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Panie Profesorze, Marsz Niepodległości znów wykorzystano do
kreowania fałszywego obrazu Polski i Polaków. „Bandyci”, „na-
cjonaliści” – to niektóre z wypróbowanych metod ataku.
– Marsz Niepodległości stał się już częścią naszej narodowej tradycji świętowa-
nia odzyskania niepodległości, wyrazem troski Narodu, by państwo polskie ze
wszystkimi swoimi instytucjami i organami było przyporządkowane dobru naro-
dowemu i dobru człowieka. Wiemy, że już na samym początku na marszach
pojawiały się lewackie, anarchistyczne grupy ludzi przywożonych z zewnątrz,
udających Polaków, którzy dokonywali bandyckich napadów na policję, sklepy,
dziennikarzy. Te lewackie ataki nie były przypadkowe. Chodziło o to, aby oso-
bom, które nie znają bliżej  historii  Polski,  naszych tradycji,  obrzydzić samą
formę świętowania narodowego i przedstawić marsz w świadomości międzyna-
rodowej jako wyraz nacjonalizmu szowinistycznego, połączonego z przemocą,
nienawiścią i destrukcją.
Organizacje lewackie, odwołujące się też do idei masońskich, antychrześcijań-
skich, widzą w istnieniu narodu i wpływie narodu na państwo, w dumie narodo-
wej coś dla siebie niebezpiecznego. To są ideologie kosmopolityczne, głoszące
tezę, że ojczyzną człowieka jest cały świat. To kłamstwo, bo przecież rodzimy
się w konkretnym miejscu, w konkretnej rodzinie, z tego tytułu mamy konkret-
ne zobowiązania wobec swoich rodaków, a nie wobec całego świata. Więc ko-
smopolityzm ze swej natury okłamuje człowieka, nosi fałszywy logos i ethos.
Walka ze zdrowym patriotyzmem, z miłością ojczyzny jest nie-
przypadkowa?
– Przekaz medialny pokazujący często Marsz Niepodległości jako burdę, chuli-
gański wybryk pojawia się po to, żeby ludzie mylili patriotyzm z szowinizmem,
naród z tłuszczą, która nic nie potrafi zrobić, tylko wszystko dewastuje. To jest
działanie, które zmierza do obrzydzenia ludziom narodu, świętowania.
Tu chodzi ostatecznie o depersonalizację człowieka, powrót albo do kolektywi-
zmu, albo do anarchizmu, który próbuje rozbudzić w ludziach egoizm podszyty
liberalizmem, gdzie człowiek żyje sam dla siebie, sam sobie jest sterem, żegla-
rzem, okrętem, zrywa więź narodową, kpi z tradycji, szydzi z religii, z tego
wszystkiego, co wspólnotowe, bo w tym właśnie widzi swoje spełnienie i swoją
wolność.
Belgijski  europoseł  Guy  Verhofstadt  nazwał  trzy  lata  temu
uczestników  Marszu  Niepodległości  „faszystami”.  Taki  obraz
polskiego patrioty ma dominować na Zachodzie? Gwoli prawdy



„faszystami” nazywał Polaków jeszcze w latach 30. minionego
wieku Stalin.
– Mamy być dla tych ludzi nazistami, faszystami, istotami nawołującymi do ho-
lokaustu, czystek etnicznych. Proszę pamiętać o tym, że tzw. elity polityczne
Unii Europejskiej to bardzo często grupy osób ukształtowane w ideologii neo-
marksistowskiej, która największe zagrożenia dla siebie widzi w rodzinie opar-
tej na związku kobiety i mężczyzny, we własności prywatnej, bo mimo wszyst-
ko promuje ona życie rodzinne. Ta ideologia widzi też wielkie zagrożenie dla
siebie w religii katolickiej, bo ona uczy, że człowiek żyje ostatecznie dla Boga.
Neomarksizm, który stanowi źródło ideowe wielu elit politycznych, jest bezboż-
ny, laicki, ateistyczny. Dlatego cały etos, który stanowi podstawę dla Marszu
Niepodległości, zawarty w słowach: Bóg, Honor, Ojczyzna, stanowi potwarz dla
elit neomarksistowskich, często też zideologizowanych chorą, egoistyczną i he-
donistyczną wersją liberalizmu. Dla wielu w Europie autentyczny polski patrio-
tyzm jest jakby ciałem obcym, które trzeba odrzucić, uśmiercić.
Mamy dziś do czynienia z celowym eskalowaniem napięcia w
społeczeństwie?
