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נתחיל בהתנצלות .גליון זה נושא ת א ר י ך א ב ל אינו נושא מספר .הסיבה :בגליון ה ק ו ד ם
א צ ה לנו ה ד ר ך וקפצנו מ מ ס פ ר  4 6היישר ל מ ס פ ר  .48ה פ ע ם אנחנו מיישרים א ת הקו וחוזי
רים ל ס ד ר הטוב.
כמחצית הגליון ה ח ד ש מוקדשת ה פ ע ם ל ב מ א י הפולני קזיישטוף קישלובסקי .מזה שנים
ה ו א נ מ צ א ב צ מ ל ת הקולנוע בארצו ,א ב ל ע ם ה צ ג ת ״סרט ק צ ר ע ל רצח״ ב פ ס ט י ב ל ק א ן
 :88״סרט ק צ ר ע ל אהבה׳ /ב פ ס ט י ב ל ס ן ס ב ס ט י א ן  ;88וחשיפת פרקים א ח ד י ם מ ת ו ך
״עשרת הדיברות״ שעשה לטלוויזיה ,ה פ ך ל ד מ ו ת מ פ ת ח בקולנוע האירופי כולו .ה מ ב ק ר
הפולני הותיק יז׳י פלז׳גסקי ,ש ה ו א בין ה ש א ר גם ע ו ר ך ירחון הקולנוע ״קמו״ ,ס ק ר ע ב ו ר נ ו
א ת ד ר כ ו של קישלובסקי בקולנוע ,מ ת ח י ל ת ה ו ע ד היום .נ ו ס ף ע ל כך ,א נ ו מ ב י א י ם ק ט ע י
ראיונות שנערכו עימו ב פ ס ט י ב ל ה ס ר ט י ם בברלין ,ע ם ה צ ג ת ״סרט ק צ ר ע ל אהבה״; ת ק צ י ר
תוכנם של סרטי ״עשרת הדיברות״ ,המשקפים א ת גישתו ה מ י ו ח ד ת של קישלובסקי לנושא;
התרשמות אישית של יבין הירש ,ש נ כ ת ב ה ל מ ח ר ת הצפיה ב״סרט ק צ ר ע ל אהבה״ ו פ י ל ־
מוגרפיה מ ל א ה של הבמאי ,ה כ ו ל ל ת א ת סרטיו הקצרים ,התיעודיים ו ה א ר ו כ י ם ל ק ו ל נ ו ע
ולטלוויזיה.
ס ר ט ו החדש של יצחק)צ0ל( ישורון ,״שדות ירוקים״ ,ו ד א י יעורר ע ם ה צ ג ת ו ויכוחים
רבים ,ה ן משום שזה ס ר ט של צפל ,ב מ א י ה מ ע ו ר ר תגובות עזות בעד ונגד ,והן משום שזה
ה ס ר ט הישראלי ה ר א ש ו ן העוסק ,חזיתית ,בנושא האינתיפאדה .דני ממ׳ה מ ר א י י ן א ת
ה ב מ א י כדי לשמוע תשובות לכמה מ ן ה ש א ל ו ת ה ר ב ו ת שוודאי יישאלו בקרוב.
בתחילת חודש יולי  1 9 8 9ה ל ך לעולמו ,בגיל  ,91א ח ד מגדולי ה ק ו ל נ ו ע התיעודי ב כ ל
הזמן ,ז׳וריס איבנס ,הומניסט ואיש ר ו ח ל א פחות מ א ש ר איש קולנוע .יש עימנו ביוגרפיה
ק צ ר ה וכן קטעים מספרו ״המצלמה ואני״.
אנחנו פותחים ה פ ע ם ב מ ד ו ר ״תגובה״ ,שבו מוזמנים ה ק ו ר א י ם להביע א ת ד ע ת ם ע ל מ ה
שאנחנו מ פ ר ס מ י ם ו ע ל כ ל נושא קולנועי א ח ר שמטריד אותם .משה צימרמן ממשיך ל ס ק ו ר
א ת ת ו ל ד ו ת ה ק ו ל נ ו ע ה א ר ץ ־ י ש ר א ל י  ,״סרט נע״ ב ו ד ק א ת האפשרויות השונות ללימוד ק ו ל -
נוע בישראל ,ומדור שירות ח ד ־ פ ע מ י מ ס ב י ר ל ח ב ר י הסינמטק איך יוכלו להיעזר ב מ ח ש ב
החדש של ה ס י נ מ ט ק להשגת מידע מגוון.
עדנה פיינרו
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שאלתי את קישלובסקי  -והזכרתי שורה של
סרטים ידועים שזכו לפרסום רב בפסטיבלי ונצ-
יה :״נוף בערפל״ )״TOPIOSTIN OMIHLI״(" ,אגדת הש-
תיין הקדוש״ )"LEGGENDA DEL SANTO BEVIT0RE״(,
״עוברת אורח״ )״SANS TOIT NI LOI״( ו״קיץ״ )-RAYON
־ - (VERTאם הוא מזדהה עם נטיה זו למופנמות
ולאינטימיות.
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כשהייתי צעיר ותמים האמנתי בכל ליבי שמס־
פיק ליצור יצירה מרשימה אחת כדי לזכות בשם
עולמי .בחלום! סרטו הראשון של במאי פולני
בשם ® p nולג^ק׳י ,״סכין במים״ ,לא זכה לשוס
תשומת לב במערב .אולם כשהופץ מחדש בתור
סרטו הראשון של יוצר ״תינוקה של רוזמרי״ ו״צי*
יינטאון״ ,קבעו הכל שזהו סרט גאוני .כדאי מאוד
שנלמד לקח מהמקרה הזה ,ונשתדל לא לחזור על
טעויות כאלה בעתיד .אבל במקרהו של קיש־
לובסקי ,היוצר סרטים מאז  ,1969ניתן להפיק
לקח נוסף .התפתחות יצירתו מטילה אור חדש
ושונה על בעיה אוניברסלית של העת האחרונה
 נטייתה של האמנות להתכנס בתוך עצמה ,וסי-רובה לטפל בתחלואי החברה.

