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חדשה. דת על המושתתת חדשה,

 גיהינום, מדורי שיבעה עבר ז׳ולבסקי
 שרי־קולנוע ארבעה הסרט. את אז כשעשה
 נתן הראשון ההסרטה. במשך התחלפו

 אמר השני הסרט, את לעשות ירוק אור
 להמשיך, שכדאי אמר השלישי להפסיק.
 כדי מדי חופשי שהסרט החליט והרביעי

 עשוי עוד הוא הפולני, לקהל להראותו
 וסגר — במוחו חדשות מחשבות להעלות

במישרדו. הסרט את
 על שמע הפסטיבל, מנהל ז׳אקוב, ז׳יל
 ולהביא לנסות כדי לוורשה ובא הסרט,

 דקות, עשד חסר גמור, הלא הסרט את
 הגלגלים ניתן: לא הדבר אבל לפסטיבל.

 אם יהיה ״מה הצנזורה. על־ידי הוחרמו
 חשב בקאך פרס יקבל הסרט זאת בכל

 עלינו ייצחק אז ״הרי הפולני, שר־הקולנוע
כולו?!״ העולם

 ובזהירות. במרירות אז דיבר ז׳ולבסקי
 שכן המידה, על יתר להאשים רצה לא הוא

 ומהר בפולין, עדיין היו ילדיו ושני אשתו
 שלומם. את מסכנות היו מדי רבות מות

 במרתפי־הצר נמצא עדיין הסרט — היום
ב כבר הילדים ושני האשה אבל זורה,

 לפני זכו, ארוכות הפצרות אחרי צרפת.
אשרת־יציאה. לקבל חודשים, חמישה
יחזור שז׳ולבסקי סיכוי כל אין עתה

 עם המפרכת עבודתו בעת דולבסקי אנדז׳י הבמאי
 למיפלצת המשועבדת צעירה כאשה אדג׳ני איזאבל

 שהאמין טען הבמאי מוחלט. לאבדון עד למישנהו, אחד מרצח אותה הגוררת נוראה,
ליכולתה. להגיע כדי לחלוטין, אותה לשבור נאלץ כי אם אדג׳ני, של המוחלט בכישרונה

 אנדדי הבמאי של סירטו מתוך בתמונההשיש איש
 השחקן נראה הברזל״, ״איש ואידה,

מן הפועלים מנהיג של בנו טומצ׳יק, בדמות ראדזולוביץ' ידי

 הפך טומצ׳יק השיש״. ״איש שהיה ואידה, של הקודם הסרט
 אביו, חיי את להסריט שבאה והכתבת בגדאנסק, הפועלים מנהיג

ולרעייתו. במחתרת לפעילה הפכה (לידו), יאנדח כריסטינה

 הנעלמת אדג׳אני) (איזאבל אשתו אחרי
 את מגלה הוא מוזרה. בצורה הבית מן

 היא באשתו. השולט זה לא אבל המאהב,
 מים־ עם יחד גם ובמאהב בבעלה בוגדת

 וזרועות מוגדר לא ראש בעלת מוזרה, לצת
 מסביב היצורים כל את וגוררת מתפתלות,
נוראות. רציחות של לאמבטיות

 אינו סקולימובסקי, ידי הפולני, חברו
ד הפסימיות את ממנו. יותר אופטימי  הנ

 שעשה בשילוב לראות היה אפשר שלו ראה
 פרולוג עם למעלה, ידיים הישן, לסירטו
 אחדים. חודשים לפני בביירות שצילם

 לא שלמעשה טענו, מפולין יודעי־דבר
 הסרט כל את הפולנית הצנזורה שיחררה

פנים. להעמיד שמנסים כפי שלל,
 כי טען, בעבר הסרט את שראה מישהו

 בשנת שהיה ממה נותרה אחת שעה רק
 שלמות. שעתיים הסרט, את כשעשה ,1967

 במסיבת־העי- שנכח מסויים, פולני מבקר
 כי הצהיר סקולימובסקי, שערך תונאים

 לא מאומה וכי בשעתו, הסרט את ראה
 מבקר- אותו כי שידע מי רק ממנו. נגרע

 כקומיסר גם שנים מזה משמש קולנוע
 הכחיש לא מדוע להבין עשוי מטעם,

זאת. עובדה סקולימובסקי
 עוסק בלונדון, סקולימובסקי חי חיום

 מ־ לבד הגדולה אהבתו ובציור, במישחק
 לחזור והגעגועים השאיפה אבל מישחק.
 מליבו. חלפה לא מולדתו, בפולין, ולעבוד

הקשו האחרים, הבמאים כחבריו, כמוהו
 מלא בפה והמודים לארצם, בטבורם רים

 בשבילם, נורא סבל זהו בניכר לעבוד כי
 ולעבוד לחזור יעדיפו לעולם־לעולם וכי

זאת. להם יתירו רק אם בבית,
 ידיים כמו סרט התירו כיצד ובכל־זאת,

חב של פגישת־מחזור על המספר למעלה,
 הלומי־יין שבהיותם הלימודים לספסל רים

 הם לעצמם. מטורף חשבון־נפש עורכים
ה והשגי השגיהם כל כי למסקנה מגיעים

 החברה וכי לאפס, הגיעו בפולין חברה
 ערכיה כל כי במקום, צועדת הפולנית
 אין — עתיד כל לה אין וכי התנפצו,

