1907מצבו של מסדר האחיות הכרמליתיות בחיפה היה מורכב .בית
הספר שלהן היה איטלקי דה פקטו ,אולם לא היה אפשר להכיר במעמד זה כיוון שהוא היה באתר
 44ד' קרויאנקר ,מתחם טרה־סנטה ,ירושלים :ביוגרפיה של מקום — דיוקנה של תקופה ,1999‑1926 ,ירושלים תשנ"ט,
עמ' P.C. Nicholson, The Churches of Antonio Barluzzi, London 1996, p. 60; T. Kollek, My Jerusalem: Twelve .14
Walks in the World’s Holiest City, New York 1990, p. 130
P. Pieraccini, ‘Un’università cattolica a Gerusalemme? L’Opera Cardinal Ferrari e il collegio francescano di 45
Terra Santa (1923–1948)’, Antonianum, 81 (2006), p. 138
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➊

➋

למעלה :תכניתו של
ברלוצי להרחבת
בית הספר
האיטלקי בחיפה;
למטה :מראה
בית הספר לאחר
ההרחבה בשנת
.1930
( )1המבנה הקיים
טרם ההרחבה ()2
ההרחבה של ברלוצי

➋

➊

(באדיבות ארכיון 'אנסמי'
וארכיון בית הספר)

של המיסיון הכרמליתי של הר הכרמל ,שהיה בחסות צרפתית .בשל כך הגבילה את עצמה 'אנסמי'
בתחילה לשליחת חומרי לימוד לבית הספר ,והצהירה שתהיה מוכנה לממן את הוצאותיו הישירות
כשתבוטל החסות הצרפתית .הכרמליתים רצו מאוד לעבור מחסות צרפת לאיטליה ,ובשנת 1914
נקרתה להם הזדמנות נאותה .בזמן המלחמה הגיעה 'אנסמי' להסכם עם הכרמליתים שעל פיו יעבור
בית הספר לידי האגודה ,והאחיות יעברו מבחינה משפטית מן המיסיון הכרמליתי הצרפתי למיסיון
קתדרה
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הכרמליתי של סוריה ,שהיה מאז  1911בחסות איטלקית .בהסכם נקבע עוד שבית הספר יעזוב את
מקום מושבו הישן ,שהיה שייך למיסיון הכרמליתי ,ויעבור למקום חדש שיוכן על ידי 'אנסמי' .לאחר
שנקבע הדבר ,יכלו האחיות לחזור לחיפה כבר בספטמבר  ,1919ומאותו הרגע היו לחלק מכוח האדם
הדתי שסופח למוסדות האגודה46.
בשנת  1925הודיעה 'אנסמי' לקונסול האיטלקי כי רכשה לאחרונה בניין בחיפה להקמת בית ספר
לבנות 47.הבניין נבנה כנראה כבר בשנות השמונים של המאה התשע־עשרה והיה שייך למשפחת
דה טודי ( ,)da Todiומאוחר יותר שימש בית ספר של האחיות הכרמליתיות של סנטה תרזה .בשנת
 1928נתבקש ברלוצי להרחיב את בית הספר והכין תכנית עבודה שכללה מבנה של שלושה חדרים
הצמודים למבנה הקיים ,ומתחתם מקלט שאפשר היה להסב בשעת הצורך לצורכי לימודים .ובשנת
 1930הורחב בית הספר על פי תכניתו של ברלוצי .גם במקרה זה ההרחבה נבעה לא רק מן הגידול
באוכלוסייה ,שהצריך בית ספר לכ־ 200תלמידות ,אלא גם מסיבות פוליטיות .סגן הקונסול האיטלקי
בחיפה עמד בהקשר זה על התחרות העיקשת בין בתי הספר הזרים ובפרט אלו הצרפתיים ,וציין
שלכולם ללא יוצא מן הכלל היו מבנים ובניינים טובים יותר מאלו של האיטלקים48.
ברלוצי ,שכאמור תפקד כמזכיר התא הפשיסטי בירושלים ,נהג לנאום בפני בני הקהילה
האיטלקית ,ובין היתר הדגיש בנאומיו את חשיבות החינוך ובתי הספר האיטלקיים .כך כתב על בית
הספר האיטלקי הסלזיאני על שם דון בוסקו בירושלים בנאום משנת :1931
בית הספר הזה עושה בירושלים תעמולה עיקשת ופעילה של דת ואיטלקיות .אנו האיטלקים מאמינים כי
בית הספר מייצג את אופיו של החינוך הלטיני שלנו .חשוב לנו שבין יתר השפות הרבות השפה שלנו תהיה
ידועה ואהודה כדי לאפשר היכרות רחבה יותר של הלידה המחודשת הנוכחית של איטליה ,של ההיסטוריה
של העבר הרומי המפואר ,שהפך את רומא למרכז ולמפיצת התרבות העולמית ,ושל ארץ זו [פלשתינה],
שהרפובליקות הימיות שלנו ניהלו קשרים מסחריים ותרבותיים ִאתה במשך מאות שנים [ ]...נוכחותנו כאן,
בשדה ההיסטוריה והתרבות ,דורשת קרבן גדול בשל המחסור בבסיס כלכלי שיכול היה להקל את המשימה
[ ]...כדי לשלוט במצב בלא תלות בחסד האירועים ,כדי לא לראות את הכיתות ואת בתי המלאכה מתרוקנים,
לכך יש רק תרופה אחת :להשתפר תמיד ,להיות תמיד בראש ,תמיד להתקדם49 .

בנאומיו שזר ברלוצי תכנים דתיים רבים ותעמולה קתולית .בכך קשר יחד את שאיפותיה הפוליטיות
של איטליה ואת השאיפות הדתיות של הפרנציסקנים .הוא היה תומך נלהב בשילובה של הקתוליות עם
קידום האינטרסים הלאומיים של איטליה ,והאמין כי באמצעות בתי ספר ,מוסדות סעד וכנסיות אפשר
להפיץ את שפתה ואת תרבותה של איטליה ולהשיג הישגים של ממש עבור איטליה בארץ הקודש.
46
47
48
49

