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Życie polityczne i religijne w Izbicy przed wojną

W Izbicy była partia Haluc, był Bund, oni chcieli zdaje się zasymilować w Polsce i żyć tutaj,
potem byli Polaej Syjon – partia patriotów żydowskich, która tylko chciała do Palestyny, potem
byli chasydzi - były różne sekty chasydów i innych Żydów. Filozofia chasydów była - przeżycie
tańcem, przeżycie śpiewem i tak dalej – inni inaczej na to patrzyli. Oni trochę weselej odprawiali
święta, trochę bardziej ortodoksyjnie, modlili się cały dzień, tak jakby pobożny katolik siedział na
klęczkach przed ołtarzem czy gdzieś - to była grupa wierząca. Były też polityczne partie
młodzieżowe. Była Bejt Czar, która była partią prawicową i chciała odzyskać cały Izrael, całą
Palestynę biblijną - to w tym miejscu jest Jordania, tam 60 % Palestyńczyków żyje - i chcieli to
odebrać i stworzyć państwo żydowskie. Nieraz były parady, to policja izbicka pożyczała im
karabiny na tą paradę. To były wojskowe takie. Potem była Ha szomer hacair – lewicowa i tak
konkurowali nawzajem. No i oczywiście byli – ci z „Jesziwabuchier”. Jesziwa tu w Lublinie jest,
więc tam to było duże centrum europejskie kształcenia rabinów, więc to była osobna grupa ludzi
– tych „Jesziwabucheir”, którzy tu studiowali. No ja się nie znam tak, bo ja żyłem wtedy jako
dziecko i nie interesowałem się tym. Wiem, że Bejt Czar mi się podobał, bo mieli mundury i
karabiny. I maszerowali ładnie. I ten Bejt Czar - oni urządzili raz w takim jednym pokoju zabawę -
tańczyli i mnie tam wpuścili – już miałem 12 lat i mnie wpuścili, to byłem świadkiem tych tańców,
tego wszystkiego..
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