
5Wtorek
25 kwietnia 2017

ŁÓDŹ 
KULTURAlodz.wyborcza.pl

LO 1

W stalinowskiej Polsce
różnorodność była
tłamszona. 

I ta zasada dotyczyła
również Żydów, którzy mieli
lewicowe poglądy.

IGOR RA KOW SKI-KŁOS

„No we ży cie na zglisz czach. Bund
w Pol sce w la tach 1944-1949” Mar ty -
ny Ru si niak-Kar wat po win ni prze -
czy tać wszy scy, któ rzy two rzą spi -
sko we te o rie o „ży do ko mu nie”. Bo
po ka zu je, że właś nie „ko mu na”, w po -
sta ci pro so wiec kie go PPR-u, sta ra ła
się zdu sić nie za leż ny od sie bie ruch
le wi co wy. A klu czo we ak ty dra ma tu
ży dow skich so cja li stów ro ze gra ły się
właś nie w Ło dzi.

W 1944 r. Bund był po kie re szo wa -
ny. Wie lu je go li de rów zgi nę ło w Ho -
lo ka u ście, in ni nie prze trwa li ra dziec -
kich wię zień. W Lon dy nie sa mo bój -
czą śmierć za dał so bie Szmul Zy giel -
bojm, czło nek Ra dy Na ro do wej RP,
pro te stu jąc w ten spo sób prze ciw ko
bier no ści Za cho du wo bec trwa ją ce go
Ho lo ka u stu. Za gła da nie mal uni -
cestwiła ba zę spo łecz ną Bun du – ży -
dow ski pro le ta riat za lud nia ją cy przed
woj ną Ba łu ty czy war szaw ską dziel -
ni cę na lew kow sko-mu ra now ską.
O ska li po pu lar no ści w Ło dzi świad -
czy to, że w wy bo rach sa mo rzą do -
wych w 1936 r. nie mal po ło wa ży dow -
skich wy bor ców za u fa ła Bun do wi.
Tym bo leś niej sze by ło dla je go dzia ła -
czy, że jed na z naj sil niej szych ży dow -
skich par tii sta ła się ugru po wa niem
mar gi nal nym. Ale, jak po ka zu je książ -
ka Ru si niak-Kar wat, to nie hit le row -
cy za da li Bun do wi śmier tel ny cios.

W po wo jen nej Pol sce Bund wy dał
pra wie 3 tys. le gi ty ma cji par tyj nych.
Naj wię cej w Ło dzi, gdzie dzia ła ła cen -
tra la. Je go człon ko wie or ga ni zo wa li
po moc so cjal ną, za kła da li spół dziel -
nie szew skie i kra wiec kie, wy da wa li
pra sę. Po pie ra li spo łecz ne zmia ny za -
cho dzą ce w kra ju, ale sta ra li się kul -
ty wo wać daw ne fi la ry ide o we: doj kajt
(tu tej szość), misz po che di kajt (ro dzin -

ność) i ji dysz kajt (ży dow skość).
W skró cie: Ży dzi mie li być w peł ni za -
an ga żo wa ny mi w ży cie oby wa te la mi
pań stwa pol skie go, ale sza no wać tra -
dy cyj ną kul tu rę i ję zyk ji dysz. Jed nak
bu do wa ma so we go ży dow skie go ży -
cia na po ty ka ła spo re trud no ści.

Z jed nej stro ny sy jo ni ści roz wi ja -
li sze ro ką dzia łal ność pro pa gan do -
wą, któ rej ce lem by ło prze ko na nie
do wy ja zdu do Pa le sty ny. Bun dow -
cy de cy do wa li się na agre syw ną re -
to ry kę, by skom pro mi to wać ten po -
mysł: „Bez zło śli wo ści stwier dza my
dziw ną zbież ność idei exo du su Ży -
dów z Eu ro py z ma rze nia mi na zi stów
o »wy zwo le niu” Eu ro py spod wpły -
wów ży dow skich. Idąc po tej li nii na -
le ży przy znać, że hit le ryzm jed nak
zwy cię żył” – pi sał „Głos Bun du” na
po cząt ku 1946 r. Po wo ła nie pań stwa
na tak ma łym ob sza rze dla kil ku mi -
lio nów Ży dów by ło przed sta wia ne
ja ko po mysł kom plet nie uto pij ny.