^המדגש".

אני מביט בבן שיחי ,ונזכר בתקופה שלפני
קרוב לעשרים שנה .שערו היה אז שופע יותר ,אך
המבט הספקני מאחורי המשקפים הקמורים לא
השתנה .הוא בא אז ,יחד עם כמה מעמיתיו,
למערכת העתון שלי כדי לקדם רעיון )הונגרי,
אגב( להקים אולפן לצעירים ,שבו יוכלו סטודנ-
טים מבית־הספר לקולנוע בלודז׳ להתנסות בעש־
יה הקולנועית בהשקעה לא גדולה מדי ,ומבלי
שייאלצו לדאוג להפצת סרטיהם בהקרנות רגי-
לות .אחרי שנים רבות ואינספור דיונים הוקם
האולפן ,בתמיכה ממשלתית ,אבל אז כבר היה
קישלובסקי במעמד איתן בעולם הקולנוע המק-
צועני.
החבריה הצעירים ההם היו ראויים כבר אז
להתייחסות .המצאתי להם אפילו כינוי שהפך
מאז מושג בחוגי הקולנוע :״הקולנוע הפולני הש-
לישי״ )הראשון היה מורכב מאנשי קולנוע שמלפ-
ני מלחמת העולם השניה ,השני מאלה שהשתתפו
במלחמה אך למדו לאחריה ,והשלישי  -מקולנוע־
נים שלמדו והתחנכו במשטר הסוציאליסטי(.
לכן ,יוצרי ״הקולנוע השלישי״ היו רגישים במיוחד
להיבטיו השונים של הסוציאליזם הפולני .הם
אלה שרצו להשקיע את מירב המאמצים כדי לש-
נות ולשפר את המשטר ,שהם היו חלק ממנו מאז
ילדותם.
קישלובסקי החל ליצור סרטים כבר בתקופת
לימודיו בלודז׳ ,הסרט הדוקומנטרי הראשון שלו,
משנת  ,1969נקרא באירוניה דקה לא ״מלודז׳״
אלא ״מן העיר לודז״ .,תחת שירי ההלל המקוב־
לים על ״בירת הטקסטיל הפולנית של הפרולטר-
יון״ ,הוא הכניס אוסף אנקדוטות מאד לא
מקובלות ,מצחיקות ,לפעמים עוקצניות .בקטע
״פזמון חוזר״ הוא עקב אחרי עובד בעסק של
טקסי קבורה ,שפעולותיו היומיומיות עומדות
בסתירה מוחלטת לתגובותיהם הרגשיות של
האורחים האבלים ,אבל יודע להשתלט בקור
רוח על מצבים קשים ולפתור אותם לטובת שני
הצדדים .סתירה דומה מוצגת בקטע ״הייתי
חייל״ :כשקישלובסקי מבקש לדבר על עיסוק
שהוא גברי ותוקפני לחלוטין ,הוא בוחר באנשים
עיוורים ,התלויים בעזרה של הסובבים אותם.
אני מזכיר סרטים קצרים שהצופים לא ראו,
ובוודאי לא יראו לעולם ,כדי למקם את התפתחו־
תו של קישלובסקי בהקשר היסטורי .הסרטים
הקצרים והלא־קונפורמיסטיים האלה נולדו בת־
קופת הצנע הנוקשה של גומו&קה ,שהסתיימה
בירי על פועלים שובתים בדצמבר  .1970הם נול־
דו גם בתקופה שבאה בעקבותיה ,זו של ג»8רג,
שהתאפיינה ברווחה יחסית הודות להלוואה של
 23מיליארד דולר שהעניק המערב כסיוע לפולין
)ושנוצלה בצורה גרועה מאד(.

