
:אחו או״ב הציעה
 של הסלאבית־קאתולית לנפש שורשית פחות

האנטי־שמיות. היהודים. שינאת הפולנים:
 של הקאתולי שהקארדינאל שעה כן, על

 על מודיע וישינסקי, סטפאן ההגמון פולין,
 להרע לא ״על־מנת השבועית, דרשתו ביטול

 ביטאון פובסנחשה, סלובו מדפיס יותר,״ עוד
פאכס* הפרו־קומוניסטית הקאתולית התנועה

 או — ״היהודים המסורתית: ההאשמה את
 והנהיגו שאירגנו הם — הציונים לפחות

ההפגנות.״ את
 אחת היא אשמים שהיהודים הטענה

 מאבק־ של ביותר הבסיסיות ההשמצות
 בימי עוד הפולני. ההיסטורי ההמונים
 הפאודאליים שהשלטונות פעם כל הביניים,

 — והאריסים האיכרים בקרב בתסיסה חשו
 ההשמצות ואת עלילות־הדם את חידשו

 פוגרום, אירגנו הקלאסיות, האנטי־יהודיות
 בערים אשר שבגיטאות ובמרחץ־הדמים

 העוול נשתכחו תחום־המושב, של ובעיירות
העניים. של והמחסור האריסטוקראטי

 היו מלחמת־העולם שערב שבעוד אלא
 יהודים אלף מאה ועוד מיליון שלושה בפולין

היהודית לקהילה זו ארץ שהפכו —

:המדד את שהצית המחזה
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 של הרשמי התואר למשורר. נחשב מיצקביץ׳ אדם אין פולין ך*
 הלאומית, התקומה נביא ״נביא״. הוא הפולניים הסופרים גדול ^

הפולנית. ההיסטוריה של ביותר השחורות בשעות
 נכס הוא הפולנים ובעיני שפות־העולם, לרוב תורגמו יצירותיו

אותה. החוצה הוויסלה ונהר ווארשה בירתם כמו לאומי,
 בימי להצית הספיק שנה, 112 לפני שמת ליטא יליד מיצקביץ׳,

הרוסים. על־ידי הוגלה במאסר, ישב גם הוא פוליטיות. תבערות חייו
 — בפולין האחרונה להתלקחות שגרמה — דז׳אד־ יצירתו את
 זה־עתה רוסי. מישטר־כיבוש תחת שרוייה היתד, שארצו בשעה כתב

 שנאבקה ,1830 שנת של זו — נוספת מרידה בכישלון הסתיימה
 העם של וייחודו תרבותו את לעקור התכוזן אשר הרוסי בשלטון
 אחד!״ צאר אחת, דת אחד, ״אל היתד, הצבאי המסע סיסמת הפולני.

 כתום אך בשדה־הקרב, להצלחות המורדים זכו הראשונים בשלבים
ברחו, אלפים לווארשה. בחזרה נכנסו והרוסים צבאם הוכרע שנה

 הסטודנטים אלפי צעקוההופש! יחי
וואר־ ברחובות שהפגינו , ■■ ״

מחזהו הצגת את לאסור הממשלה החלטת בעיקבות שה,

 בפני הוצג המחזה האבות. מיצקביץ׳, של האנטי־רוסי
 הצופים, להשתוללות גרם זאקופאני, הקייט בעיר כשנה

האנטי־רוסיים. הקטעים על לחזור השחקנים את שאילצו

 אמריקה אחרי ביותר וד,משגשגת המאוכלסת
 לא — פולין רחבי בכל כיום, נישארו —

 ישישים 5000 מהם יהודים. אלף 18מ־ יותר
בבתי־אבות. מתגוררים אשר מופלגים,

̂ל ו
הקאפיטל!" ננד ״כקומוניסטים

 חברים הם הללו היהודים ום ^
הפולנית. הקומוניסטית במפלגה ן

 עמדות־מפתח ממלאים — הניכר חלקם
 במימשל, בכלכלה, תפקידי־עילית וקיבלו

ובטכניקה. במדע במפלגה,
 מלחמת לאחר היו, מהם בלתי־מבוטל חלק
 הקיצוני, באגף חברים השנייה, העולם