פיאנו (לעיל ,הערה  ,)40עמ'  ;318‑317האתר הרשמי של 'אנסמי' ,נצפה ב־ 28בינואר http://www.ansmi.it/ :2008
scuolahaifa.htm
Torretta (probably Italian vice consul in Haifa) to A. Chamberlain, 18 August 1925, NAL, E5009/74/67, FO
371/10832
קורות חיים של ברלוצי (לעיל ,הערה Vice Consul un Haifa to Venerosi, 31 July 1928, ANSMI, Busta: ;)35
Palestina. R Consolato di Gerusalemme 1919–1929, 9A
Barluzzi, 26 April 1931, ACTS, File: A. Barluzzi vita articoli, Sub File: Ricordi dell’Ing. Ricci. Articoli vari e
discorsi 1926–1935
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בשנות השלושים גברה פעילותה הקולוניאלית של איטליה ,וברלוצי תמך בקולוניאליזם
ובהתפשטות הטריטוריאלית של ארצו .הוא טען כי בשלטון הפשיזם הפכה רומא לבירה המוסרית
של העולם כולו .את פעילותה המלחמתית של איטליה הוא תיאר כמיסיון תרבותי ,ואת האלימות —
ככלי בידי הצדק ,כיוון שבמציאות האנושית זכויות שלא זכו להכרה — כגון זכויותיה של איטליה
באתיופיה — מושגות ,מתוך אילוץ ,באלימות' .גם הכנסייה הקתולית מכירה בקיום מלחמה צודקת',
חזר ברלוצי וקישר בין הדת הקתולית ללאומיות האיטלקית .הוא טען כי העולם כולו צופה
במאבק ומבין שהפשיזם איננו רק משטר איטלקי אלא תפיסה פוליטית־חברתית ההולכת ומתאפיינת
ככוח אוניוורסלי ,המתמודד עם הבעיות העמוקות ביותר של האנושות .בשנת  1935יצאה איטליה
למלחמה השנייה באתיופיה ,לאחר שהובסה במלחמתה הראשונה באתיופיה בשנת .1896‑1895
ברלוצי ראה במלחמה זו חלק מהתנגשות גרנדיוזית שמעורבים בה איטליה הפשיסטית ועמים
רבים ,ותיאר את פעילותה המלחמתית האיטלקית במונחים נוצריים של שחרור וגאולה .הוא אף
הצהיר בקונסוליה האיטלקית בירושלים ,על אף גילו המתקדם ,כי אם הצבא זקוק לו ,הוא מוכן
להצטרף למלחמה.
לצד בנייה של מוסדות חינוך איטלקיים היה ברלוצי שותף ליָ זמֹות שקידמה איטליה בתחום
תרבותי־מחקרי נוסף במטרה להגביר את יוקרתה בפלשתינה — חפירות ארכאולוגיות .הצורך
לשלוח משלחת ארכאולוגית לפלשתינה עלה מיד לאחר מלחמת העולם הראשונה ,כאשר היה
ברור שהשטח יעבור למנדט של בריטניה בלבד .מתאם כל המשלחות הארכאולוגיות האיטלקיות
לנכר באותה תקופה היה שותפו של ברלוצי למשלחת סורניה ,רוברטו פריבני .כבר בתכנית שהכין
בשנים  1921‑1920טען פריבני כי על איטליה לשלוח משלחות ארכאולוגיות למלטה ,לפלשתינה
ולתוניסיה ,נוסף על המדינות שבהן פעלה בתחום זה עוד לפני מלחמת העולם הראשונה .הזמנה
ששלחו הבריטים בראשית שנות העשרים למדענים בכל רחבי אירופה ואמריקה לשתף פעולה עמם
בביצוע מחקר בעיר דוד ,העניקה הזדמנות לאיטלקים להשתלב בחפירות ארכאולוגיות בפלשתינה.
תחילה הביעו האיטלקים רצון עז להשתתף ,אולם הכסף הרב שדרשה בריטניה עבור ההשתתפות
והצורך להתמודד עם משלחות עשירות יותר הן בכסף הן במדענים ,ריפו את ידיהם50.
מאחר שהוחלט כי לא נבון שלא להשתתף במחקר המקומי ,הועלה הרעיון לחפור עם הפרנציסקנים
בכפר־נחום או בציפורי .מחלקת העתיקות של ממשלת המנדט הבריטי נענתה לבקשתם של האיטלקים
ונתנה להם אישור לחפור בציפורי 51.האיטלקים רצו להטיל על ברלוצי לנהל את החפירות בציפורי,
אולם אף שהוא מונה במחצית השנייה של שנות העשרים לחבר איטלקי במועצה הארכאולוגית,
שפעלה כגוף מייעץ למחלקת העתיקות ,לא היה ביכולתו לנהל לבדו את החפירות ,מפני שמחלקת
העתיקות דרשה שעל החפירות יפקח ארכאולוג מוסמך .בסופו של דבר אף החפירות בציפורי לא
יצאו אל הפועל.
M. Petricioli, Archeologia e Mare Nostrum: Le missioni archeologiche nella politica mediterranea dell’Italia 50
1898/1943, Rome 1990, pp. 187–190
 51שם ,עמ' .191‑190
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בית החולים האיטלקי

בית
הדוקטור

מנהל מחלקת העתיקות הציע לפריבני להחליף את הזיכיון של ציפורי בזיכיון בעבר הירדן,
ופריבני ראה בחלופה זו יתרונות מדעיים ופוליטיים כאחד והסכים לקבלה 52.באזור עמאן היו חורבות
רומיות של פילדלפיה העתיקה ,ובעבר הירדן היה קל יותר לאיטלקים לממש את רצונם לחפור
באזור למרות האמצעים הכספיים המוגבלים שעמדו לרשותם :ההוצאות שם היו קטנות בהרבה מאשר
בפלשתינה ,ואזור עבר ירדן נתפס כמובן כחלק מארץ הקודש .שני האזורים היו בשטח השיפוט של
הקוסטודיה הפרנציסקנית והפטריארכיה הלטינית ,וגם בעבר הירדן היו אתרים קדושים לנוצרים,
כגון אתר הוצאתו להורג של יוחנן המטביל במבצר מכוור .האיטלקים קיבלו אישור לפעול באזור
והחלו במחקר .בשנת  1935הקים ברלוצי עבור המשלחת הארכאולוגית האיטלקית בעמאן את בית
המשלחת ,על שטח שהיה שייך ל'אנסמי' ,ושעוד קודם לכן בנה עליו את בית החולים האיטלקי
בעמאן .בסופו של דבר גם משלחת ארכאולוגית זו פוזרה בגלל קשיים כלכליים ,ובית המשלחת ,שלא
שימש אותה מעולם ,הפך לבית הדוקטור53.
G. Mommeret to R. Paribeni, 21 Mars 1926, ASMAE, Affari Politici 1919–1930, Palestina, Busta 1459, File 52
6313; Paribeni to Ministero affari esteri, 12 Mars 1926, ASMAE, Affari Politici 1919–1930, Palestina, Busta
1459, File 6313; Paribeni to Ministero affari esteri, 16 April 1926, ibid.
L. Marangoni to Barluzzi, 1 September 1936, ACTS, File: A. Barluzzi S. Sepolcro Calvario, Sub File: S.S. Sepolcro 53
Corrispondenza 1934–36

תכנית בית החולים
האיטלקי בעמאן
ובית המשלחת
הארכאולוגית
שהפך לבית
הדוקטור

(באדיבות ארכיון 'אנסמי')
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איטליה הצליחה לבסוף להציג את עצמה כמדינה שבכל זאת ערכה מבצע ארכאולוגי בפלשתינה:
סקר הנדסי שנתבקשו ברלוצי ולואיג'י מרנגוני ( )Marangouiלבצע בכנסיית הקבר בשנת 1934
הוגדר פעילות ארכאולוגית54.

הענקת אופי איטלקי למקומות הקדושים
בין שתי מלחמות העולם באו לידי ביטוי התפיסות הלאומיות של ברלוצי גם בבנייה שלו במקומות
הקדושים .הכנסיות שבנה ברלוצי במקומות הקדושים אינן נראות כיום כנסיות איטלקיות דווקא.
סגנונן לרוב אקלקטי ומשלב אמנות אירופית עם זו המקומית ,ושלא כמו בית החולים האיטלקי
בירושלים ,אף אחת מהן לא נבנתה בסגנון איטלקי מובהק .דומה כי יותר מהסגנון חשוב היה לברלוצי
שבכל הכנסיות שבנה הועסקו מנהלי עבודה איטלקים ואמנים איטלקים ,עבדו חברות איטלקיות,
ונעשה שימוש בחומרים שיובאו מאיטליה .כך היה גם במבנים אחרים שבנה ,אולם הייתה להכרעה זו
משמעות מיוחדת במקומות קדושים ,שיש להם זיקה לכלל העולם הקתולי.
נראה שבעיני ברלוצי והקוסטודיה הפרנציסקנית לא הייתה בעיה בקשר האמיץ שנוצר בין
הלאומיות האיטלקית למקומות הקדושים הקתוליים בארץ הקודש .בסקירה של הפעילות האמנותית
האיטלקית בפלשתינה התייחס ברלוצי בראש ובראשונה לפעילותו למען 'אנסמי' ולעבודותיו
במקומות הקדושים' :יש להזכיר את בניית הכנסיות במקומות הקדושים על ידי הקוסטודיה .כמחצית
מנזיריה איטלקים ,השפה הרשמית איטלקית ,הארכיטקט שלה איטלקי ,וכך גם המהנדסים ,הבנאים,
המומחים ,והאמנים שהקימו ועיטרו את המבנים הדתיים' 55.גם דרגים בכירים בממשלה האיטלקית
הכירו בחשיבותה של האמנות האיטלקית .כאשר נשלחו לארץ הוויטראז'ים של כנסיית ההלקאה,
פרי מלאכתם של האמנים דוליו קמבלוטי ( )Cambellottiוצ'זארה פיקיאריני ( ,)Picchiariniטען שר
החינוך האיטלקי פייטרו פדלה ( ,Fedeleשר החינוך בשנים  )1928‑1925כי יצירה זו מכבדת את האל,
את האמנות ואת איטליה 56.על כנסיית ההלקאה אמר ברלוצי' :אני רוצה שהמהות העמוקה ביותר של
נפשנו האיטלקית והנוצרית תיוצג כאן' .מריה בסונה ( ,)Bessoneשציטטה את דבריו אלה של ברלוצי,
טענה כי 'המאמינים כורעי הברך בבסיליקת ההלקאה השטופים באור יקרות של הוויטראז'ים ירגישו,
אם הם איטלקים ,בתוך התחושה המיסטית הדתית את הגאווה של המולדת הרחוקה' 57.האומנם חווים
הצליינים את הגאווה בשל הסגנון האיטלקי של הארכיטקטורה או בשל האמנות שבכנסיית ההלקאה?
ספק .סביר יותר להניח כי הגאווה נובעת מהידיעה שאת הכנסייה תכנן ארכיטקט איטלקי ,ושכל
יצירות האמנות בה הן איטלקיות.
54
55
56
57

‘Attività archeologica della Custodia di Terra Santa e dello Studio Biblico Francscano (1858–1951)’, Custodia
di Terra Santa 1342–1942, Jerusalem 1951, p. 37
ברלוצי (לעיל ,הערה .)7
A. Lazzarini, ‘Chiese moderne di Terrasanta’, Arte Sacra, 1 (July–September 1931), pp. 56–66, ACTS, File:
A. Barluzzi lavori diversi
A.M. Bessone Aureli, ‘Chronache d’arte’, La Donna Italiana, ACTS, File: A. Barluzzi Flagellazione, Dominus
Flevit, Gerico, Monte Sion, Naim, Sub File: Flagellazione Santuario e Convento 1928–1930
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אדגים כאן את הנטייה הלאומית של ברלוצי ואת ביטוייה במקומות הקדושים בשתי כנסיות
חשובות שבנה בין שתי מלחמות העולם ,גת שמנים והר האושר.

