Angela PELLICCIARI - Elity z nás udělaly
kolonie
V roce 1844 si Karel Marx v úvodu svých Ekonomicko-filosofických rukopisů klade seriózní
otázku: jak je možné, že množství vyráběného zboží stále roste, zatímco populace stále více
chudne?
Namísto toho, aby jakožto žid podal jedinou možnou odpověď, totiž proto, že se člověk odvrátil od
Boha a zvykl si zacházet s lidmi jako se zvířaty, aby sám zbohatnul, přišel Marx s gnostickou
odpovědí, která, jak se mu zdálo, měla vyřešit problémy liberální společnosti přepsáním DNA lidské
přirozenosti. Za příčinu zjevného rozporu mezi stále rostoucím bohatstvím a stále rozšířenější
chudobou, označil soukromé vlastnictví výrobních prostředků. Výsledkem bylo, že ti, co měli vedoucí
úlohu v procesu „znárodňování“, se stali ďábelskými despoty, a to ve jménu spravedlnosti a svobody.
Něco podobného se děje i dnes. Jsme stejně jako tehdy diváky gigantického rozporu. Jak je možné, že
naši političtí, evropští i národní představitelé celá desetiletí nedělali nic jiného než podněcovali
imigraci převážně muslimské populace, na kterou se vynakládaly astronomické částky, zatímco
domácí nemajetná populace byla ponechána sama sobě? Na tuto otázku dávají ti zasvěcenější
odpověď, ze které však plyne další otázka. Říkají: potřebujeme pracovní síly, které budou přispívat
na naše důchody, poněvadž evropská populace se přestala reprodukovat.
Je-li však toto opravdu ten problém a mají-li se tak věci proto, že nepřivádíme na svět děti, proč se
potom – a to je ta následná otázka – naše vedoucí třída, všechny masové sdělovací prostředky,
televize, film a nyní také školy nevěnují takřka ničemu jinému než propagaci údajného civilizačního
výdobytku, ba práva, jež má spočívat v bezdětném životním stylu, rozpadlé rodině a tím ve snižování
populace?
V roce 1884 papež Lev XIII. v encyklice Humanum genus napsal:
„Vzhledem k tomu, že málokdo chce sám od sebe sloužit vychytralým a úskočným lidem, ne-li ten,
jehož duch byl omámen a ovládnut vášněmi, vyskytli se mezi zednáři takoví, kteří zcela otevřeně
prohlašují a navrhují, aby byla použita každá lest a podlost za účelem uspokojit dav povolováním
nemravnosti. Až se to podaří, snadněji se podrobí mocenské libovůli a bude poslušný.“
Kromě zajímavých a artikulovaných odpovědí na toto drama, jehož jsme svědky, drama, které,
nebude-li přerušeno, přivede italskou populaci k občanské válce, k válce mezi chudými a ke
kompletnímu rozkladu naší skvoucí dvoutisícileté kultury a totožnosti, je pravdivá odpověď jenom
jedna: protože osvícené elity, které nás ovládly a redukovaly na kolonii, přezírají, ba nenávidí
katolickou kulturu a používají veškerých prostředků k jejímu zničení.
Jistě, za tento zločin se budou zodpovídat ti, kdo jej zosnovali, stejně jako se z něho budou
zodpovídat politici, kteří odvraceli zrak a předstírali, že se nic neděje. Budeme se však zodpovídat
také my za svoji lehkovážnou, jakož i slepou a tupou povolnost.
Z deníku La Verità 23. srpna 2017 přeložil Milan Glaser.
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