ק

י

ש

ל

ו

ב

ס

ק

י

קזיישטוף קישל)בסק>

קישלובסקי נמנה עם האמנים שהלכו בעקבות
משנתו" של מארקס ,וביקשו לא רק להסביר את
העולם אלא לשנותו .כך החלו התנגשויותיו הרא-
שונות עם השלטונות .הוא התייחס ברצינות רבה
להתבטאויות הרשמיות שקראו לעידוד האמנות
המגויסת ,החדורה בבעיות הפוליטיות החשובות
של המדינה .כל סרט שני שלו נפסל על־ידי הצנזו־
רה או נתקל בקשיי הפצה ,והותקף על־ידי העתו־
נות הממשלתית .״בית חרושת״ מעמיד זה מול זה
את המאמץ הגופני של הפועלים לעומת הדיונים
של הוועדים בדבר ניצולו האופטימלי של מאמץ
זה .״אוטוביוגרפיה״ מראה כיצד מפעילה המפל-
גה את כוחה במקרה של קונפליקט אישי עם חבר
מפלגה עצמאי מדי)זה היה מקרה אמיתי והדמו-
יות היו אמיתיות( .״פועלים 71׳״ )שם מרשים מאד,
שאומץ~ 10שנים מאוחר יותר בסרט דוקומנטרי
על עליית תנועת סולידריות( הוא סדרת תוכניות
שהדגישו את חשיבות השתתפות המעמד השולט
לכאורה במדיניות הכלכלית .קישלובסקי נאלץ
לקצץ ,לערוך ,להוסיף ,ובסופו של דבר הסרטים
נתקעו במשרד ממשלתי כלשהו.
אני מזכיר את הסרטים הקצרים האלה בשל

סיבה נוספת :כדי להבליט את האותנטיות
בהתפתחותו של הסטודנט המצטיין מלודז׳,
שהתחנך על ברכי ״האמונה במציאות״ על־פי
אנדרה באזן .קישלובסקי לא הפסיק לצלם סר-
טים קצרים גם אחרי שזכה במעמד איתן כיוצר
סרטים באורך מלא ,ובכך הוא חריג .אצל אנדזייי
ואיידה  -אלילם של כל הסטודנטים מדורו של
קישלובסקי בבית הספר לקולנוע בלודז׳  -אשר
״חשב בתמונות״ ,הקולנוע הבדיוני הוא דבר נפרד
ושונה לחלוטין מהקולנוע הדוקומנטרי .אצל
קישלובסקי  -להיפך .הוא מגשים את מטרותיו
בלי להיכנס לסוגיה אם הן שייכות לתחום הבד-
יוני או הדוקומנטרי .הוא נע כמו צ׳פלין בסוף
״הנווד״ :רגל ימין מצידו האחד של הגבול ,רגל
שמאל מצידו השני.
כשביים את ״רדיוסקופיה״ ,רפורטז׳ה אותנ־
טית מסנטוריום למחלות ריאה ,שעסקה בחוסר
המעש הכפוי על חולי שחפת ,הוא חיפש באופן
טבעי את הסיפור ,את השחקן ,את המורכבויות
הפסיכולוגיות .הטיפול בגיבורים היה דיאלקטי:
הם רצו לחזור מייד לבתיהם ולחייהם ,אך בה
בעת פחדו מהשיבה ,ושמחו בהיחבא כל אימת