גת שמנים
באופן אירוני בכנסיית גת שמנים ,למרות שמה המחייב ,כנסיית כל העמים ,באו לידי ביטוי אולי יותר
מאשר בכל כנסייה אחרת במקום קדוש בארץ ,הלאומיות האיטלקית של הקוסטודיה הפרנציסקנית
ונטיותיו הלאומיות של ברלוצי .אף שהכנסייה החדשה הוקמה על שרידי כנסייה ביזנטית בחר
ברלוצי במתכוון שלא לשחזר את המבנה הביזנטי ולא השתמש בסגנון ביזנטי ,אלא ניסה לשחזר
את סגנון המבנים הרומיים מתקופתו של ישו .הוא עצמו כתב כי כל היסודות הארכיטקטוניים של
הבסיליקה החדשה הם יסודות רומיים קלסיים ,שנעשה בהם שימוש חופשי ,ושרק בפסיפסי הכיפה יש
השפעה ביזנטית 58.הסגנון הרומי נתפס לכאורה כסגנון אוניוורסלי ,אולם קשה להתעלם מהעובדה
שארכיטקט איטלקי הוא שבחר בסגנון זה .משתים־עשרה המדינות שתרמו את הכסף לשתים־עשרה
הכיפות ,קיבלה איטליה את הכיפה המרכזית והגבוהה ביותר ,מעל לסלע הקדוש ,ובה הפסיפס
המרכזי ,הזהוב ,הבולט והשונה מהותית משאר הכיפות ,הכהות והזהות 59.כשנבחרו תכניותיו של
ג'וליו ברג'ליני ( )Bargelliniלחזית הכנסייה כתב לו ברלוצי כי הוא גאה שבנוכחות כל אומות העולם
תעטר אמנות איטלקית כנסייה הניצבת מול חומות ירושלים ומסגד עֻ מר (הכוונה לכיפת הסלע,
הטעות במקור) ,אחד ההישגים הגדולים ביותר של האמנות המוסלמית60.
אומות רבות תרמו כספים לבניית הכנסייה ,וסמליהן מופיעים על כיפותיה ועל ציורי האפסידות.
עם זאת את כל יצירות האמנות בכנסייה יצרו אמנים איטלקים .את ציורי האפסידות הצדדיים צייר
מריו ברבריס ( ,)Barberisאת פסיפסי הקירות יצר פייטרו ד'אקיארדי ( ,)D’Achiardiסבכת הברזל
סביב הסלע הקדוש היא עבודתו של אלברטו ג'ררדי ( ,)Gerardiהדלתות עוצבו על פי תכנית של
אדלקי ריצ'י ( )Ricciובוצעו בידי ז'וזפה טוניני ( ,)Tonniniואת הפסיפס של הטימפנום בחזית יצר
ברג'ליני.
ההמחשה המובהקת ביותר לעצמת מאבקו של ברלוצי למען אופייה האיטלקי של הכנסייה היא
סיפור העיטור של האפסיס המרכזי .בשנת  1923הטילה הקוסטודיה על האמן האיטלקי ברבריס
להכין ציורים לעיטור האפסיס המרכזי והאפסידות הצדדיות ,והציורים אמורים היו לשמש בסיס
‘Il Monte Oliveto’, La Terra Santa, 14 (1934), p. 148; Barluzzi, ‘Appunti sui quadri da eseguire per la 58
basilica del getsemani in Gerusalemme’, 1931, ACTS, File: A. Barluzzi Getsemani Tabor, Sub File: Getsemani
 .mosaiciיש הרואים בגת שמנים ארכיטקטורה נאו־ביזנטית .ראוE. Norman, The House of God: Church :
Architecture, Style and History, London 1990, p. 297
‘Dalla Palestina: Quadri di Passione I mosaici della basilica del Gethsemani’, Osservatore Romano, 73 (28 59
Mars 1928), ACTS, File: A. Barluzzi Flagellazione Dominus flevit gerico monte sion naim, Sub File: Giornali
sui lavori in terra santa; Anonymous, ‘Nella basilica del dolore e della preghiera’, Almanacco di Terra Santa
(1929), pp. 11–14
Barluzzi to G. Bargellini, 14 June 1928, ACTS, File: A. Barluzzi Getsemani Tabor, Sub File: Getsemani mosaici, 60
)Folder: Mosaici Facciata Getsemani (Concorso
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הציור של האמן ההונגרי אנדרה מוז'סינסקי־נאגי באפסיס של גת שמנים
קתדרה
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הפסיפס של
פייטרו ד'אקיארדי
באפסיס של גת
שמנים ()2003
(צילום :מאשה הלוי)

לפסיפס .מבקר האמנות הנודע קורדו ריצ'י ( )Ricciומבקרים אחרים מתחו ביקורת חמורה על ציוריו
של ברבריס .הציורים אמנם הוצגו בגת שמנים ,ולאחר מכן הוצגו שם גם הציורים החלופיים שהכין
ברבריס לאפסידות ,אולם בעקבות הביקורת המתמשכת הזמינה הקוסטודיה אמנים בני לאומים שונים
להגיש הצעות לעיטור האפסיס המרכזי 61.באותה תקופה היה ראש הקוסטודיה אאורליו מרוטה
( ,Marottaקוסטוס בשנים  ,)1931‑1925ושרר נתק בין ברלוצי לבין הקוסטודיה ,כנראה בגלל
היחסים המעורערים בין השניים .בשל הנתק לא התייעצו עם ברלוצי על הציורים לפסיפסים ,ובאופן
חד־פעמי הוא לא היה שותף מלא או היוזם בבחירת האמן המבצע .לא ברור אם הייתה תחרות
מסודרת ,על כל פנים העבודות שנשלחו לביקורת הוועדה שהקימה הקוסטודיה בשנת  1929לא
נתקבלו ,כיוון שלא היו טובות דיין .ברלוצי היה אחד מחברי הוועדה ,אך לא הייתה לו זכות וטו
על החלטותיה .ממכתביו עולה כי בעיניו עדיפות היו עבודותיהם של האמנים האיטלקים ,אך גם הן
לא היו טובות מספיק .במרס  1929שלחו ההונגרים לגת שמנים את האמן אנדרה מוז'סינסקי־נאגי
( ,)Muzsinski-Nagi, 1886‑1975והציעו להפוך את ציורו לפסיפס במימונם .באוגוסט  1931נשלח
A. Barluzzi, ‘Appunti sulle decorazioni da eseguire nella basilica dell’agonia nell’orto degli olivi al getsemani’, 61
4 May 1931, ACTS, File: A. Barluzzi Getsemani Tabor, Sub File: Getsemani mosaici; A. Barluzzi, ‘A proposito
dell’abside del Getsemani’, La Terra Santa, 28 (1953), pp. 246–250
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הציור שלו לקוסטודיה הפרנציסקנית ,אך היא דחתה אותו ,ומוז'ינסקי התבקש להגיש ציור חדש
וגדול שאפשר יהיה לחשוף לביקורת ציבורית.
עם מינוי הקוסטוס החדש נזארנו יקופוצי בשנת  ,1931חזר ברלוצי לעבוד עם הקוסטודיה
ויצא למאבק נגד הציור של האמן ההונגרי .היו לו הסתייגויות אמנותיות מן הציור ,כפי שעולה
ממכתבים שבהם תיאר אותו כבינוני ונופל ברמתו מן המתבקש בהתחשב בקדושת המקום .הוא
אף התלונן שהציור אינו תואם את הארכיטקטורה של הבסיליקה 62.אולם עיקר חששו היה שאת
הציור יבצע אמן לא איטלקי ,ולכן פנה אל כל מי שחשב שיוכל לסייע בעניין .במכתב משנת 1931
אל הארכאולוג פריבני תהה ברלוצי כיצד אפשר להפקיד בידי אמן זר ולא איטלקי את היצירה
המרכזית ביותר בגת שמנים .הוא גם הדגיש שאפשר להגיע להבנה עם יקופוצי ,הקוסטוס החדש,
באשר לעזרה כספית לתחרות או לביצוע העבודות החדשות על ידי אמנים איטלקים נבחרים63.
דומה כי באמירה זו רמז ברלוצי שגם הקוסטוס יקופוצי ישמח לראות בגת שמנים יצירות של אמנים
איטלקים בלבד.
במזכר שכתב ברלוצי עם הקונסול האיטלקי לואיג'י גבריאלי ( )Gabrielliלמשרד החוץ האיטלקי
גולל (בגוף שלישי) את השתלשלות האירועים:
[הוא] הצליח להשיג דחייה כדי להציג לשיפוט הוועדה רישומים חדשים של אמנים איטלקים ,שיוכלו בקלות
להיות טובים יותר ולהתאים יותר לארכיטקטורה של הבסיליקה .יש לציין את חשיבותה האמנותית של
הבסיליקה המצוינת על ידי איטלקים וזרים [ההדגשות שלי] כאחד ,ואת המיקום שלה ,שבזכותו מבקרים בה
מדי שנה בשנה בני לאומים שונים .לעיטורים שבאפסידות חשיבות מיוחדת כיוון שהעיטורים האחרים כבר
בוצעו על ידי האמנים שלנו64 .