Dwa wy da rze nia spra wi ły, że na -
wet naj bar dziej ma rzy ciel ski pro jekt

pań stwa ży dow skie go wy da wał się
sen sow niej szy niż od bu do wa ży dow -
skie go ży cia w Pol sce. Naj pierw
w czer wcu 1946 r. zo stał za strze lo ny
w Ło dzi bun do wiec Fisz ka Nej man.
Wło dzi mierz Szer, któ ry miesz kał
z nim przy ul. Miel czar skie go, wspo -
mi nał po la tach: „Ta śmierć wstrząs -
nę ła śro do wi skiem. Zwy czaj ny Żyd,
żad na pu blicz na oso bi stość, nie jest
bez piecz ny w swo im do mu i gi nie za -
mor do wa ny w bia ły dzień w naj wię -
kszym wów czas pol skim mie ście. Czy
ma sens zo stać w tym kra ju, za ło żyć
ro dzi nę, wy cho wy wać dzie ci?”. Po -
dej rze wa no Na ro do we Si ły Zbroj ne,
ale spraw ców ni gdy nie zła pa no. Zo -
sta wi li na wierz chu war to ścio we
przed mio ty, za zna cza jąc, że mord
nie miał cha rak te ru ra bun ko we go.

Po grom kie lec ki, do któ re go do -
szło dzie sięć dni póź niej, był dla wie -
lu pol skich Ży dów osta tecznym do -
wo dem, że emi gra cja jest ko niecz no -
ścią. „Pol ska to nie Kiel ce” – gło si ła
pra sa bun dow ska, ale na wet w par tii

po ja wi ły się gło sy zry wa ją ce z ideą
tu tej szo ści. „Na cmen ta rzu nie po -
wsta nie żad ne ży dow skie osie dle”
– mó wił Pin kus Woł ko wicz z łódz kie -
go ko mi te tu.

Z dru giej stro ny si łą nisz czą cą
Bund, w du żej mie rze od we wnątrz
po przez in wi gi la cję, by ła Pol ska Par -
tia Ro bot ni cza. Bun dow cy ma ją cy
sze ro kie kon tak ty z dzia ła cza mi ży -
dow ski mi za gra ni cą, zwłasz cza
w Sta nach Zjed no czo nych, mo gli
ła two otrzy mać łat kę ob cej agen tu -
ry. Gdy Pol ska Par tia So cja li stycz -
na zo sta ła wchło nię ta przez PPR,
bun dow cy zde cy do wa li o sa mo lik -
wi da cji par tii. W mo no par tyj nym
sy ste mie po li tycz nym, bu do wa nym
na wzór ra dziec ki, nie by ło miej sca
na ży dow ską au to no mię. Pod czas
osta t nie go zja zdu kra jo we go 23-24
paź dzier ni ka 1948 r. w Ło dzi ży dow -
scy so cja li ści po raz osta t ni od śpie -
wa li par tyj ny hymn w ji dysz.
W stycz niu pod czas lik wi da cji in -
to no wa li już „Mię dzy na ro dów kę”.

Prze ciw ko „jed no ści” z PPR wy -
stą pi ła gru pa, w któ rej był m.in. Ma -
rek Edel man. „Na rzu co ne ad mi ni -
stra cyj ne zjed no cze nie z PPR by ło
dla tych dzia ła czy Bun du za prze cze -
niem wszyst kie go, w co wie rzy li
i wszyst kie go, co czy ni li po woj nie,
szcze gól nie zaś trud ne by ło do przy -
ję cia przez dzia ła czy mło dzie żo wych,
bar dziej ra dy kal nych w oce nach z ra -
cji mło dzień czej bez kom pro mi so wo -
ści” – pi sze Ru si niak-Kar wat. Gdy
część dzia ła czy od pły nę ła do PZPR,
Edel man po zo stał wier ny bun dow -
skiej nie za leż no ści.

Ru si niak-Kar wat pi sze w książ -
ce o przy gnę bia ją cej atmo s fe rze
osta t nich ze brań bun dow ców i mil -
czą cej zgo dzie wię kszo ści na za koń -
cze nie prze szło 50-let niej hi sto rii
par tii, któ ra prze trwa ła get ta i wy -
wóz ki, lecz nie sta li now ski po rzą -
dek po wo jen nej Pol ski. Wie lu dzia -
ła czy jesz cze przed lik wi da cją zo -
sta ło wy rzu co nych z par tii za „od -
chy le nie pra wi co we” wsku tek na -
ci sków PPR, a in ni mu sie li skła dać
sa mo kry ty ki.