שההחלטה נדחתה .לעומת זאת ,כאשר צילם
סרט בדיוני קצר בשם ״מעבר תת־קרקעי"  -על
נסיון להשיב אהבה ישנה  -המצלמה ,תחת שתע־
קוב אחר הדרמה המתרחשת בין שני הגיבורים,
קולטת בצורה אובייקטיבית להפליא את החלל
הנייטרלי ,קטטה המתרחשת מעבר לחלון ,מוד-
עות מודבקות ,או עתון מקופל שהרוח העיפה
לתוך המנהרה.
אולי הגיע הזמן להסיק מספר מסקנות :״נסיונו
הדוקומנטרי של קישלובסקי מוכיח כי הוא כזה
וכזה וכזה...״ אך לא ,כי מה שהוא היה פעם ,הוא
כבר לא .נוכל לראות זאת היטב בסרט הקצר
האחרון שלו ,״מנקודת מבטו של שומר לילה״,
) (1977שזכה לפרסים בפסטיבלים שונים .זהו
סרט מריר ופסימיסטי על תחייתו של ״הפשיזם
הפשוט״)מונח שטבע הבמאי הרוסי מ י כ א י ל דום(
ברמה הנמוכה ביותר .בסרט מכריז קנאי פשוט,
אך חדור אמונה בחשיבות המשמעת ,בניגוד לכל
הנסיון שנצבר בעשורים האחרונים ,כי הסדר
חשוב יותר מהאדם .לאן נעלמה אותה תקופה
שבה רצינו לשנות את העולם;
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אבל הבה נמשיך בסקירה הכרונולוגית ,כי
היא חשובה .כאשר מדברים בפולין על תחילת
יצירתו של איש קולנוע ,חושבים מייד על סרט
עלילתי באורך מלא המוקרן בבתי קולנוע .אם
כך ,קישלובסקי החל עוד לפני ההתחלה .בפסטי־
בל מנהיים  1975-1הוענק הפרס הגדול ל״צוות
העובדים״ ,סרט טלוויזיה ארוך של פולני אלמוני
לחלוטין.
בסרט ,צעיר תמים מגיע לאופרה כדי לעבוד
כעמר מלביש .קישלובסקי מצהיר שהוא אינו
מתעניין בגיבורים הבוחרים בין הטוב לרע ,כי
בחירות כאלה נדירות ביותר בחיים .המלביש
שלו אינו מושפל או דחוי .הוא זוכה בקלות באמו-
נה של ההנהלה ,ויכול לחיות ולעבוד בשלווה.
בגלל צירוף נסיבות מקרי הוא מעורב בצורה בל־
תי־ישירה במאבק יוקרה בין ידידו לבין הזמר
הכוכב .הגיבור אינו בוחר בין ה״טוב״ לבין ה״רע״,
אלא מחפש את הרע במיעוטו .הוע מוטרד ,כי
הוא אינו מקבל את קיומו של מעמד בעל זכויות
יתר ,יהא אשר יהא ,גם אם מדובר באותו מעמד
הנכנס ב״כניסת השחקנים״ המפוארת ,על חשבון
אלה הנכנסים בדלת הצנועה המיועדת ל״צוות
העובדים״ .המסר הדמוקרטי מועבר בעזרת תס-
ריט ליניארי נטיה לאלתור ,תשומת לב רבה
לפרטים.
קישלובסקי הגיע לעמדה שהיה לו כבר מה
להפסיד .ואז עשה את ״הצלקת״ ,על פי סיפור של
? !  . m mהסיפור
סופר אלמוני בשם
היה מעין דף תולדות חיים של מנהיג בתעשיה
הסוציאליסטית ,המתמנה למנהל בניה של בית
חרושת גדול ,הממוקם במקום גרוע ועומד להר-
עיל את כל הסביבה .בקונפליקט עם האוכלוסיה
המקומית הוא מגן תחילה על עמדות הטכנוקר-
טים ,וכשהוא מבין שטעה ,תפקידו כבר הסתיים
ועליו לעזוב.
חשוב לזכור את ההקשר ההיסטורי ואת האי-
רועים שהתרחשו בתקופה שבה נעשה הסרט .כש־
לונו של מנהל בית החרושת חופף את עלייתו
לשלטון של גיארג ב־ ,1970אחרי שממשלתו של
גומולקה פתחה באש על פועלים שובתים בגדאנ־
סק .אולם הקשר היסטורי זה ,על אף דיוקו ,לא
היה אלא מלכודת ,או שמא הסוואה נגד הצנזו-
רה .הבעיות הכלכליות שנבעו מהשקעות גרועות
וזיהום סביבתי לא היו אופייניות לתקופת גומול־
קה .נהפוך הוא ,הן היו הגורם המרכזי בקטסט־
רופה הכלכלית שלתוכה החלה פולין לשקוע
בתקופתו של גיארג.
כאן אנו מנגיעים לדבר חמור מאד .המשבר
המתקרב ,שיגיע לשיאו ב־ 1980עם הקמת תנועה
סולידריות ,הוליד תחילה תנועה )בעיקר קולנו-
עית( שחזרה והכריזה שמשהו עומד לקרות .אחד
הבמאים הצעירים החל להשתמש בביטוי שעור-
רה רוגז רב :״קולנוע של אי־שקט מוסרי״ .אך זה
היה ביטוי מטעה ,כי לא היה מדובר באי־שקט
מוסרי אלא באי־שקט חברתי ,כלומר פוליטי.
מכל מקום ,לקולנוע של אי־השקט המוסרי היתה
השפעה רבה ביותר ,והוא נחשב לזרם החשוב
השני בקולווע הפולני ,אחרי ״האסכולה הפולנית״

"הו!לקת"

של השנים .1959-1955
זה היה קולנוע של צעירים ,של הדור השלישי,
ו״הצלקת״ היה הסנונית הראשונה)גם שני ״הגדו-
לים״ נטלו חלק  -זאנוסי עם ״הסוואה״ וואיידה
עם ״ללא הרדמה״ ,אך שני סרטים אלה נוצרו
אחרי ״הצלקת״( .הצנזורה השתוללה ,הסרטים
קוצצו ,נערכו מחדש ,נפסלו ,הכל בטענה שהם
משמיצים את המציאות הפולנית ואינם מציעים
שום פתרון .אך האם השלטונות ,שללא ספק הכי-
רו טוב יותר את המציאות ובידיהם היה הכוח,
האם הם מצאו את הפתרונות הגואלים?
האם במשך כל התקופה הזאת שקדמה ל״סו־
לידריות״ האמין קישלובסקי שהאמנות יכולה
להשפיע על המציאותי נראה שהרבה פחות מע-
מיתיו ,אולם הבעיה הציקה לו .בסרט ״צלם
חובב״ הוא בחר בדמות של צלם צעיר ולא מנוסה,
אשר לומד לא רק את טכניקות הצילום ,אלא גם
כיצד להשפיע על דמיונם של בני האדם .החובבן,
האיש הלא מקצועי ,האם הוא אדם חופשי ,אדם
שלא מאלצים אותו לעשות דברים ,אדם שיכול
להתבטא כרצונו? ובכן ,מתברר שקל מאד לתמרן
אותו .הבמאי ,כמו פיגמליון המפסל את גלתיאה
שלו ,אשר מתואר כיצור שלילי אך לא מרושע,
מגלה לצלם הצעיר  -בניגוד לרצונו  -את גבולות
האחריות של ציידי התמונות .בד בבד אומר לו
קז׳י^אף  ,warnהמשחק בסרט :״אנחנו הפסק-
נו להיות מהנדסי נשמות!״  -על משקל המשפט
המפורסם של ^ ל י ן  .ב־ 1979זכה ״צלם חובב״
בפרס הגדול של פסטיבל מוסקבה ,תופעה נדירה
ביותר ,ללא ספק בשל ההקשר החברתי שלו .אך
בסצינה האחרונה משמיד החובבן הנואש את
הפילם הלא מפותח עדיין של סרט תעודה מלא
תשבחות ,ומכוון את עדשת המצלמה אל פניו -

