
By³a ona przecie¿ w istocie par-
ti¹ w³adzy, której struktury
pokrywa³y siê z instytucjami

pañstwa i która w sferze ideowej sta-
nowi³a swoist¹ metapartiê.W jej sze-
regach mogliœmy znaleŸæ zarówno
marksistów (tych „betonowych”, in-
terpretuj¹cych dzie³a mêdrca z Tre-
wiru zgodnie ze stalinowsko-leni-
nowsk¹ wyk³adni¹ oraz tzw. rewi-
zjonistów), jak i ró¿nej maœci nacjo-
nalistów o endeckim rodowodzie.
Obóz w³adzy chêtnie pos³ugiwa³ siê
narodow¹ retoryk¹, aby uzyskaæ
spo³eczn¹ legitymacjê dla swych
dzia³añ. Funkcjonariusze publiczni
chêtniej wiêc pos³ugiwali siê pojê-
ciami takimi, jak „ojczyzna” lub „na-
ród” ni¿ „komunizm” czy „walka
klas”. Antysemickie nagonki, któ-
rych dramatycznym przyk³adem
mog¹ byæ wydarzenia marca 1968
roku, stanowi³y element rozgrywek
miêdzy ró¿nymi koteriami wewn¹trzpartyj-
nymi. W³adze akceptowa³y równie¿ i wspie-
ra³y dzia³alnoœæ nacjonalistycznych i anty-
semickich œrodowisk skupionych wokó³ Zjed-
noczenia Patriotycznego „Grunwald”, które
tropi³y „wrogów narodu d¹¿¹cych do obale-
nia ustroju”.

Po prze³omie roku 1989 i rozpoczêciu pro-
cesu demokratyzacji przedstawiciele nacjona-
listycznego skrzyd³a dawnej PZPR znaleŸli siê
na marginesie ¿ycia publicznego. Ale z niego
nie znikli. Przy kolejnych kampaniach wybor-
czych mo¿emy ich zobaczyæ, jak orbituj¹
wokó³ takich partii z politycznego mainstre-
amu, jak PSL czy Samoobrona. Czêœæ dzia³a-
czy, która nie pogodzi³a siê z decyzj¹ o roz-
wi¹zaniu PZPR i przyjêciem socjaldemokra-
tycznego kursu przez jej kontynuatorkê, pod-
jê³a decyzjê o powo³aniu w³asnej organizacji
– Zwi¹zku Komunistów Polskich „Proletariat”
(w wyniku roz³amu przekszta³conego póŸniej
w Komunistyczn¹ Partiê Polski i Polsk¹ Socja-
listyczn¹ Partiê Robotnicz¹). Program polskich
komunistów okaza³ siê mieszank¹ retoryki kla-
sowej i narodowej. W trakcie kampanii przed-
referendalnej w sprawie przyst¹pienia Polski do
UE straszyli oni „zagro¿eniem niemieckim”
z równ¹ gorliwoœci¹ co dzia³acze Ligi Polskich
Rodzin. Cz³onkowie ZKP „Proletariat” demon-
strowali tak¿e swój sprzeciw wobec NATO
podczas manifestacji w Szczecinie ramiê
w ramiê z nacjonalistami (przedwojenni dzia-
³acze KPP, którzy czêsto byli celami ataków
oenerowskich bojówkarzy, przewracali siê chy-
ba wtedy w grobach).

Fiasko rz¹dów SLD w latach 2001-2005
spowodowa³ wzrost aktywnoœci organizacji
nawi¹zuj¹cych do lewicowych idei – najczê-
œciej jednak by³y to byty o marginalnym zna-

czeniu. Wœród nich zna-
laz³y siê œrodowiska, któ-
re okreœlaj¹ siê mianem
„lewicy patriotycznej”.
W ostatnich wyborach
prezydenckich popar³y
one kandydaturê An-
drzeja Leppera. Do g³o-
sowania na lidera Sa-
moobrony nawo³ywa³y
m.in. M³odzie¿owe Po-
rozumienie Organizacji
Patriotycznych, Stron-
nictwo Narodowe Boh-
dana Porêby (w czasach
PRL jednego z liderów
antysemickiego „Grun-
waldu”), Stowarzysze-
nie Lewica Narodowa
i Front Narodowo-Ro-
botniczy.

SLN to grupa narodo-
wo-komunistyczna po-

wsta³a w 2000 roku na Podbeskidziu, odwo³u-
j¹ca siê do pogl¹dów W³adys³awa Gomu³ki.
FNR to z kolei organizacja „lewicowych” na-
cjonalistów, przeciwna UE, NATO i „syjoni-
zmowi”. Powsta³a w 1999 roku w Chorzowie,
a na jej czele stoi niejaki Daniel Gruszka. Gdy
wpiszemy nazwê tego stowarzyszenia do in-
ternetowej wyszukiwarki, oka¿e siê ¿e o jej
dzia³aniach informuj¹ g³ównie portale skrajnej
prawicy. Dowiemy siê tak¿e, ¿e FNR  podej-
muje wspólne inicjatywy z ugrupowaniami na-
cjonalistycznymi i antysemickimi, np. Obozem
Wielkiej Polski.