ברלוצי כתב כי עד כה נלחם לבדו כדי לתמוך באמנות האיטלקית ,אולם הוא חושב שעתה הכרחי
לבקש עזרה מגורמים בדרגים גבוהים יותר ולנהל מאבק בסדר גודל אחר כדי 'לשמר לאמנות
האיטלקית את היתרון בהשלמת הבסיליקה של גת שמנים באמצעות עיטוריה הדומיננטיים' 65.הוא
לעניין בבעיה זו נכבדים בשדה האמנות ,שיוכלו לקדם סוג
סבר שמעורבות של משרד החוץ תאפשר ַ
של תחרות או לבצע הזמנות פרטניות ,כדי שאפשר יהיה להשיג יצירות אמנות הראויות לייצג את
האמנות האיטלקית ,ואת אלו לתת במתנה לקוסטודיה.
יום לאחר הגשת המזכר כתב ברלוצי אל אחיו ג'וליו' :התחלתי את ההתקפה נגד הציור ההונגרי,
או נכון יותר ,את ההגנה על הזכויות האמנותיות האיטלקיות בגת שמנים' 66.קריאתו של ברלוצי
לאמנים איטלקים להשתתף בתחרות על ציור האפסיס בגת שמנים לא נשארה ללא מענה .פאולו
פוליני ( ,)Puliniעורך הירחון האיטלקי לאמנות 'ארטה סקרה' ( ,)Arte Sacraכתב אל ברלוצי ביולי
62
63
64
65
66

Barluzzi to N. Iacopozzi, 10 Mars 1934, ACTS, File: A. Barluzzi Getsemani Tabor, Sub File: Getsemani
mosaici, Folder: Getsemani quadri interni
Barluzzi to Paribeni, 4 May 1931, ACTS, File: A. Barluzzi Getsemani Tabor, Sub File: Getsemani mosaici
ברלוצי ,רשימה (לעיל ,הערה .)61
שם.
A. Barluzzi to G. Barluzzi, 5 May 1931, ACTS, File: A. Barluzzi Getsemani Tabor, Sub File: Getsemani mosaici
קתדרה

 ,1 4 4ת מ ו ז ת ש ע " ב  ,ע מ ' 1 0 6 - 7 5

לאומן איטלקי ואמן דתי :אנטוניו ברלוצי ופעילותו לקידום האינטרסים האיטלקיים בארץ הקודש

 1932שקריאתו לאמנים איטלקים להשתתף בתחרות חדשה כדי לא לאפשר לאמנים זרים את ביצוע
העבודה בכנסייה בעלת ארכיטקטורה איטלקית ,שכנעה את העורכים להכריז על תחרות אמנים
איטלקים בשמה של מערכת כתב־העת 67.בשנת  ,1932למרות הסתייגותו של ברלוצי ,בחנה הוועדה
של הקוסטודיה את ציורו של מוז'ינסקי ,והוחלט להציבו בתוך הכנסייה בגודל טבעי כדי להתרשם
ממנו ולאפשר לביקורת להישמע לפני ההחלטה הסופית .הארעי הפך לקבוע ,ועבודתו של מוז'ינסקי
נשארה במקומה עד שהוחלפה בשנת 68.1949
ברלוצי לא חדל להדגיש את הערך הלאומי של בחירת אמן איטלקי ליצירת הפסיפס המרכזי
של גת שמנים .בתגובה על מכתבו של האמן אדלברטו מיליורטי ( ,)Miglioratiשבשנת  ,1935זמן
קצר לאחר תחילת המלחמה השנייה של איטליה באתיופיה ,ביקש להגיש יצירה משלו לאפסיס של
גת שמנים ,כתב ברלוצי' :פרופסור נכבד ,בעוד החיילים שלנו מראים לעולם את ערכה המלחמתי
של איטליה ,אנא הראה אתה כי יש לאמנים של איטליה החדשה ערך לא פחות מזה של החיילים
האיטלקים'69.
רק ביוני  1949הגיעה לסיומה הסאגה של עיטור האפסיס של גת שמנים ,ולביצוע המשימה נבחר
האמן האיטלקי פייטרו ד'אקיארדי ,שכבר עיטר בעבר את כיפות הכנסייה .הציור של ד'אקיארדי
התבסס על רישום של ברלוצי עצמו 70.הפסיפס בוצע בסטודיו של הווטיקן ,ההוצאות שולמו על
ידי הקומיסריאט של הונגריה ,וסמלה של הונגריה מופיע בכיתוב התחתון של הפסיפס ,בדומה לכל
יתר הארצות שסמליהן הופיעו על יצירות האמנות בגת שמנים שביצעו אמנים איטלקים 71.דומה כי
הפסיפס החדש לא נתקבל בברכה ,כיוון שסמוך מאוד להצבתו תוארו בכמה מאמרים אפולוגטיים
בכתב־העת הפרנציסקני 'לה טרה סנטה' ( ,)La Terra Santaשאת רובם כתב ברלוצי ,הניסיונות הקודמים
הכושלים לעטר את האפסיס ,ובמשתמע הובהר בהם כי הפסיפס החדש עולה ברמתו על החלופות
שהוצעו 72.ומכל מקום גם אם היה בביקורת ממש ,היא באה מאוחר מדי :ברלוצי ניצח במערכה
הלאומית האיטלקית על גת שמנים.
הבריטים ראו בכנסיות בגת שמנים ובהר תבור כלי בידי הפוליטיקה האיטלקית .את אבן הפינה
לשתי הכנסיות הניח הקרדינל האיטלקי פיליפו ג'וסטיני ( ,Giustiniקרדינל בשנים ,)1920‑1914
בשנת  .1919מושל ירושלים רונלד סטורס ,שהתנגד אישית לבניית הבסיליקה בגת שמנים ,כתב בסוף
67
68