מחווה סמלית ,שקישלובסקי חוזר עליה.
מחווה  -שימו לב! פעולה שעבור הפולני קשה
הרבה יותר מאשר לבלגי או לשווייצרי .הסיבה
לכך נעוצה ,לדעתי ,בעובדה שהקולנוען הפולני
תלוי ישירות במציאות החברתית הסובבת אותו.
המציאות נוגעת בו ופוגעת בו לעתים הרבה יותר
קרובות ,בלי יכולת להתחמק ממנה .למרות זאת,
קישלובסקי מוצא פתרון ומנצל אותו:
שני
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בתקופה הידועה כ״ 16החודשים של סולידרי
יות״ ,תקופה של שלטון כפול שבא בעקבות הפג-
נות הפועלים ב־ ,1980עבד קישלובסקי על הסרט
״כוחו של מקרה״ ,הצהרה קיצונית על היחסיות
הקיומית .אדם רץ אתרי רכבת היוצאת מהתחנה.
אם יקפוץ בסופו של דבר לקרון ,יפול לידיו של
שומר המסילה או פשוט ייכשל  -וכך ייקבע גור־
לו .הוא יהפוך חבר למופת במפלגה הקומוניס־
טית ,או פעיל בתנועת מחתרת המתנגדת למשטר,
או רופא ללא מעורבות פוליטית ,שימצא את
מותו באסון אווירי .הסוף הפטליסטי הוא
התחמקות מסוימת ,אך שלוש הביוגרפיות חמק־
בילות נותנות תמונה כמעט שלמה על אפשרויות
הבחירה שניצבו בפני הפולנים של סוף שנות ה־70
)עו&רות לכך דמויות משנה אמיתיות להפליא(.

רוצים להטיף ,אף מקווים לשמר כמה איכויות
מטאפיסיות.
ארבעים השנים האחרונות נטעו בפולנים
חשדנות כלפי יחסיותן של האמיתות החברתיות
והמוסריות ההקשורות ל״סוציאליזם האמיתי".
מכאן הנטיה הגוברת של הפולנים  -הרבה יותר
מודגשת מאשר במערב  -להישען על ערכים יצי-
בים ,קבועים ,שלא ניתן להפוך אותם בן־יום על
פיהם .אומר קישלובסקי)״פילם״ :(43-1988
"החלשנו לפנות אל עשרת הדיברות בעיקר
כדי להציב את המצבים המטרידים והמ־
עודפלים המרכיבים את קיומנו מול הנורמות
הברורות והפשוטות :לא תרצח ,לא תג-
נוב...״

"טחי

של

מקרה"

באמצע דצמבר  1981היה אמור הסרט לקבל את
אישור השלטונות .תחת זאת מצאה עצמה פולין
במצב של מלחמה.
במשך שש שנים נשאר ״כוחו של מקרה״ נעול
במשרדי הממשלה ,וכיום איש אינו יודע מדוע.
אולי זו סתם מקריות .אך שני דברים ודאיים:
כשכבר הוחל בהקרנות חשאיות של הסרט ,הוא
נראה מיושן בהשוואה לאירועים הפוליטיים
,שרדפו זה את זה ,וסרטו הבא של קישלובסקי,
״ללא סוף״) ,(1984הקדים את ״כוחו של מקרה״
בדרכו אל הצופים.
״ללא סוף״ היה ״אדמה לאחר קרב״ ,אחרי
תבוסת תנועת סולידריות ,והוא אמר בכנות את
כל מה שניתן היה לומר אז על פועל צעיר ,שנעצר
ונשפט בעוון ארגון שביתה פוליטית .סיפור הגנתו
של הנאשם תיאר בעדינות רבה את סיכוייה של
פשרה אמיצה ומכובדת ,מעל לראשיהם של הקי-
צונים משני הצדדים .אולם ,את קישלובסקי עניין
בעצם דבר אחר .ההגנה על הפועל שימשה רק
בתירוץ לסיפור הסוריאליסטי של ״אהבה מטור-
פת״  -סיפורו של עורך דין שמת לפני תחילת
הסרט ושל אשתו ,המשכנעת את עצמה אחרי
מותו שמדובר באהבה ״עד המוות״ ,בדומה במי-
דה מסוימת לאלן רנה )סרטו ״AMOUR A MORT״
יצא כמה חודשים לאחר מכן( .מנין נובע הצד
המטאפיסי הברור)עורך הדין מופיע כרוח( ,מנין