– Myślę, że taka hipoteza jest wielce prawdopodobna. Pierwszym faktem jest
zgoda na protesty uliczne, w których notorycznie łamie się prawo, i to na wiele
różnych sposobów, a z drugiej strony są ataki na środowiska patriotyczne, któ-
re stanęły w czasie wcześniejszych wydarzeń po stronie Kościoła, tradycji pol-
skiej, po stronie dobra wspólnego. Tymczasem tzw. strajk kobiet zwyczajnie
naruszał dobre obyczaje, przepisy prawa, dopuszczając się często przestępstw.
Sam widziałem na ulicach Warszawy nastoletnie osoby spożywające alkohol,
zachowujące się wulgarnie, bezczelnie, siedzące na skrzyżowaniach. Policja pil-
nowała, aby nikt im nie zrobił nic złego. To jest skandal.
Bezkarne są też ekscesy aktywistów lgbt, choć oni sami chcieli-
by stworzyć wrażenie, że są prześladowani. Czy takie skrajne
grupy mogą tworzyć rodzaj piątej kolumny, która służy jako
taran, by coraz bardziej dzielić Polaków?
– Trzeba mieć świadomość, że ideologia lgbt jest nie tylko ideologią antyspo-
łeczną, ale w istocie antyludzką, bo wyraża najczęściej zgodę na aborcję, czyli
na największą zbrodnię, jaką jest pozbawianie życia osób najsłabszych. Jest to
także zbrodnia na społeczeństwie,  bo ideologia ta próbuje zrównać związek
małżeński kobiety i mężczyzny ze związkiem partnerskim opartym na podłożu
czysto  hedonistycznym.  To  nie  ma  nic  wspólnego  z  rodziną,  tego  rodzaju
związki ze swej istoty są bezpłodne, więc promowanie ideologii lgbt jest działa-
niem antyspołecznym, rujnującym tożsamość chrześcijańskich narodów. To nie
przypadek, że zwolennicy lgbt w pierwszej kolejności atakują  religię, która w
tradycji kultury Zachodu jest fundamentem całego ładu moralnego, społeczne-
go, cywilizacyjnego.
Czy ekstremiści lgbt mogą być wykorzystywani przez inne pań-
stwa do podminowania Polski?
– Z całą pewnością tak. Proszę zwrócić uwagę, że walka z państwem polskim, z
Narodem Polskim, w ogóle między państwami cały czas jest obecna. Dowodem
tego jest to, co się dzieje na Ukrainie w relacjach Kijowa z Rosją. Ale dziś woj-
ny mogą przybierać różne postacie. Najbardziej niebezpieczna jest ta, która



niszczy tożsamość narodu i ład moralny, co doprowadza do zlikwidowania prze-
ciwnika. Więc ideologie lansowane przez obce państwa, a do takich ideologii z
całą pewnością trzeba zaliczyć neomarksizm, ideologię lgbt, wszelkiego rodzaju
szowinizmy charakteryzujące się nienawiścią do obcych, są lansowane po to,
żeby podzielić i osłabić.
Tutaj nie wolno być naiwnym, dlatego tak ważna jest dzisiaj solidna edukacja
prowadzona przez ośrodki uniwersyteckie, która te wszystkie rzeczy nazywa,
pokazuje ich ideowe źródła i konsekwencje. W przypadku ideologii lgbt konse-
kwencją jest totalny nieład moralny w życiu indywidualnym, wspólnotowym,
połączony z zatraceniem i zbydlęceniem człowieka.
Specjaliści mówią, że najważniejsza jest obecnie wojna o świa-
domość, bo pozwala zneutralizować przeciwnika przez dokona-
nie głębokiej zmiany moralno-psychologicznej całego narodu.
– Święty Jan Paweł  II w swojej bardzo ważnej pracy „Pamięć i  tożsamość”
wskazuje, że ta wojna toczy się w istocie o serce i o sumienie człowieka, o jego
tożsamość, o świadomość celu ludzkiego życia.
Jakie metody manipulacji stosuje w wojnach o świadomość?
– Już Pascal Bernardin w swojej książce „Machiavel nauczycielem” pokazuje,
jak na uniwersytetach amerykańskich i europejskich powstawały różne techniki
manipulacyjne wykorzystujące osiągnięcia socjologii, antropologii. Dziś mani-
pulacja wypracowana w katedrach uniwersyteckich może zostać wzmocniona
dzięki istnieniu nowoczesnej techniki. Wszyscy mamy smartfony, konta w in-
ternecie, na które przychodzą non stop informacje, newsy. One faktycznie nie
mają źródła tylko w naszych zainteresowaniach, preferencjach tematycznych,
ale są przygotowywane po to, żeby nas modelować.