Mi mo to ba da czka koń czy książ -
kę jas ną po in tą: „Oprócz emi gra cji
lub wto pie nia się w PZPR, część
człon ków Bun du za prze sta ła ja kiej -
kol wiek dzia łal no ści po li tycz nej,
po świę ca jąc się ży ciu ro dzin ne mu
i spra wom pry wat nym. Jed ną z nie -
licz nych osób, któ re po zo sta ły
w Pol sce, był Edel man, do koń ca
za go rza ły kry tyk pań stwa ży dow -
skie go, gło szą cy ha sła an ty sy jo ni -
stycz ne. Rów nież nie zmie nił swo -
ich prze ko nań so cjal de mo kra tycz -
nych, włą cza jąc się w nurt wal ki
o de mo kra tycz ne prze mia ny w Pol -
sce”. W ten spo sób Bund do ło żył
się do bu do wy opo zy cji de mo kra -
tycz nej w PRL. �

Na dzie ja lik wi du je się osta t nia

NOWE ŻYCIE 
NA ZGLISZCZACH. 
BUND W POLSCE 
W LATACH 1944-1949
Martyna Rusinek-Karwat
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Zarząd Zgierskiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej

z siedzibą w Zgierzu, ul. Parzęczewska 21

zaprasza do składania ofert
na wykonanie 

ROBÓT INŻYNIERYJNYCH
(DROGOWYCH) 

polegających na przebudowie parkingu
dla samochodów osobowych wraz z drogą osiedlową

wzdłuż bloków nr 50 i 51 przy ulicy Witkacego 
w Zgierzu oraz utwardzenie terenu 

(działki nr ew. 489/28, 489/29, 626, obręb 126).

Wszystkie wymogi stawiane oferentom oraz zakres rzeczowy robót
przeznaczonych do wykonania określa Specyfikacja Istotnych
Warunków Zamówienia (SIWZ).

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia należy wykupić
wpłacając przelewem na konto Spółdzielni w PKO BP S.A. 18 1020
3440 0000 7402 0013 0849 kwotę w wysokości brutto 50,00 zł
(słownie złotych brutto: pięćdziesiąt 00/100). Koszt SIWZ wynosi
40,65 zł + 23% VAT.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać
w Dziale Technicznym w pokoju nr 17 (w godz. 8.00-15.00) po
wpłynięciu ww. kwoty na konto ZSM. 

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego pok. 12
(sekretariat) do godz. 1200, do dnia 15-go maja 2017 r. w zamkniętych
kopertach z dopiskiem na kopercie wskazanym w pkt. 1 SIWZ.

Warunkiem niezbędnym do rozpatrzenia oferty jest wykupienie SIWZ
oraz złożenie oferty cenowej wg załączników dołączonych do SIWZ.

Oferty zostaną rozpatrzone w terminie do dnia 19-go maja 2017 r.

REKLAMA 33630971

Zarząd Zgierskiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej

z siedzibą w Zgierzu, ul. Parzęczewska 21

zaprasza do składania ofert
na wykonanie 

ROBÓT INŻYNIERYJNYCH
(DROGOWYCH) 

polegających na przebudowie dróg wewnętrznych, miejsc
postojowych, dwóch parkingów, chodników i utwardzenie
terenu w rejonie budynków mieszkalnych wielorodzinnych

bloki nr 38, 39, 40 i 45 przy ul. Witkacego/Tuwima
w Zgierzu (dz. nr ew. 618, obręb 126). 

Wszystkie wymogi stawiane oferentom oraz zakres rzeczowy robót
przeznaczonych do wykonania określa Specyfikacja Istotnych
Warunków Zamówienia (SIWZ).

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia należy wykupić
wpłacając przelewem na konto Spółdzielni w PKO BP S.A. 18 1020
3440 0000 7402 0013 0849 kwotę w wysokości brutto 50,00 zł
(słownie złotych brutto: pięćdziesiąt 00/100). Koszt SIWZ wynosi
40,65 zł + 23% VAT.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać
w Dziale Technicznym w pokoju nr 17 (w godz. 8.00-15.00)
po wpłynięciu ww. kwoty na konto ZSM. 

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego pok. 12 (sekretariat)
do godz. 1200, do dnia 15-go maja 2017 r. w zamkniętych kopertach
z dopiskiem na kopercie wskazanym w pkt. 1 SIWZ.

Warunkiem niezbędnym do rozpatrzenia oferty jest wykupienie SIWZ
oraz złożenie oferty cenowej wg załączników dołączonych do SIWZ.

Oferty zostaną rozpatrzone w terminie do dnia 19-go maja 2017 r.

REKLAMA 33630973

REKLAMA 33631110