69
70
71
72

P. Pulini to Barluzzi, 25 July 1932, ACTS, File: A. Barluzzi Getsemani Tabor, Sub File: Getsemani mosaici
‘Decorazione dell’abside del Getsemani, Documenti che si riferiscono alla questione terrasanta-comitato
ungherese’, ACTS, File: A. Barluzzi Getsemani Tabor, Sub File: Getsemani mosaici, Folder: Getsemani quadri
interni; Barluzzi to Iacopozzi (custos), 10 Mars 1934, ACTS, File: A. Barluzzi Getsemani Tabor, Sub File:
Getsemani mosaici, Folder: Getsemani quadri interni
Barluzzi to A. Migliorati (Artist), 24 September 1935, ACTS, File: A. Barluzzi Getsemani Tabor, Sub File:
Getsemani mosaici
‘Notiziario: Nuovo musaico a Getsemani’, La Terra Santa, 24 (1949), p. 149
A. Barluzzi, ‘Il mosaico dell’abside nel santuario del Getsemani’, La Terra Santa, 24 (1949), pp. 135–140
שם; L.H. Vincent, ‘Un giudizio di P. Vincent sul musaico del Getsemani’, La Terra Santa, 24 (1949),
pp. 187–188; A. Barluzzi, ‘A proposito dell’abside del Getsemani’, ibid., 28 (1953), pp. 246–250; idem,
‘A proposito dell’abside del Getsemani’, ibid., 28 (1953), pp. 272–275
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המזכר שהגיש לממונים עליו לאחר פגישתו עם האפיפיור בשנת ' :1921במשך כל הפגישה כולה
האפיפיור לא התייחס ולו ברמז לכנסייה בגת שמנים או לחדר הסעודה האחרונה' 73.גם ההקדשה
של הכנסיות בגת שמנים ובהר תבור על ידי הקרדינל האיטלקי אורסטה ג'ורג'י ( ,Giorgiקרדינל
בשנים  )1924‑1916לא נראתה לבריטים אירוע תמים; הם חששו שהביקור ינוצל לקידום האינטרסים
הפוליטיים־הדתיים של איטליה ,ושיהיו במהלכו ביטויי 'איטלקיות' רבים 74.ססיל דורמר (,)Dormer
דיפלומט בריטי בווטיקן ,טען כי אף שרבים חושבים שהביקור של ג'ורג'י ובניית הבסיליקות מבטאים
את העניין המחודש של האפיפיור בארץ הקודש ואת דריכותו להגן על האינטרסים הנוצריים ,למעשה
אין האפיפיור נלהב מבניית הבסיליקות החדשות הללו' .כל התכנית הזאת נתפסת בעיקר כמזימה
איטלקית ,וספק רב אם האפיפיור הנוכחי היה מאשר אותה אילו לא היו ידיו קשורות בהבטחה של
קודמו'75.

R. Storrs, ‘Memorandum’, 25 August 1921, NAL, E 10039, FO 371/6397 73
C. Dormer to Marquess Curzon of Kedleston, 20 September 1923, NAL, E 9498/9498/65, FO 371/9016 74
C. Dormer to MacDonald, 6 May 1924, NAL, E 4109/61/65, FO 371/10087 75
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כנסיית הר האושר
כבר בשנת  1934הכין ברלוצי את התכנית לכנסיית הר האושר ,הוא החל בביצוע העבודות בשנת
 ,1937והן נמשכו מעט יותר משנה 76.בד בבד עם בניית הכנסייה הוא שיפץ את בית ההארחה
(ההוספיס) האיטלקי שהכנסייה נבנתה מולו והיה אחראי לסלילת הדרך אל הכנסייה ,היוצאת מהדרך
הראשית בין טבריה לצפת ודמשק77.
כנסיית הר האושר הוקמה ככנסייה לאומית איטלקית .היא בנויה בסגנון אקלקטי ומשלבת אמנות
איטלקית ויסודות בעלי השפעה מזרחית .אדוארד נורמן תיאר אותה כדוגמה לכנסייה בסגנון הרנסנס
האיטלקי מחוץ לאיטליה 78.היא מוקפת אכסדרה שברלוצי כינה מזרחית ,וזו מעמעמת את אורה
ואת חּומה של השמש ומאפשרת תצפית על הכינרת 79.הכנסייה בנויה מבחוץ אבן בזלת מקומית,
76
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Ministero degli affari esteri to G. Barluzzi, 22 June 1935, ACTS, File: A. Barluzzi Beatitudini Italica Gens, Sub
File: Italica Gens Santuario delle Beatitudini
Barluzzi to P. Parini (President of ANSMI 1933–1935), 15 August 1937, ACTS, File: A. Barluzzi Beatitudini
Italica Gens, Sub File: Rendiconti
נורמן (לעיל ,הערה  ,)58עמ' .195
A. Barluzzi, ‘Relazzione: la missione di Cafarnao e il Santuario delle Beatitudini’, 1937, ACTS, File: A. Barluzzi
Beatitudini Italica Gens, Sub File: Il Santuario delle Beatitudini nella proprieta dell’Italica Gens
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ובקשתות ובכרכובים שולבה אבן לבנה מנצרת .עמודי השער נחצבו מטרוורטין רומאי ,ואף מחוץ
לכנסייה שילב ברלוצי צמחייה מקומית וצמחייה "איטלקית" :עצי דקל ,ברוש ,אורן ,גומי ,פפאיה,
תפוז ושיטה מכחילה ושיחי היביסקוס ,ורדים והרדופים80.
על רצפת הכנסייה מצוירים תאים בצורת טרפז שבהם סמלים ושמות שבע המידות הטובות
המקושרות לדרשה על ההר ,דרשה שעל פי מסורת נשא ישו במקום שבו נבנתה הכנסייה :צדק ,חסד,
ענווה ,אמונה ,עוז רוח ,תקווה וטוהר .התא השמיני ,המקדם את פני הבאים בסמוך לכניסה ,היה
אמור להיות מוקדש לכנסייה ,וברלוצי תכנן לכתוב בו את שמו של המלך ויטוריו עמנואל השלישי,
אולם בסופו של דבר נכתבה בו כתובת הקדשה שצוינו בה שנת  1937ותאריך בנייתה של הכנסייה
לפי מניין שנות שלטונו של מוסוליני (לפני שנים אחדות הוחלפה הקדשה זו בכתובת טעונה פחות,
'השבח לך משיח').
להקדשת הכנסייה בשנת  1938הייתה אמורה להגיע נסיכת פיימונטה ,שעמדה בראש 'אנסמי',
במסגרת מסע צליינות לאומי ,אולם ההקדשה נדחתה בשל מאורעות המרד הערבי .בחודשים
הראשונים של  1940חגגו במקום את המיסה הראשונה ,שערך ממלא מקום של הפטריארך הלטיני,
בנוכחות הקונסול האיטלקי ונתינים איטלקים81.

בית ההארחה והמושבה האיטלקית בהר האושר
את כנסיית הר האושר יש לראות בהקשר רחב של הפעילות של 'אנסמי' באזור .האחים ברלוצי
היו שותפים לפני מלחמת העולם הראשונה ואחריה גם בפעילותה של 'אנסמי' לקולוניזציה של
פלשתינה .לפני מלחמת העולם הראשונה ומיד אחריה נתפסה פלשתינה כמרחב אפשרי להגירה
איטלקית נרחבת ,ולשם כך הוקמה בין היתר חווה בהר האושר .כבר בתחילת המאה העשרים עלה
רעיון להקים על הר האושר בית הארחה (הוספיס) לצליינים ,ובשנת  1905רכשה 'אנסמי' מהקוסטודיה
קרקעות במקום ,מעין־טבחה ועד חורבות כפר־נחום82.
האיטלקים לא היו הראשונים שהתיישבו באזור זה .בסוף שנות השמונים של המאה התשע־
עשרה רכשה 'האגודה הארץ־ישראלית לקתולים בגרמניה' (Der Palästina Verein der Katholiken
 )Deutschlandsשטחים בין כפר נחום ועד טבחה ,וזמן לא רב אחר כך ,בשנת  ,1891בנתה ליד טבחה
גם אכסניה (בין  1961ל־ 1990שכנה במקום אכסניית 'כרי דשא') .טבחה יועדה להיות מרכז לפעילות
הגרמנית־הקתולית באזור כולו ,לרבות הפעלת בתי ספר בגליל המרכזי .הגרמנים ניסו להפוך את
טבחה למושבה גרמנית ,אך החווה שהקימו לא הייתה רווחית ,והאגודה הגרמנית כשלה בניסיונותיה
ליישב בטבחה בפרט ובפלשתינה בכלל מתיישבים־חקלאים גרמנים.