ההתאבדות שבסוף ,שהיא בעיני אחדים טרגית
ואומללה ,ובעיני אחרים מלאת תקווה והישגז
המבקרים ,שניתחו בעיקר את הקו הפוליטי
של הסרט ,הופתעו מן הבחירות המאוחרות יותר
של קישלובסקי ,ופירשו אותן כ״שינוי כיוון״ .זה
איננו מדויק .נטיה זו לכיוון של הפנמת החוויה
נבעה מההידרדרות הכלכלית והאקולוגית של
המדינה ,מהעדר החלומות והתקוות של חברה
שהתייאשה .הפולנים למדו לחיות  -בנפרד37 .
מיליונים של אנשים פרטיים.
"בתחילת שגות ה* ,70ואפילו לקראת
סופן ,היו לנו תקוות מסוימות ,שכיום אני
מכנה אותן אשליות .הן היו אז הכוח המניע
שלגו .כיום הכוח הזה איננו .צריך לחפש דב-
רים אשר יניעו אותנו" )"קולשורה"
.(38-1988
והוא מצא .יחד עם התסריטאי שלו ,קז׳ישטוף
פיאסיביץ׳)ששימש ,בין הייתר ,כפרקליט במשפ־
טים נגד חברי תנועת סולידריות( ,הוא הגיע לעש-
רת הדיברות .מדועז כי אמות המוסר של עשרת
הדיברות קיימות לפחות  6,000שנה ואיש אינו
מבטל אותן ,למרות שכולנו מפירים אותן .קיש־
לובסקי חוזר ומצהיר ,שהם אינם מתייחסים
להיבטים הדתיים של עשרת הדיברות .הם אינם

מבין עשרת הדיברות ,שניים לבשו צורה של
סרטי קולנוע באורך מלא :״סרט קצר על רצח״
)"לא תרצח״( ו״סרט קצר על אהבה״ .אלה הם שני
הסרטים הפולניים שזכו למספר הרב ביותר של
פרסים בינלאומיים .הבמאי והתסריטאי זהים,
אך כל סרט חתום על־ידי צלם אחר ,ואילו
השחקנים ,המופיעים במשך  30שניות באחד
הסרטים ,הם הגיבורים הראשיים בסרט השני.
שני הסרטים נקיים במכוון מכל התייחסות או
הקשר לאומי טהור .הם גם נקיים במישור הדרמ-
טי :שניהם יוצאים משתי סיטואציות ברורות לח־
לוטיו .הם מתמקדים בשני ״חוטאים״ )רוצח,
אשה מופקרת( ובשני ״עדים״)עורך דין ,נער מאו־
הב( אשר מציבים בפנינו שאלות פשוטות  -אם
לא לומר תמימות לחלוטין :האם מותר להרוג
)אפילו באופן רשמי ,בשם החוק ,אפילו כשאין
לנאשם שום נסיבות מקלות?( האם קיימת באמת
אהבה ,או שמא זו טעות סמנטית בלבדי
תמים מדי! הכל תלוי בתשובות ,ואצל קיש־
לובסקי התשובות מזעזעות בהגיונן הצרוף .הוא
מסביר שלא היתה לו כוונה לעשות סרט נגד עונש
מוות ,א ל א סרט על חוסר התועלת שבהריגה.
באותו אופן ניתן לומר שהסרט השני אינו מכוון
נגד התנהגות מינית קלת דעת ,אלא נגד חוסר
הטעם שבאי־אהבה .למרות שהנושא הוא לכאו-
רה בנאלי לחלוטין ,לטעמי הוא הטוב שבשניים,
כי הוא מפתיע יותר.
גיבוריו של קישלובסקי סובלים .הסבל הוא
יחודו של האדם .כדי לגרום לצופה להבין את
הסבל משתמש הבמאי במוסיקה צרודה ומקוט־
עת; בצילומים שבהם מבחינים רק בקושי בעיקר,
המסתתר מאחורי קומפוזיציה נייטרלית או
מטשטשת :צילומי החוץ מתכערים בגלל סימנים
של התפוררות ,שמיים מעוננים או צהבהבים
בצורה מלאכותית; התאורה לעתים תכופות ב ל ־
תי־מספקת ומעוררת חוסר שקט .הוא אינו מנסה
לשעשע את הצופים.
אך קישלובסקי יודע ,יותר מכל יוצר אחר ,לה-
פיק מהסבל ערך מוסרי עמוק ,לאו דווקא עבור
הגיבורים ,אך אין ספק שעבור הצופים .לכן,
הפסימיזם של קישלובסקי הוא אופטימי .עתונ־
אית מ״פיגארו״ שאלה אותו:
״  -למה דווקא עשרת הדיבדותו
 כי הם קיימים. אבל אף אחד לא זוכר אותם- -זה בדיוק העניין!״
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במסגרת הסדרה ״עשרת הדיברות" ייחסת את
"סרט קצר על אהבה״ לדיבר השישי ,״לא תגאף״ .והגה,
אין בסרט שום מעשה ניאוף במובן התנ״כי של המלה.
איד אתה מסביר זאתז
ה א מ ת היא ,שלא נצמדנו בפרטי פרטים לעש-
ר ת הדיברות ,ל א בסרט הזה ו ל א בסרטים ה א ח -
רים .אינני מתימר להגדיר א ת הדיברות מחדש,
א ב ל אורח החיים שלנו היום מ ו ר כ ב ו מ ס ו ב ן כ ל
כך ,עד שנוסחאות פשוטות אינן תופסות עוד כפי
שתפסו פעם .ובכלל ,מה זה ניאוף? בעיני ,זהו שי-
מוש מעוות בגוף של עצמך ושל בן א ו ב ת זוגך ,שי־
מוש מן הסוג שהוא כל כך נפוץ בזמננו .ז א ת הרוח
שבה צריך לראות את שייכותו של ה ס ר ט הזה
לדיבר השישי.
את ה ת ס ר י ט יהד
?[?׳יששוף §יא©י3יך,
אימך ,הוא עורך°דין m n .הרו8יו3וו 5שאובים מן
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לא .הסיפור הזה בדוי מתחילתו ועד סופו .זה
סיפור שיכול להתרחש בכל זמן ו ב כ ל מקום ,ל כ ל
א ח ד מאיתנו .הכמיהה לאהבה ,לחיבה ,ההתמכ-
רות למציצנות אירוטית ,כל א ל ה דחפים אינטי-
מיים שהם אולי מודחקים ברוב המקרים ,א ב ל
קיימים בתוך כ ל אדם .זה המכנה המשותף ל כ ל
עשרת הסרטים הללו :ביקשנו לספר א ך ו ר ק סי-