Manipulacja za pomocą mediów dokonuje się sukcesywnie już od lat, zwłaszcza
na ludziach młodych. Pierwszy przekaz, jaki obecnie dostają, jest taki, że za-
biera się ludziom prawa. Młody człowiek mówi: „No to ja stanę w obronie tych
wszystkich, którzy są teraz zniewalani”. A przecież nie ma prawa do zabijania
dzieci. Nie ma wolności bez prawdy i dobra. Tutaj dokonuje się wielka manipu-
lacja, która jest dzisiaj możliwa dlatego, że opracowano środki manipulacyjne
od strony ideowej i umożliwiono ich realizację przez nowoczesną technikę.
Rozpalanie  emocji  to  wypróbowana  technika  oddziaływania,
zwłaszcza na młodzież, która ma problem z rozumową analizą,
łatwo w niej wywołać określone zachowania.
– Tak, działanie na emocje to stara sztuczka, środek manipulacji.  Zwracam
jednak uwagę, że wszystkie ideologie szowinistyczne, lewackie, lgbt zbiegają
się w jednym punkcie: chcą  oderwać człowieka od Pana Boga, chcą ogołocić
człowieka z największego dobra.
Elementem wojny o nasze umysły jest też atak na św. Jana
Pawła II? Komu zależy na tym, by Polacy sami odchodzili od
Kościoła, od wiary?
– Atak na Ojca Świętego jest szczególnie perfidny i obrzydliwy. Święty Jan Pa-
weł II zawsze pozostanie największym z Polaków. Jego wielkość polega nie tyl-
ko na tym, że wniósł ogromny wkład do kultury narodowej, ale przede wszyst-
kim na tym, że prowadził ludzi do Pana Boga. Próbuje się więc teraz pokazać,
że Jan Paweł II był otoczony ludźmi skorumpowanymi, hipokrytami, oskarżony-



mi o różnego rodzaju zbrodnie, w związku z tym on sam nie jest dobry, nie
mógł prowadzić ludzi do Boga. Już pojawiają się hasła, by zmieniać nazwy ulic,
placów, które noszą imię Jana Pawła II. To jest destrukcja całej kultury naro-
dowej,  bo jeśli  pozbywamy się  tego,  co  najważniejsze,  najpiękniejsze,  naj-
wznioślejsze, to cóż nam pozostaje? Śmieci. Na śmietniku nie warto żyć, trzeba
stamtąd uciekać. Stosuje się wobec nas pedagogikę wstydu, wzbudzania obu-
rzenia i nienawiści do polskości. To jest bardzo znany mechanizm, który chciał
zainstalować w Polsce i Hitler, i Stalin, i wszyscy wrogowie naszej Ojczyzny.
Współczesne metody manipulowania społeczeństwem są jed-
nak trudniejsze do identyfikacji. Na przykład Rosjanie posługu-
ją się tzw. zarządzaniem refleksyjnym, które pozwala przewi-
dywać reakcje przeciwnika w odpowiedzi na zastosowane me-
tody sterowania.
– Dawniej narzędziem ideologizacji człowieka była propaganda, np. w narodo-
wym socjalizmie i komunizmie. Dzisiaj szkoły stają się narzędziami ideologiza-
cyjnymi, a dzięki nowoczesnym środkom komunikacji, jak internet, smartfon,
portale społecznościowe, manipulacja jest dla wielu ludzi niezauważalna.
Zgoda, świat manipulacji  może przerażać, ale to też jest cel
operacji  sterowania  społeczeństwami.  Nie  jesteśmy  jednak
bezbronni.  Gdzie  przebiegają  szańce  obrony  w tych  zmaga-
niach?
– Pierwszym środowiskiem, w którym powinniśmy się bronić, jest nasza nor-
malna ludzka rodzina, nasza pobożność i związek z Panem Bogiem. Katolik nie
powinien się bać. „Nie lękajcie się” – to pierwsze słowa św. Jana Pawła II. Nie
lękajcie  się,  bo  Chrystus  Pan  zmartwychwstał,  jest  Bogiem  prawdziwym,
wszechmocnym, który sprawuje nad nami pieczę. Dopuszcza zło w świecie, nie
wiemy do końca, dlaczego się tak dzieje. Rzecz w tym, żeby mimo zła, którego
doświadczamy, nie dezerterować, nie dać się okłamać, nie dokonać tego, co
jest najgorsze, mianowicie popaść w rozpacz i porzucić Pana Boga, a ostatecz-
nie samego siebie.
Naszym narzędziem obrony jest więc z jednej strony silna religijność, z drugiej
zaś normalna edukacja, która otwiera człowieka na rzeczywistość, nie na fikcję,
mity, utopie, ideologie. Wszystkie te rzeczy porządkuje klasyczna filozofia, dla-
tego jest tak bardzo mocno obrzydzana i postponowana, bo przeciwnicy zdają
sobie sprawę, że gdy człowiek pozna prawdę – wyzwoli się z kłamstwa.
Dziękuję za rozmowę.
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