P. Scarpa, Santuario Italiano sul monte delle Beatitudini, Roma 1937, pp. 10–13 80
 81ברלוצי (לעיל ,הערה .)7
B. Bagatti, ‘La cappella sul monte delle beatitudini’, Rivista di archeologia Cristiana, 14 (1937), pp. 43–44 82
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בשנת  1905הועלה לראשונה הרעיון להקים במקום מושבה לאיכרים מקומיים ,אך הוא לא נשא
פרי .בטבחה נבנתה אכסניה והוקמה חווה חקלאית ,אולם אחרי מלחמת העולם הראשונה פסקה
הפעילות החקלאית הגרמנית במקום83.
נוסף על כך ניסו הגרמנים להקים מושבה קתולית במגדל ,שעל שפת הכינרת .המתיישבים
הראשונים באו למקום בשנת  1907והקימו שלושה מבני מגורים קטנים ,אולם גם במקרה זה הכריעו
הקשיים הכלכליים והפיזיים את המתיישבים ,וכעבור שנתיים הם עזבו את המקום 84.הכישלונות
של המושבות הגרמניות בטבחה ובמגדל וההצלחה של האכסניה הגרמנית בטבחה דומים לתוצאות
הפעילות של 'אנסמי' בהר האושר.
אולי בעקבות הפעילות הגרמנית ,ולמרות כישלון המושבה הגרמנית ,החליט ארנסטו סקיאפרלי
( ,)Schiaparelliיוזם הקמתה ומזכירּה של 'אנסמי' ,כבר בשנת  1908שהקרקע הפורה באזור הר האושר
מתאימה לכל סוגי החקלאות ,ושאפשר להקים במקום מושבה חקלאית .ההכנסות מהאדמות אמורות
היו לממן את הפעילות המיסיונרית ולאפשר מחיה לכמה משפחות של מתיישבים איטלקים85.
החווה ליד הר האושר הייתה חלק מהניסיון של האגודה למצוא מקום מקלט למהגרים איטלקים.
ג'וזפה קפרה ( )Capraטען במאמר שפורסם בכתב־העת של 'אנסמי' שעל האיטלקים לחזור
למקומות שהוונציאנים והגנואזים הקימו בהם מושבות חקלאיות בזמנים עברו ,באזורים הפוריים של
אנטוליה ,קיליקיה ,סוריה ופלשתינה .העובדה שהאזורים הללו נמצאים במרחק ימי הפלגה ספורים
מאיטליה צפויה הייתה להקל את הקשר עם המושבות ואת השמירה עליהן .מלבד זאת האזורים
הללו היו נטושים' ,אוכלוסייתם מעטה ועצלנית ותרומתה מעטה' .קפרה ציין שהטמפלרים
הפרוטסטנטים והיהודים הצליחו לכונן מושבות חקלאיות בפלשתינה ,וש'זה כמה שנים [הם] עושים
את מה שהיינו צריכים אנחנו לעשות' 86.הוא ראה בחוות הסלזיאניות בקרמיזן ובבית־גִ 'מאל ובזו של
'אנסמי' בהר האושר מופת לפתרון בעיית ההגירה הראוי לחיקוי .קפרה התמקד במאמרו במושבה
הטמפלרית שרונה כדוגמה למושבה חקלאית שיכולה לשמש דגם למושבות החקלאיות האיטלקיות
העתידיות87.
'אנסמי' תכננה שפועלים מקומיים יקימו את יסודות המושבה בהר האושר ויבנו את הבתים,
וכשיתקיימו התנאים הבסיסיים יובאו מאיטליה משפחות של חקלאים ונזירות שיתגוררו במקום
ויעסקו בחקלאות .תוכנן להקים במקום גם כנסייה קטנה לצורכי הקהילה 88.בניית הבקתות
הראשונות במושבה נסתיימה בשנת  ,1910ובאותה השנה נרכשה במחיר גבוה טחנת קמח ,שהופעלה
83
84
85
86
87
88

ח' גורן' ,הפעילות הגרמנית־קתולית בארץ־ישראל ,'1910‑1838 ,עבודת מוסמך ,האוניברסיטה העברית בירושלים,
 ,1986עמ'  ;195‑182 ,122‑109הנ"ל' ,קתולים אמתיים וגרמנים טובים' :הגרמנים הקתולים וארץ ישראל ,1910‑1838
ירושלים תשס"ה ,עמ' .246‑222
גורן ,הפעילות (שם) ,עמ' .289‑286
ברלוצי (לעיל ,הערה .)79
G. Capra, ‘La colonizzazione agraria in Siria e Asia Minore’, Italica Gens, 6, 3–6 (March–June 1915), pp. 68–70
שם.
פיאנו (לעיל ,הערה  ,)40עמ' .195
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בכוח מים שזרמו ממבנה מתומן עתיק מהתקופה הרומית באזור טבחה (ברכת עלי ׄטאהר ,שמעל עין
נור); המבנה שופץ בשנים  89,1914‑1913ואז גם נשתלו עצי פרי וזית רבים ,ונעשו ניסיונות השקיה
ראשונים .באותה עת כנראה הצליח סקיאפרלי להביא למקום כמה מתיישבים איטלקים כדי שיעבדו
את האדמה ,אולם הריחוק ,תנאי האקלים הקשים והעוינות של האוכלוסייה הבדווית המקומית,
ובצדם חוסר הניסיון של המתיישבים הראשונים ,הובילו לכישלון ניסיון ההתיישבות.
כנראה כבר בשנת  1910החלה בניית בית הארחה לצליינים מעל לבתי המושבה ,והמלאכה הופקדה
בידי סטפנו מולי ( 90.)Molliסקיאפרלי התכוון לייעד אותו בעיקר לצליינים שיבקשו להתפלל ולקיים
פעילות רוחנית ולא לתיירים מזדמנים .במאי  1910התיישבו נזירות פרנציסקניות בבית מגורים ארעי
במקום בהמתנה לסיום בניית בית ההארחה .הן הפעילו בית ספר קטן ובית מרקחת שנועדו לשמש כמעט
בלעדית את הבדווים ואת המתיישבים המעטים שבמושבה .בית הספר נתקל בקשיים רבים במציאת
תלמידים קבועים ,ודומה כי ילדי הבדווים המקומיים לא הצליחו להתמיד בלימודיהם בו לאורך זמן91.
מלחמת העולם הראשונה גרמה הרס רב במושבה :בית ההארחה ,בתי המושבה ,המתקנים
ההידראוליים והמטעים נפגעו קשות 92.הקומה התחתונה של בית ההארחה שופצה חלקית (כנראה על
ידי ג'וליו ברלוצי) ,והאחיות הפרנציסקניות ששבו למקום בשנת  1925התאכסנו בו ,ואז גם נפתח בית
ההארחה לקהל 93.בנייתו נסתיימה בשנים  ,1930‑1929בכספי הפיצויים ששולמו על נזקי המלחמה,
ואז נוספה לו קומה ,כנראה על ידי אנטוניו ברלוצי ,ואחד מחדריו הוסב לקפלה94.
גורלה של המושבה שפר עליה פחות מגורלו של בית ההארחה .הניסיונות להחיותה התחדשו
לאחר המלחמה ,ונשלחו למקום משפחות של חקלאים איטלקים ,אולם ללא הצלחה .הקשיים שעמם
נאלצו להתמודד לפני מלחמת העולם נותרו בעינם :המקום עדיין היה מבודד ,המלריה הכתה לעתים
קרובות ,חסרו ידיים עובדות של פועלים מקומיים ,הבדווים גנבו את היבולים ,והאגודה עצמה הייתה
נתונה בקשיים כלכליים95.
בשנת  1936חזר ברלוצי למקום כדי לטפל בבניית כנסיית הר האושר וכתב דו"ח ל'אנסמי':
89
90
91
92
93