Najbardziej jednak zadziwia i szokuje
fakt, ¿e aktywnoœæ podszywaj¹cych siê pod
lewicê nacjonalistów popularyzowana jest na
portalu lewica.pl, który redagowany jest
przez ludzi dalekich od szowinistycznych in-
spiracji ideowych i wywodz¹cych siê z or-
ganizacji deklaruj¹cych
postawy antyfaszystow-
skie, takich jak M³odzi So-
cjaliœci, SLD, SdPl, PPS,
CKLA (Lewicowa Alterna-
tywa). Mo¿emy wiêc dziê-
ki lewica.pl na bie¿¹co do-
wiadywaæ siê o kolejnych
inicjatywach Frontu  Na-
rodowo-Robotniczego,
a dziêki zamieszczonym
linkom poznaæ programy
organizacji tzw. lewicy pa-
triotycznej, takich jak Ruch
Moralnego Sprzeciwu (tu
jeszcze potrzebna jest cier-
pliwoœæ, bo strona jest
w budowie) czy Partia No-
wej Lewicy Polskiej, która
na swej witrynie apeluje:

„Wzywamy Was – polskie elity do opamiê-
tania siê! Wzywamy Was do wykrzesania
z siebie iskier patriotyzmu, nadziei i sprawie-
dliwoœci. Nie Naród polski jest dla Waszych
brudnych interesów, ale Wy jesteœcie z Do-
bra i dla Dobra Narodu Polskiego. Przypo-
minamy Wam o Waszym, Narodowym obo-
wi¹zku i o tym, ¿e Kat stoi u Waszych drzwi!
Wzywamy Naród Polski do powszechnego
bojkotu tych wszystkich zarz¹dzeñ polskich
elit, które s¹ sprzeczne z polsk¹ tradycj¹,
z Dobrem Narodu, jako Dobrem Wspólnym.
Wzywamy do zbiorowego niepos³uszeñstwa
wobec tych, którzy rywingierkami chc¹ za-
s³oniæ nam nasze oczy. A je¿eli bierny opór
nie pomo¿e, to niech wzorem dla nas bêdzie
Jezus Chrystus – który wzi¹wszy w rêkê
«...bicz ze sznurków, powypêdza³ wszystkich
ze œwi¹tyni, tak¿e baranki i wo³y, porozrzu-
ca³ monety bankierów a sto³y powywraca³»
(J 2, 15). Polska jest nasz¹ œwi¹tyni¹, trzeba
– tak, jak Jezus Chrystus – zrobiæ w niej po-
rz¹dek! Je¿eli bojkot elit nie pomo¿e, to trze-
ba je usun¹æ! Innego wyjœcia nie ma! Im szyb-
ciej to zrobimy, tym mniej bêdziemy po-
krzywdzeni; tym mniej trzeba bêdzie wysi³-
ku dla odbudowania tego, co zosta³o znisz-
czone! Naród polski ju¿ wielokrotnie by³
niszczony i usuwany z mapy Europy. Ale rów-
nie¿ Naród polski wielokrotnie spod okupa-
cji siê wyzwala³! Czy¿ teraz ma byæ inaczej?
Czy¿ obecne pokolenia Polaków s¹ inne ni¿
pokolenia ich ojców? Czy¿ nie staæ nas na
to, aby prawa by³y nie tylko spisane, ale tak-
¿e przestrzegane? Czy¿ nie staæ nas na to,
aby pielêgniarka i ka¿dy z nas móg³ godzi-
wie zarobiæ na naszej ziemi, i nie musia³ emi-
growaæ i pracowaæ jako bezimienny numer
brukselskiego aparatu kolonialnego? Staæ nas
na to! Dowodów w przesz³oœci daliœmy wie-
le. Musimy jeszcze raz pokazaæ, ¿e Polska
nie jest pust¹ nazw¹!”. Czy tak ma dziœ wy-
gl¹daæ PL lewica?!

PNLP jest czêœci¹ Patriotycznego Frontu
Socjalistyczno-Ludowego. W jego sk³ad wcho-
dzi te¿ Polska Wspólnota Narodowa pod prze-
wodnictwem os³awionego Boles³awa Tejkow-
skiego, a tak¿e Stronnictwo Narodowe – Obóz
Narodu Polskiego, Polska Socjalistyczna Par-
tia Robotnicza (za³o¿ona przez dawnych dzia-
³aczy ZKP „Proletariat”). W deklaracji za³o-
¿ycielskiej Frontu czytamy m.in.:  „W sytu-
acji œmiertelnego zagro¿enia Polski i Polaków,
a zw³aszcza ludzi pracy, robotnicy ci wpadli
na pomys³ zjednoczenia wszystkiego co pol-
skie, patriotyczne, socjalne, d¹¿¹ce do suwe-
rennoœci i sprawiedliwoœci spo³ecznej. Cho-

dzi o stworzenie zjedno-
czonej si³y politycznej,
przeciwstawiaj¹cej siê ka-
pitalistycznemu globali-
zmowi i d¹¿¹cej do nowe-
go, narodowego i socjalne-
go ustroju sprawiedliwoœci
spo³ecznej.”.

Redaktorów serwisu le-
wica.pl, którzy bezkrytycz-
nie relacjonuj¹ dzia³alnoœæ
organizacji „lewicy patrio-
tycznej”, nie nale¿y byæ
mo¿e pos¹dzaæ o sympatie
do szowinistycznych ideolo-
gii. Mo¿na im jednak zarzu-
ciæ coœ o wiele powa¿niej-
szego – ignorancjê i obojêt-
noœæ wobec szowinistycz-
nych miazmatów.

„Lewica patriotyczna”,
czyli skrajna prawica
MICHA£ SYSKA

Bohdan Porêba, jeden z za³o¿y-
cieli Zjednoczenia Patriotycznego
„Grunwald”

Pawe³ Bolek, przewodnicz¹cy Ruchu Mo-
ralnego Sprzeciwu

Czes³aw Mi³osz pisa³ niegdyœ: „ONR-u jest spadkobierc¹ Partia”. Wy-
bitny poeta i laureat Literackiej Nagrody Nobla s³usznie wskazywa³ na
jedn¹ z ideowych podstaw dzia³ania komunistycznej monopartii PRL.
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