 אפשר זאת המפלגה. של הסטאליניסטי,
 שהרוסים משום סיבות: משתי להסביר

 סתם על מאשר יהודים על יותר סמכו
 הקומוניסטי המישטר את כשד,שליטו פולנים,

היהו של מסויים שחלק ומשום זו; בארץ
האנטי־שמיים בגורמים לנקום רצה דים

 שופץ), פרדריק המהולל והמלחין הפסנתרן (ביניהם לפאריס בעיקר
 שלוש בין מחולק כששיטחה עריץ, מישטר תחת שקעה והארץ

ואוסטריה. פרוסיה רוסיה, החזקות: השכנות
 אך מהתמרד. הפולנים חדלו לא מכן, שלאחר הדורות שני במשך

 ברוטאלי מסע־דיכוי יותר, חמור מישטר בעקבותיו הביא מרד כל
 אזורי־הכיבוש. של אופיים את לשנות המנסה יותר,

לעודד כדי זקנים) או (אבות, דדאדי את כתב הגולה מיצקביץ׳

■
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מיצקביץ׳ אדם
 קדושה. של בהילה מייד זכתה והיצירה עמו; בני של רוחם את

 כריעה. תוך פולנים פאטריוטים על־ידי נקראים היו ממנה חלקים
רוחות־אבות העלאת של עתיק אלילי פולחן על מבוססת העלילה

 הסלאבים בקרב נהוג שהיה האומה, אבות עם התייחדות פולחן —
 מיצקביץ׳ מילא הזאת המסורתית המיסגרת את הקדמונים. והליטאים

וגעגועי־מולדת. אהבת־חירות חזייה בשירה
★ ★ ★

ץ' בי ק צ ^י  ה־ של בידידו ידוע אף היה הרוסים, את שנא לא ץ
 זקא־ מספר של אינטימי חבר היה אפילו הוא פושקין. משורר

הצאר. את להפיל לשווא, שניסו, ,1825 דצמבר מהפכני — בריסטיס
 שינאה הרוסי שילטון־ר,כיבוש את מיצקביץ׳ שנא זאת, לעומת

 כמו: בפסוקים בדז׳אדי, ביטוייה את המוצאת לוהטת,
 את אך המלאכים. בראו ונציה את בני־האדם. בנו רומא ״את #׳

בני־השטן!״ הקימו פטרבורג
קונראד האסיר יסוריו את מתאר המחזה, של השלישי בפרק •

 של קטן בתא כלוא הוא עצמו. את מיצקביץ׳ הציג שבדמותו —
 שבאה רוח עם משוחה לכלא, הפכוהו הרוסיים שהכובשים מינזר,

 לשחררו): שעומדים שמועה (על אומר הוא השאר, בין לבקרו.
 את ומרגלי מידי תסירו אם גם אזיקים! קיבלתי חופש, לי ״הבטחתם

נשמתי!״ את בהם תכלאו — הכבלים
 הפולני נובוסילצב, של האימתנית דמותו מרחפת הכלא בתא •

משחור. שחורה דמות זוהי הרוסי. הצאר תחת בארצו הרודה
 ורגליהם מגולחי־ראש כשהם לגלות, מובלים ילדים־אסירים •

 את לסחוב יותר יכול שאינו מתלונן עשר, בן מהם, אחד באזיקים.
 את נוטל השוטר שותתת־הדם. רגלו את לשוטר ומראה הכבלים,
 אונקיות. עשר — ״המישקל וקובע: בידו, אותם שוקל האזיקים,

ללכת.״ תמשיך חוקית. מידה
★ ★ ★

ם 1מ **  מיצ־ יצא זמנו, של הפולנית האינטליגנציה מבני רבי
 על חלם ברומא, התיישב הוא המערבית. באירופה לגלות קביץ׳

 לכל צדק על המבוססת רפובליקה ומשוחררת, עצמאית פולין
פולין שבתושבי והנרדפים הנרמסים — ליהודים אפילו שכבות־בניה.