! ? זאת בכל השתנה משהו אם כי זאת
 יודעי- טענו השתנה,״ לא דבר ״לא,

 המסוכן ״החלק רשמי. לא באופן שוב, דבר,
 הריצפה. על בבית, נשאר סקולימובקי של
שנער בפגישת־חברים, שמדברים זמן וכל
 המצב על מדברים הרי שנה, 14 לפני כה

וחלילה. חם היום, על ולא פעם שהיה
 להקשות ניסה שבמקום העיתונאים אחד

 של הפסימיות ״האם סקולימובסקי: על
 לעולם או בלבד, לפולין מתייחסת סירטך

 פסימוי ״אני :היתד, הבמאי תשובת ?״ כולו
 היה יכול מה וכי כולו.״ לעולם ביחס

 ולמחרת באולם, יושב כשהקומיסר לענות,
 כולו, בעולם העיתונים כותרות יופיעו

 דלת לו להשאיר רוצה בכל־זאת והוא
בפולין. פתוחה

 שהוא סקולימובסקי חברי על ״מתפלאים
 ״האמת באנחה, דולבסקי אומר פסימי?״

החיים האחרים חברינו וכל ואני שהוא היא

 כריסטינה השחקנית 11 ך׳ 11 ך0
11^1  כתבת־ שהיתה יאנדה, *1^1

 הסרט. בגלל מעבודתה שפוטרה טלוויזיה
■8 0

 שכן גדל, באיסורים שלו השיא לפולין:
 כי לפירסום, אסורים סרטים שני רק לא
 בינתיים: שכתב ספרים שלושה גם אם

והיס קולנוע על נובלות שתי — האחד
 משיח- פרנק, יעקב על — השני טוריה,
 ,18ה־ במאה פולין ביהדות שקם השקר

 מעל ז׳ולבסקי של דמיונו את והלהיב
 והשלישי שהכיר, אחר נושא לכל ומעבר

 תרגום בתהליך כשנה כבר שנמצא ספר —
 ספר בצרפת. בקרוב לאור ויצא לצרפתית,

 תורת־ עם היסטוריים מאורעות משלב זה
 הסכימה הפולנית הצנזורה ״אמנם הקבלה.
 אבל פולני, בעיתון מסיפרי קטע לפרסם

!״וחלילה חס ? הספר כל את

 השדים ״מגרש
ברצינות״

 לתב- ז׳ולבסקי התחיל שנתיים פני
 עתה ורק טרוף, הבא, סרטו את נן ״ 1

לעשו תיכנן אז בפסטיבל. אותו מציג הוא
שהב האיש כי וגילה בארצות־הברית תו

 וחסר מושבע רמאי חיה אותו להפיק טיח
 שעימם האחרים האמריקאים פרוטה. כל

 צפוייה כי סופית אותו שיכנעו מגעים ניהל
 בהפקה וכי לדעת, איבוד של סכנה לו

 יערכו סרטו, את ממנו יקחו אמריקאית
 את לו יתנו ולא רוחם, על כעולה אותו

 בעיק- לנשימה, כאוויר לו הדרוש החופש
שלו. הפולנית ההיסטוריה בות

 ז׳ולבסקי של שסירטו איפוא פלא מה
 שכן מתענה. ונשמה חולה נפש על מעיד

 טירוף של במרכזו העומד המוזר הסיפור
 בנפשם למתרחש קולנועי עד אלא אינו
״האינ בפולין. אינטלקטואלים יוצרים של

 ז׳ול- אומר מה?״ לשם הפולני, טלקטואל
סירקו גיבורי כל את ומביא בציניות, בסקי

1 א י א <1 ה י } (  אנדדי הבמאי ך
י * י י י  הקודם, סירטו י

 של חייו על סרט לעשות כתבת־טלוויזיה
פועלי מנהיג זה, של בנו על כתבה

 המשך הברזל״, ״איש את מסריט ואידה
 מנסה השיש״ שב״איש בעוד השיש״, ״איש

 לעשות רדיו כתב נשלח פועלים, מנהיג
הברזל״. ב״איש גדאנס במיספנות ים

 של מייגע תהליך בתוך מוחלט, לאבדון
מ נראו לא שכמותם התקפי־היסטרייה,

הבד. על עולם
 ז׳ול־ של שסירטו בצחוק, אמר מישהו

 אבל ברצינות״, השדים ״מגרש הוא בסקי
פשו העלילה האמת. מן רחוק אינו הדבר

לעקוב מבקש ניל) (סם בעל לכאורה: טה׳

 מטורפים של חבורה כולנו במערב, היום
 משלה לא מאיתנו אחד אף מדעתם. שיצאו

 מישהו ואם בפולין. לעתידו ביחס עצמו את
 לומר יכול אני שם, השתנה שמשהו אומר
 היום הרעב. וזה השתנה אחד דבר שרק

בפולין!״ רעב יש
ן■ פיינרו עדנה


