Ugrupowanie

Asymilatorzy

Bund

Poalej Syjon

Tło

Głównie Żydzi niereligijni, sprzeciw
wobec osobnego życia
żydowskiego
1919 – Zjednoczenie Polaków
Wyznania Mojżeszowego
Wszystkich Ziem Polskich
(ZPWMWZP)

Pełna nazwa „Powszechny Żydowski Związek Powstała w 1904 r.
Robotniczy na Litwie, w Polsce i Rosji” zał.
1897 w Rosji
- klasa średnia
- 1919 partia polityczna w Polsce

Przywódcy

Samuel Dickstein
Kazimierz Natanson
dr Kazimierz Sterling

Wiktor Alter
Henryk Erlich
A. Litwak
Włodzimierz Medem
M. Edelman

Lewi Eszkol
Arie Tartakower
E. Ringelblum
Dawid Ben Gurion

Program polityczny - pełnia praw obywatelskich dla
Żydów
- związki z polskimi środowiskami
intelektualistów
- ZPWMWZP zniknęło po 1924

- socjalizm rewolucyjny, żadnego kontaktu z
partiami niesocjalistycznymi
- związki zawodowe jako podstawa władzy
- kulturalna autonomia Żydów w Polsce,
oparta na języku jidysz
- sprzeciw wobec syjonizmu jako reakcji
służącej kapitalizmowi i brytyjskim
imperialistom

- niemarksistowscy socjaliści
- wspieranie emigracji do Palestyny wspólnie z Ogólnymi
Syjonistami

Osiągnięty wynik
wyborczy

- nigdy jednak nie wprowadziła swoich
- 4% w wyborach 1924-1927
posłów do Sejmu
- licząca reprezentacja w samorządach
miejskich
- w latach 30. – także w żydowskich gminach
wyznaniowych (30%)

Ruchy
młodzieżowe

- Cukunft – organizacja młodzieżowa
- Skif – org. dla dzieci
Ruch sportowy Jutrzenka

Frajhajt, Dror, Gordonia
Ruch sportowy Ha-Poel

Ugrupowanie Syjoniści Ogólni

Syjoniści-rewizjoniści

Mizrachi

Ortodoksi

Tło

Ruch powstały w
Założeni w 1925 roku przez
oparciu o Światową
Włodzimierza 'Zeewa'
Organizację
Żabotyńskiego
Syjonistyczną założoną
w 1897 w Bazylei
- 1923 rozłam na różne
ugrupowania i przyjęcie
określenia „Ogólni”

Założona w 1902 w Wilnie przez rabina Partia Agudat Israel założona w 1912 r. w
Jakowa Reinesa partia religijnych
Katowicach (wtedy Niemcy)
syjonistów, drobna burżuazja
W Polsce tak nazwana od 1928 r., wcześniej
Szlomej Emunej Izrael.
Głównymi zwolennikami i przywódcami byli
cadycy z Góry Kalwarii.

Przywódcy

Icchak Grunbaum
Apolinary Hartglas
Leon Lewite
Leon Reich
Ozjasz Thon

Włodzimierz Żabotyński
Jan Bader
Józef Szyfman
Menachem Begin

Herschl Farbstein
Lewi Lewin Epstein
Icchak Nissenbaum

Abraham Mordechaj Alter – cadyk z G.
Kalwarii
Meir Szapira
Icchak Meir Lewin – zięć cadyka z G. Kalwarii

Program
polityczny

- popieranie uzyskania
politycznej
niepodległości przez
Żydów w Palestynie
- kompromis lub presja
na rząd Polski celem
wprowadzenia traktatu
chroniącego
mniejszości narodowe

- ultranacjonalizm
- siłowa presja na nieograniczoną
emigrację do Palestyny
- 1935 plan „ewakuacji” 1,5
miliona Żydów do Palestyny w
ciągu 10 lat
- likwidacja diaspory

„Ziemia Izraela dla ludu Izraela zgodnie
z Torą Izraela”
- dyskusja z innowacyjnymi oraz
świeckimi elementami syjonizmu
- wspieranie rewizjonistów w sprawie
aliji (wyjazdów do Palestyny)

- wszystkie sprawy załatwianie według litery i
ducha żydowskiego prawa
- lojalność wobec rządów RP
- sojusze z różnymi ugrupowaniami
żydowskimi
- początkowo radykalny sprzeciw wobec
syjonizmu, a po 1935 zbliżenie – sprzyjanie
powstaniu państwa żydowskiego
- nacisk na edukację i kulturę

Osiągnięty
wynik
wyborczy

- wybrani do 313 gmin

5% polskich Żydów głosowało na 9% żydowskich głosów w wyborach
rewizjonistów
1924-1927

Ruchy
Akiwa
Betar
młodzieżowe Ha-Szomer Ha-Leumi
Ha-Noar Ha-Iwri
Ruch sportowy Makabi

Bnei Akiwa – w Palestynie
Ha-Szomer Ha-Dati

33% głosów żydowskich w wyborach 19241927
Cejrej Agudat Israel