ה האח ״ישראל, כינה אשר אותם, ראה יותר, טוב עתיד חזה —
פולין. של חירותה למען כלוחמים בכור״,

 מיצקביץ׳ של ארצו זכתה הראשונה העולם מלחמת לאחר רק
 אילץ הבאלטי, הים אל מוצא לה העניק ורסאיי חוזה לעצמאותה.

גדאנסק. חבל את לפולין להחזיר גרמניה את
 דרשו הם הפולנים. בעיני חן מצא לא רוסיה עם הגבול אבל
 מעצמה היתר, פולין כאשר — 1772 של הקו אל מיזרחה, להזיזו

ה בין למלחמה 1920ב־ התפתח הגבולות סיכסוך מרכז־אירופית.
הס שנה כעבור ברית־המועצות. לבין החדשה, הפולנית רפובליקה

 כל את כימעט לפולין שהעניק נפרד, בחוזר,־שלום המלחמה תיימה
הרוסים. מן דרשה שהיא השטח

 בעיית־ גם כי היה נידמה העמים״, של כ״אביב אז שניראה במה
המצי והסופי. הטוב פיתרונה על באה לרוסיה פולין שבין היחסים

 ברית״ חילקו השנייה, מלחמת־העולם בפרוץ אחרת: הוכיחה אות
השלי שהרייך לאחר פולין. את ביניהן, הנאצית, וגרמניה המועצות

לברית־המועצות. המיזרחיים פולין מחוזות נמסרו נפל, שי
 לעזור כדי הפעם כי אם פולין, את כבש שוב הסובייטי הצבא
בני־ברית. של מעמד לרוסים שהעניק קומוניסטי, מישטר־אח ולהקים
 מיצ־ אדם של שיריו בין איישם השטח, לפני מתחת עמוק אבל
 כבברזל צרובה נשארה ד,קמאיות, הלאומיות האגדות לבין קביץ׳
המשעבד. הזר, הרוסי, של תמונתו מלובן

 רובו את ספק, ללא הנאצים, בימי שהיוו
הפולני. העם של המכריע

 השילטון גייס מדוע מובן זה רקע על
 לתת על־מנת הקאתולי הביטאון את דווקא

 המכוון מחודש, אנטי־שמי למסע האות את
 מן הפולנים דעת את שיסיח מסך־עשן לד,תת

חופש־הדעת. על המאבק
 מנהיגי־ הם הציונים כי פאכט, האשמות

 חיש־קל יתומות. נשארו לא ההפגנות,
 מן זרועות־המישטר, כל אליהן הצטרפו

העיקרי. הקומוניסטי ליומון ועד המישטרה
 הפגנות־החופש. נימשכו שבינתיים אלא

את •חסלו לגיסטאפו!״ ״מתת כמו סיסמאות בלטינית.שלום

 ווארשה ״כל או מוצאר!״* של משרתיו
 גזוזטרה, מכל גג, מכל נשמעו לצידנו!״

פולני. קאמפוס בכל
 השוטרים, על אבני־רחוב השליכו מפגינים

 הפראית ההפגזה בפני עמדו לא שקסדותיהם
 ההמון על הסתערו פרשי־ד,משטרה הזאת.
 — ארוכות באלות־גומי מנופפים כשהם

 של המהפכני הסרט את שהזכירו בסצינות
פוטיומקין. הסיירת אייזנשטיין
עם משאית הובאה עזר, לא זד, וכשגם

 הממונה מוצאר, מיצ׳סלאב שריהפנים *
החשאית. המישטרה על

 הקרב. נימשך אז גם אבל תוחח־המים.
 והמשרדים כשבתי־ד,חרושת ארבע, בשעה

 לעבר המפגינים צעדו המון־אדם, פולטים
 מיבנה הקומוניסטית, המפלגה מרכז בניין
ווארשה. במרכז הניצב וחמור, כבד

 הבניין, של השישית בקומה גזוזטרה, על
 בכירים, פקידים — שליטי־פולין ניצבו

 והתבוננו — המרכז וחברי גבוהים קצינים
 העממי המישמר של חזקות יחידות כיצד

 משך נאבקות, המשטרה של אחדות וכיתות
המהפכני. בהמון משעתיים, יותר

 הקומוניסטים מרד כמו נראה ״זה
)14 בעמוד (המשן