94
95

‘Aquisti di proprietà’, ANSMI, Busta: Convenzioni Terreni di Tahbga Contratti dell’acqua
במסמכים של ברלוצי רשום כי בית ההארחה נבנה על ידי ג'וליו ברלוצי ,אולם אנטוניו ברלוצי עצמו כתב מאוחר יותר
שמולי בנה את בית ההארחה ,עובדה שנתמכת גם על ידי ספרו של בלדי .ייתכן שג'וליו היה מעורב בשיפוצים של בית
ההארחה לאחר מלחמת העולם הראשונה ולא בבנייתו .ראו :תמצית (לעיל ,הערה  ;)12בלדי (לעיל ,הערה  ,)3עמ' .79
פיאנו (לעיל ,הערה  ,)40עמ'  .215‑214על פי תיאורים של ברלוצי בדו"ח שלו משנת  1937דומה כי גם בית הספר וגם
בית המרקחת כבר לא פעלו זמן רב .הוא טען כי אין טעם לפתוח במקום בית ספר כיוון שיש בית ספר בטבריה ומפני
שבית הספר שפתחו במקום לפני המלחמה לא הניב תוצאות .ראו :ברלוצי (לעיל ,הערה .)79
C. Bassi (President of ANSMI), 7 November 1918, ASMAE, Affari Politici 1919–1930, Siria, Busta 1565, File
 .7143לא ברור מי היה נמען המכתב ,ככל הנראה היה זה שר החוץ.
‘L’Ospedale Italiano di Gerusalemme’, Pro Palestina e Lourdes [1914?], ACTS, File: A. Barluzzi Beatitudini
Italica Gens, Orange sub file without caption; Barluzzi, ‘Discorso di A. Barluzzi in commemorare il Senatore
Ernesto Schiaparelli’, 3 April 1928, ACTS, File: A. Barluzzi vita atricoli, Sub File: Discorsi e Articoli sui Santuari
di Terrasanta 1928 al 1952; ‘Il principe ereditario d’Italia Pellegrino in Terra Santa’, Palestina: Rassegna di vita
e di studi dell’Oriente cristiano, 1 (April 1928), pp. 73–74
ברלוצי (לעיל ,הערה  ;)79האתר הרשמי של 'אנסמי' ,נצפה ב־ 29בפברואר http://www.ansmi.it/ 2012
ospiziodellebeatitudini.htm
ברלוצי (לעיל ,הערה  ;)93אנונימוס ,העיקרון (לעיל ,הערה  ;)93פיאנו (לעיל ,הערה  ,)40עמ' .435
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האדמה המאוכלסת בצפיפות ,שעובדה ביעילות בשלטונה של רומא ,חוותה רגרסיה בנפילת האימפריה
ונותרה שוממה ועלובה לאחר הכיבוש הערבי האלים וההידרדרות של שנות הכיבוש התורכי [ ]...עם חזרתם
של איטלקים בני רומא הגיעה שעת הגאולה לאדמה זו .עבודתו של מיסיונר־מתיישב ,הפורץ דרכים ,חופר
באדמה ,מפנה סלעים וקוצים ,מרחיק בעלי חיים ומייבש ביצות ,היא אולי עבודה בעלת תיקון רוחני גדול
יותר מזו של מיסיונר אפוסטולי [ ]...המיסיונר מושיט ידיים לאיטליה ומתחנן [ ]...לטיהור הארץ הזאת
המקודשת על ידי ישו [ ]...אין זו גחמת מזל בלבד שהמלך־הקיסר שלנו שומר על התואר 'מלך ירושלים',
תואר שיש לו כעת חשיבות מוסרית גבוהה ,שעתידה להתעצם96 .

בדו"ח הזה של ברלוצי משתקף בבהירות גם יחסו ליהודים .הציונות ,טען ,לוחצת בכל כוחה העצום
בכל מקום בעולם כדי להקים בפלשתינה את מרכזה הלאומי ,ההופך לטוטליטרי וחסר פשרות .לדעתו
היהדות נקשרה לפרוטסטנטים ,לבונים החופשיים ולקומוניסטים ,וכל אלה פעלו יחדיו נגד הרוח
והציוויליזציה של רומא הנוצרית ,מפני ש'היהודים אינם שוכחים שרומא נטלה מהם את השליטה על
המקדש ,על המקום והרוח' .המאבק המורכב המתקיים בארץ הקודש בין נוצרים ,יהודים ומוסלמים
הוא סיבה נוספת לאיטליה 'לאשר את זכויותיה באמצעות אבן ואמנות'97.
בשנת  1937טען ברלוצי בדו"ח נוסף שכתב לאגודה המיסיונרית כי לא ייתכן ש־ 300הקטרים
( 3,000דונם) יישארו מופקדים ללא שליטה והנחיה בידי בדווים או פלאחים ויניבו הכנסה סבילה ,בעוד
מספר קילומטרים משם משגשגות המושבות הציוניות .הוא ציין את ההרס של בתי המושבה שננטשו
ושל המנזר שעל גדת הכינרת ,שהדייגים משתמשים בו למגורים ,וקבע כי 'אנסמי' ואיטליה כאחת
מאבדות את כבודן הן בעיני הערבים המקומיים והן בעיני השלטונות בגלל היעדרם של האיטלקים
מהמקום ,בעוד המושבות הציוניות פורחות בקרבת מקום .ברלוצי דרש למנות אגרונום כדי להחיות
את המקום ,כיוון ש'הגיע הזמן שלחופי האגם תגיע הרוח הפשיסטית הפעילה וההחלטית ,הנערצת
והמכובדת ,שתגיע למושבות האיטלקיות שבהן הפכו האיטלקים למשחק בידי מקומיים פרימיטיבים
וערמומיים' 98.בשנת  1938נאלץ ברלוצי לגדר את השטח על גדת הכינרת שהיה בבעלות 'אנסמי',
ונעזר בחיילים בריטים לפינוי כפר ערבי שהחל להתפתח על אדמות האגודה99.
בשנות מלחמת העולם השנייה הוחכרו אדמות המושבה למקומיים ,והם היו אמורים לתחזק את
המשאבה שסיפקה מים וחשמל לבית ההארחה ולדאוג לתשלום המסים .אולם מדו"ח של ברלוצי
משנת  1947עולה כי המסים לא שולמו ,ושעל הגבול עם טבחה התגורר מֻ ח'תאר ,והוא בנה במקום
מבני קבע ללא הסכם .בדו"ח שב ברלוצי וקבל על מצבה החמור של המושבה ,הקביל אותו לפריחה
של המושבות היהודיות הסמוכות והציע למכור חלק מאדמותיה100.
A. Barluzzi, ‘Il santuario delle Beatitudini nella proprietà dell’Italica Gens sul lago di Tiberiade in Galilea’, 96
1936, ACTS, File: A. Barluzzi Beatitudini Italica Gens, Sub File: Il Santuario delle Beatitudini nella proprieta
dell’Italica Gens
 97שם.
 98ברלוצי (לעיל ,הערה .)79
Barluzzi to Venerosi, 7 July 1938, ACTS, File: A. Barluzzi Beatitudini Italica Gens, Sub File: Italica Gens 99
Santuario delle Beatitudini
Barluzzi to P. Pisani (President of ANSMI 1944–1949), 30 October 1947, ACTS, A. Barluzzi Beatitudini Italica 100
Gens, Orange sub file without caption
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עבודתו של ברלוצי בראי העיתונות האיטלקית

אנטוניו ברלוצי
()1960-1884

(באדיבות ארכיון
הקוסטודיה טרה־סנטה)

בכתבי־עת ובעיתונים באיטליה הוצגו יצירותיו של ברלוצי כביטוי לגניוס האיטלקי .עבודותיו בפרט
ואלו של הקוסטודיה בכלל הוצגו בתערוכת האמנות האיטלקית בנכר שנערכה בנפולי בשנת 101.1952
הכנסיות של ברלוצי תוארו באיטליה כשיאה של האמנות האיטלקית בארץ הקודש .על בית
החולים האיטלקי בירושלים נכתב כי הוא 'יצירה ארכיטקטונית חשובה שהוקמה הודות לגאונות
איטלקית' 102.על גת שמנים ועל הכנסייה בהר תבור נכתב כי הן 'מונומנטים של עקשנות איטלקית
ועקשנות פרנציסקנית'' ,שיא של אמנות ודת'' ,ניצחון האמנות הנוצרית והאיטלקית לפני הכול'.
העצמה ,כל האיכויות
והכותב סיים את מאמרו במשפט נלהב' :בשם האנרגייה ,העקשנות ,הסבלנותָ ,
הטובות ביותר של הגזע שלנו אנו מצדיעים לשתי הבסיליקות כיצירה גדולה ויפה ,ולכן במובן
המלכותי ביותר של המילה ,יצירה רומאית'103.
וינצ'נזו ביאנקי־קלייזי (' ,)Bianchi-Cagliesiמזכיר אפוסטולי' בווטיקן ,כתב על עבודתו של ברלוצי:
שם במזרח האמנות הקדושה האיטלקית שולטת ומרגשת לבדה .שלוש
הכנסיות [גת שמנים ,הר תבור וההלקאה ,כנסיות שנבנו על ידי ברלוצי]
בנויות על שרידי כנסיות הרוסות ,והקרדיט לבנייתן מוענק לאיטלקי
הפרנציסקני פרדיננדו דיוטלווי [קוסטוס בשנים  ]...[ ]1924‑1918איטליה
של היום ,מעצמה אירופית גדולה ,ערש הציוויליזציה העתיקה והמודרנית,
מצהירה על עצמה בגלוי כמעצמה קתולית ודורשת מחדש את עליונותה
הרוחנית ובעקבותיה עליונות תרבותית .הערך של הרוחניות הופך למוחשי
ביצירות האמנות [ ]...איטליה הקתולית רוצה לחיות חיים רוחניים עם
נשמותיהם של דנטה ,ג'וטו ,פרה אנג'ליקו ,רפאל ומיכלאנג'לו .איטליה
שואלת מהנצרות את האמצעים להתפשטות דתית :כיום פלשתינה ,מחר כל
אסיה אמריקה אפריקה ואוסטרליה [ ]...האמנות האיטלקית תהיה הפרשנית
הנאמנה והראויה ביותר של האוניוורסליות המיסיונרית [ההדגשה שלי]104 .