פורים שכל צופה יכול לראות את עצמו בתוכם,
בלי שום מאמץ .הרעיון המקורי היה של קזייש־
טוף פיאסיביץ׳ ,שכתב איתי את התסריט גם
לסרט קודם ,״ללא סוף״ .בשלבים מוקדמים כלל
ל א היתה כוונה שאני אביים את כל עשרת הפר-
קים.
מדוע הוזלסת 3כל ז85ת ל3יי 0את 3ול0י
זה התפתח בהדרגה .השקענו הרבה זמן בכתי-
בה׳ יותר משנה ,ובכל פעם גבר בי התיאבון
לביים את מה שאנחנו כותבים .בכל מקרה ,תכננ-
תי כבר זמן ר ב לעשות א ת ״לא תרצח״ ,אבל הנו-
שא האלים הטיל עלי אימה ,עד אשר ראיתי
אפשרות לשלב אותו בתוך מסגרת רחבה יותר
של כל עשרת הדיברות .היה לי רושם שכחלק מן
הסדרה כולה זה ייראה פחות בוטה ומחריד.
כשגמרנו את כתיבת כל עשרת הפרקים ,הבאתי
את התסריטים לטלוויזיה ,ובמקביל הצעתי
אותם למשרד התרבות ,הממונה בפולין על הקול-
נוע הסברתי שיש לי עניין להפוך שניים או שלו-
שה מן הפרקים לסרטים באורך מלא ,בתנאי
ש״לא תרצח״ יהיה אחד מהם .ל א רק שנעניתי
בחיוב ,אף התבשרתי שהמשרד מוכן לאשר פי-
תוח של תסריט נוסף לסרט באורך מלא ,״סיפור
קצר על אהבה״ .מחיר ההפקה של שני הסרטים
היה נמוך במיוחד .כל הסרטים האחרים שהופקו
בפולין באותו זמן עלו כפליים או יותר.
במו ב״לא תרצח״ ,גם בסרט הזה )״סרס ?(צר על
אהבה״( הדמות המרכזית הוא בחור צעיר שחי במסג-
רת חברתית מעורערת.
לפני שרשמנו לעצמנו א ת הביוגרפיה של הצעיר
הזה ,היינו צריכים להחליט על הרקע החברתי
שלו .ה א ם ה ו א נ מ צ א במסגרת תקינה ומסודרת,
או שהוא בן למשפחה הרוסה׳ החלטנו על האפש-
רות השניה ,שנראתה בעינינו מעניינת יותר .ילד
שהוזנח על ידי הוריו זקוק לאהבה ולחיבה יותר
מן האחרים .אני יודע זאת היטב ,כי אני הייתי
ילד כזה .היתה לי הזדמנות ,בילדותי ,לבדוק מק-
רוב את כל המוסדות החינוכיים של המדינה.
א ת ה מ ק ב ל מרק ,אתה מקבל מיטה ,אבל איש
אינו מעניק לך אהבה.
האם אפשר להגדיר את הגיבורה שלך נצמיקגית
הנתקפת יסודי מצפוןן
אינני מצטיין בשיפוט התנהגותן של נשים.
הנסיון שהיה למגדה ,גיבורת הסרט ,עם גברים
היה עגום למדי .היא מסיקה ממנו שמוטב ל א
להיחשף רגשית ,ולבנות חומת מגן סביב עצמה
כדי ש ל א תיפגע .אנשים רבים נוהגים כך ,ואולי
אף במידה ר ב ה של צדק .א ב ל מזמן לזמן קורה
להם משהו יוצא דופן ובלתי־צפוי ,שאינו מצדיק
א ת החשדנות הקיצונית שלהם .אז הם מאבדים
א ת העשתתות ,כמו מגדה ,ואינם יודעים כיצד
להסיר א ת שריון הציניות ,שבו הם עוטפים את
עצמם ר ו ב ימות השנה.

