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Fyra nya filmer med judiskt tema

“The Prince and the Dybbuk” 
Prinsen är den polsk-judiske filmregissören och film-
producenten Michał Waszyński, född i Kowel som
Moishe Waks. Denne son till en smed från Wołyń por-
trätteras i en dokumentärfilm av Elwira Niewiara och
Piotr Rosołowski. 
Dybuk är titeln på hans berömda film från 1937, byggd
på An-Skis pjäs. Teaterstycket har blivit emblematiskt i
den judiska teatertraditionen och filmen är en klassiker. 
Den judiske Waks blev katoliken Waszyński i Warszawa,
dit han flyttat efter första världskriget. Han regisserade
hela 37 filmer i Polen före krigsutbrottet 1939. Han flyd-
de då österut och kom via Białystok till Sovjetunionen
1941. Han hade tur och enrollerades som filmare i general
Anders armé, som via Iran, Irak och Palestina kom till
Italien. Han deltog även i slaget vid Monte Cassino.
Waszyński blev kvar i Italien, där han gifte sig med en
mycket förmögen dam ur aristokratin.
Hustrun dog efter en kort tid och den homosexuelle
Waszyński kunde leva högt på sina tillgångar, som gav
honom en möjlighet till ett extravagant liv, omgiven av
dåtidens kändisar, som gärna kallade honom för den
polske prinsen.
I Spanien producerade han storfilmer som Romarrikets
fall och El Cid.
Han dog i Madrid 1965 ungefär som han levat: i sviterna
av diabetes fick han en dödlig hjärtattack, när han åt en
tallrik med tryffel... Han begrovs med stor pompa i Rom
som en förmögen polsk aristokrat.
Waszyński hade många hemligheter och levde med flera
olika identiteter. Han regisserade framgångsrikt sitt eget
liv men kom inte undan sin Dibbuk, sitt eget förflutna.

“Sobibór” 
Ryskt storfilmsdrama om upproret i och flykten från
dödslägret Sobibór i oktober 1943 i regi av huvudrolls-
innehavaren Konstantin Khabensky. Den dramatiska
filmen har verklighetsunderlag och visar hur upproret
planerades och genomfördes under ledning av den sov-
jetiske löjtnanten Aleksander Pechersky. Några recen-
senter har dragit dagsaktuella politiska slutsatser i skild-
ringen av hur handlingskraftiga sovjetiska judar står mot
lägrets polska judar, som diskuterar om moral och rätten
att döda. I filmen talar alla sina egna språk, också jiddisch
i olika dialekter.
 
“1945”
Ungersk film i regi av Ferenc Török, som också skrivit
manus.
Ungersk landsbygd i augusti 1945. En dallrande het dag
förbereder den allsmäktige byskrivaren sin son apoteka-
rens bröllop. Två svartklädda män kliver av tåget; det är
far och son, som överlevt Förintelsen. Tysta går de ba-
kom en vagn med två lådor. Rykten sprider sig omedel-

bart i byn. Innehåller lådorna puder, parfym och tvål och
ska de två männen konkurrera med den lokala affären?
Är de släktingar till den tidigare affärsinnehavaren, som
först angavs och sedan deporterades? Har de kommit till-
baka för att kräva rätten till sitt? Rädslan sprider sig snart
över hela byn för många av dess innevånare var indragna
i brotten, som nyligen begåtts – antingen det var genom
svek, tystnad eller stöld. Ett antal personer skildras ingå-
ende och man tar upp det individuella ansvaret och den
kollektiva skulden. Hur är det att flytta in i någon annans
hem och äta på tallrikar, som inte är dina?

 Planty 7/9 i Kielce, platsen för massakern i juli 1946

“Bogdan’s journey/Przy Planty 7-9”
Återvändandetemat återkommer i denna polska film
regisserad av Michał Jaskulski och Lawrence Loewinger,
den ene polsk katolik och den andre amerikansk jude.
Filmen beskriver pogromen i Kielce den 4 juli 1946, som
tog 42 judars liv och bidrog till en massutvandring av
polska judar. Händelsen är ännu ett öppet sår i det polska 
medvetandet och olika teorier finns om bakgrunden till
pogromen, huruvida den var en politisk provokation och
vilken roll säkerhetstjänsten hade i skeendet.
Ett falskt rykte om ritualmord av en kristen pojke hade
spridits och en folkmassa med deltagande av milis och
militär angrep Judiska kommitténs hus i centrala Kielce.
I fastigheten härbärgerades många judar, alla överlevande
från läger och gömställen. 
Ett antal dödsdomar avkunnades efter rättegången om
morden men senare förtegs historien i alla officiella sam-
manhang. 
Den polske katoliken och psykologen Bogdan Białek
öppnar vid kommunismens fall en sannskyldig Pandoras
ask, då han offentligt börjar prata om Kielcepogromen.
“Det förflutna är förbi först när man helt enkelt pratar om
det” menar han. 
Filmen behandlar detta och reaktionerna på vad man får
veta. Dessutom skildras de två regissörernas inbördes för-
hållande under mer än tio års filmande, allt under påver-
kan av den växande kunskapen om pogromen.
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