מבקר האמנות אנדראה לזריני ( )Lazzariniכתב על כנסיית הר תבור כי
'החותמת האיטלקית זועקת מכל פינה של הבסיליקה' ,וכי 'באמצעות
שני ארכיטקטים רומאים שהקימו גם את בית החולים האיטלקי
בירושלים [ ]...מצאה איטליה האמנותית את הסיבה לקשר ולאיזון עם
אמנות המזרח והמערב בשלווה הנובעת מטוהר המקור שלה ובגאווה
הנובעת מעליונותה בכל מקום שאליו היא נקראת כדי להציג את
האמצעים העומדים לרשותה'105.
A.M. Liguori, ‘La mostra d’Oltamare e Terra Santa’, La Terra Santa, 27, 6 (November–December 1952), p. 167 101
 102בית החולים (לעיל ,הערה .)93
G. Morsani, ‘Le nuove basiliche del Tabor e del Getsemani’, Corriere d’Italia, 1 July 1924, p. 3 103
V. Bianchi-Cagliesi, ‘Italianita e cristianesimo in arte’, Arte Sacra, 1 (July–September 1931), ACTS, File: 104
A. Barluzzi lavori diversi
 105לזריני (לעיל ,הערה .)56
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לאומן איטלקי ואמן דתי :אנטוניו ברלוצי ופעילותו לקידום האינטרסים האיטלקיים בארץ הקודש

כנסיית הר האושר תוארה ככנסייה לאומית של איטליה האימפריאלית והפשיסטית 106,כפנינה של
דבקות דתית ואמנות איטלקית וכגולת הכותרת של הפעילות של 'אנסמי' בהר האושר107.
מעניין לציין שבכל הכנסיות שבנה לאחר מלחמת העולם השנייה לא שילב ברלוצי יסודות בסגנון
איטלקי או רומי .אולי היה הדבר קשור לתבוסתה של איטליה במלחמת העולם השנייה ולירידה
בהתעניינותה בארץ הקודש .ייתכן גם שהדבר היה קשור בהתרחקותו (או הרחקתו) של ברלוצי
מפעילות דיפלומטית ,ואולי לקראת סוף חייו גבר היסוד הדתי בזהותו על זה הלאומי .בכל מקרה,
הסגנון האיטלקי או הרומי ניכר ביצירתו של ברלוצי עד פרוץ מלחמת העולם השנייה ,ולאחר מכן
נעלם .עם זאת חשוב לציין שגם בכנסיות האחרונות שבנה הקפיד ברלוצי לעבוד אך ורק עם אמנים
איטלקים .אך קשה לדעת אם הסיבה הייתה הנוחות שבעבודה עם שותפים מהעבר שהוא הכיר בערכם
וביכולתם ,או שיקולי הלאומיות.
ברלוצי היה ללא ספק אחד הסוכנים החשובים ביותר שהפיצו את תרבותה ויוקרתה של איטליה
בפלשתינה בין שתי מלחמות העולם .בערוב ימיו ,ביולי  ,1957זכה לעיטור נוסף מממשלת איטליה
על תרומתו למדינה (.)Grande Ufficiale nell’Ordine al merito della Republica Italiana

סיכום
רוב הניסיונות הרשמיים של איטליה לקדם את האינטרסים הפוליטיים שלה בפלשתינה בין שתי
מלחמות העולם כשלו ,אך דווקא הפעילות באמצעות גופים רשמיים למחצה ,כגון 'אנסמי' וגופים
דתיים שנחשבו איטלקיים ,ובראשם הקוסטודיה הפרנציסקנית ,הצליחו להטביע בנופה של ארץ־
ישראל חותם איטלקי .אנטוניו ברלוצי חיבר בין הפעילות הפוליטית הקונסולרית ובהמשך הפשיסטית
לבין הפעילות התרבותית והאמנותית ועבד עבור כל אותם גופים רשמיים למחצה.
מהסקירה דלעיל עולה שהוא היה מעורב כמעט בכל עניין — פוליטי ,חינוכי ,תרבותי ,מיסיונרי
ואחר — שבאמצעותו ניסתה איטליה להעמיק את חדירתה לפלשתינה ולהפיץ את שפתה ותרבותה.
מיד לאחר מלחמת העולם הראשונה הוא היה נציג לא רשמי של איטליה בפלשתינה ,חבר במשלחת
סורניה ,פעל להחלפת הנזירים האוסטרים בנצרת בנזירים איטלקים ,מונה לסגן קונסול כבוד ,ועמד
בראש התא הפשיסטי בירושלים במשך עשר שנים .בתקופה זו הפיץ ברלוצי את רעיונותיו ואת
תפיסותיו בקרב צליינים וחברי המושבות האיטלקיות בפלשתינה ,תמך בהתפשטותה הקולוניאלית
של איטליה ,התנגד לפעילות הציונית ,תמך בחיזוק הקשרים עם הערבים ,והתנגד למשטר הבריטי.
הוא היה שותף גם בניסיונות של איטליה לחדור לפלשתינה באמצעות מחקר ארכאולוגי בציפורי,
ולאחר מכן היה מעורב ביזמה לחפירה ארכאולוגית בעבר הירדן .ברלוצי זכה לכמה עיטורים על
פעילותו למען איטליה ,ואלה העידו על החשיבות שייחסה ארצו לפועלו.
 106סקרפה (לעיל ,הערה  ,)80עמ' .3
A. Mombelli, ‘Santuario sul Monte delle Beatitudini’, Il Giornale d’Oriente, 25 February 1939, p. xvii 107
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ברלוצי היה נציגה הרשמי של 'אנסמי' בפלשתינה מהרגע שהוחזר אליה במהלך מלחמת העולם
הראשונה ועד ששב סופית לאיטליה ,בשנת  .1958הוא בנה עבורה מוסדות חינוך ומוסדות רפואיים
ואת 'היהלום שבכתר' — כנסיית הר האושר .הוא ביטא את הלאום ואת הזהות האיטלקיים בכנסיות
שבנה עבור הפרנציסקנים במקומות הקדושים ביותר באמצעות סגנון איטלקי או רומי ,ובעיקר
על ידי אימוץ והפצה של האמנות האיטלקית בתוך הכנסיות באמצעות אמנים איטלקים ומעצם
היותו ארכיטקט איטלקי .ברלוצי היה בעמדת מפתח של סוכן תרבות גם מבחינה מדינית ופוליטית,
והעמדה הריכוזית שתפס אפשרה לו להיאבק למען אופיים האיטלקי של מבני הדת שבנה .שלא כמו
בכנסיות שבנה ברלוצי במקומות הקדושים ,במוסדות הסעד ,הבריאות והחינוך שבנה בלא תשתית
קדומה ( )ex novoבחר בסגנון הנובצ'נטו ( ,)Novecentoתנועה אמנותית איטלקית שנוסדה בשנת
 ,1922כפי שאפשר היה לצפות מפשיסט 108.גם במבנים אלה תרם ברלוצי להאדרת יוקרתה של
איטליה בלוונט ,להפצת תרבותה ולהעמקת חדירתה למרחב של ארץ הקודש .העיצוב הארכיטקטוני
השלים והעצים את המהות של מוסדות אלו ואת טיב פעילותם .התרבות ,השפה ,הציוויליזציה
והערכים האיטלקיים־הקתוליים־האירופיים הופצו באמצעות הפעילות של מוסדות הסעד החינוך
והצדקה ,אולם הארכיטקטורה הציגה ביטוי פיזי לעליונות התרבותית של איטליה ,נושאת המורשת
של האימפריה הרומית והדת הקתולית.

B. Bagatti, ‘Architetture Francescane in Terra Santa di Antonio Barluzzi’, November 1938, ACTS, File: 108
A. Barluzzi Vita-Articoli, Sub File: A. Barluzzi Varia
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