• י עשרת הדיברות אינם
| מ ע נ י י נ י ם א ו ת י נ צ ו או |
 Iכהגדרה ד ת י ת נוצרית I:
 1להתנהגות מ ו ס ד י ת  ,א ל א [
|_כמקור-השראה-לאתיקה|-
מ ו ס ר י ת  ,במסגרת התבדה
 ^ ^ Hהמודרנית • • I
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"סרט קצר על רצח"
יש בסרט דמות נשית נוספת ,בעלת הבית .היחסים
בינה לבין הצעיר ה 0דו־משמעיים.
כך רציתי שיהיו .אינני מתכוון לומר שהיא
מבקשת לפתות את הבחור למיטתה ,א ב ל יש זרי-
מה אירוטית תת־מודעת ביחסים אלה .לכאורה
אלה יחסים בין אם לבנה ,שאינם כאלה ,כי
האשה היא רק אם חברו הטוב של הדייר .ה י א
אשה בודדה מאד והוא נשמה טובה .סטפאניה
איווינסקה ,המגלמת את בעלת הבית ,זכתה
אמנם בפרס על תפקידה זה ,אך לצערי הרב ל א
הספיקה עוד לקבלו במו ידיה.
הסיס שלד עוסק למעשה במציצנות .נאשר סומק
מכוון את המשקמת אל האשה הצעירה מייד נזכרים
ב״מציץ״ של מייקל פאואל וב״חלון האחורי" של היצ'־
קוק.
ומדוע לא? יכולתי לבחור מודלים גרועים יותר,
ל א כן? קולנוענים גונבים כל הזמן רעיונות מקול־
נוענים אחרים ,ואם יש מי שמבקש לגנוב ממני,
אין לי שום התנגדות.
האס הקהל המערבי מגיב לסרטים שלן בצורה
שונה מזו של הקהל במזרח אירופה!
אינני יודע .אני צופה ר ק לעתים רחוקות בסר-
טים שלי ,כאשר אין לי ברירה אחרת .עם זאת,
אני חייב לומר שבסן סבסטיאן ובצרפת הקהל
הגיב בדיוק כמו בפולין .הבקורת אפילו חיובית
יותר במערב ,א ב ל אולי אין זה א ל א עניין של
טעם.

הסרטים הראשונים שעשית היו סוטי תעודה
נקודתיים מאד ,במסורת של ״הרוח השחורה״ שנשבה
בפולין של סוף שנות החמישים .בסרסים שאתה עושה
היום מתקבל הרושם שהמעורבות החברתית העמוקה
שלד פינתה מקומה לבדיקה אישית מדוקדקת של הד-
מויות ,ולבניה לתפארת של העלילה.
אין לי שום כוונה מודעת להתרחק מן הנוש-
אים שבהם אני עוסק ,ולעשות סרטים צוננים
יותר ומעורבים פחות .זו התפתחות הדרגתית
שחלה בתוכי ואני ר ו א ה בה חולשה .איני מיטיב
להגזים או להלהיט רוחות .אולי זו תוצאה של
הסרטים התיעודיים שעשיתי ,שבהם הייתי מצמ-
צם כל מה שיש לי לומר ל ־  1 0דקות .מה שנראה
בעיני מיותר הושלך מייד החוצה מן הסרט .לדע-
תי צריך להגיע לתמצית הנושא ,ודי בו כדי להניע
א ת הסרט כולו ולעורר א ת התגובות .באותם הי-
מים למדתי שסרט יכול להיות ארוך מ א ד מבלי
לומר כלום ,ולעומת זאת ,מטר אחד של ס ר ט יש
בו קבולת אינסופית א ם מצטמצמים בעיקר בו.

בסרט אפשר ליצור ולהחריב עולמות שלמים בין
הדבקה אחת לשניה .גישה זאת השתרשה בי כל
כך ,עד שאיני יכול עוד אחרת .ה כ ל צריך להיות
מרוכז אצלי בדיוק מירבי.
שאלה אישית .מה יהסך לדת!
אינני איש דתי .אינני נוהג ל ל כ ת לכנסיה .ל כ ל
היותר אני מ ב ק ר שם במיסת חצות של חג המולד.
״לא תרצח״ ו״סרט קצר על אהבה״ אינם סרטים
דתיים ,ודאי ל א לפי המושגים של הכנסיה .עשרת
הדיברות אינם מעניינים אותי כצו א ו כהגדרה
דתית נוצרית להתנהגות מוסרית ,א ל א כמקור
השראה לאתיקה מוסרית ,במסגרת ה ח ב ר ה
המודרנית.
ה א ם אפשר ל ר א ו ת א ת ״סרט קצר ע ל אהבה״
כסרט פוליטי ,לפחות בהתייחסות הפרגמטית
שלו לחיים?
לא .עשיתי ב ע ב ר סרטים פוליטיים ,והם
משעממים אותי היום באותה המידה שפוליטיק-
אים משעממים אותי .ס ר ט פוליטי ,בפולין ,ה ו א
עימות בין שני אנשים שאחד מהם תומך ב ס ו ־
לידריות והשני במפלגה הקומוניסטית .אין בזה
שום עניין.
האס הסרט שלך נותן סיכוי כלשהו לאהבה!
סיכוי קלוש .א ב ל העיקר ה ו א שהסיכוי קיים.
במקום שאין בו אהבה ,משתלט הרשע.
מה דוחף אותך לעשות סרטים!
זה ה ד ב ר ה א ח ד והיחיד שאני יודע ל ע ש ו ת • .
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