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My,  świry  samodzielnie  myślące,  mieliśmy  nieprzyjemność  przeczytać  sobie  taki  kawałek,
napisany przez Irlandkę Ednę Longley o katolickiej Irlandii w XX wieku. Irlandczycy za porządki,
które  sobie  zafundowali,  zapłacili  nędzą  gospodarczą,  głodem  oraz  emigracją,  głównie
wykształconych.  Pozwalamy  sobie  zaznajomić  Czytelników  z  wybranymi  myślami,  które
przepisaliśmy żywcem: „Nacjonalistyczno-religijne przymierze wiary i ojczyzny. Kraj jako naród
katolickiej  przestrzeni obmytej  ze zbrukania świecką i  nowoczesną myślą Oświecenia.  Wizja
Irlandii  skromnej, radzącej sobie z wirusem cywilizacji,  kraina małych gospodarstw rolnych i
niewielkiego  przemysłu.  Zaplecze  młodych,  którzy  mieliby  stać  się  zbiorowym  narzędziem
nawrócenia Anglii  na prawdziwą wersję chrześcijaństwa. Głównym zagrożeniem – tendencje
dynamicznego rozwoju gospodarczego, który wymykałby się spod kontroli władz kościelnych.
Hasło  nacjonalistyczne  dla  wzniecanie  krucjat  w  obronie  przed  politycznymi  i  kulturowymi
zagrożeniami  sąsiadów.  Strach  przed  świeckim  indywidualizmem,  postrzeganym  jako
zagrożenie  dla  wartości  wspólnotowych.  Obrona  przed  nowoczesnością  oraz  zepsutym
światem.  Klerykalna  kontrola  nad  edukacją  mającą  nieobliczalny  wpływ  na  mentalność.
Inspiracje  do  prawnej  i  pozaprawnej  cenzury  na  kulturze  i  informacji.  Kościół  katolicki  i
sojusznicy  potępiają  i  zastraszają  jednostki  wyłamujące  się  z  szeregu  i  głoszące  idee  lub
przejawiające zachowanie nie cieszące się poparciem władz. Statyczna i  niemrawa, głównie
rolnicza gospodarka, sprzyjająca takiej wizji demokracji i polityki społecznej, która ma zapobiec
nadejściu  przemian  kulturowych.  Edukacja  pobożnych  obywateli  zamiast  edukacji  służącej
wzrostowi  gospodarczemu.  Gnębienie  intelektualistów  i  podobnych  elementów
nieortodoksyjnych. Wzorzec obywatela pobożnego, zorientowanego na rodzinę, wiernego ziemi
ojczystej,  kulturowo  zasiedziałego  i  posłusznego  duchowieństwu  w  kwestiach  moralnych  i
intelektualnych. Wizja rolniczej arkadii. Junacka wzgarda dla dzieł pozakościelnych myślicieli i
wzorowanie się na średniowiecznych rozwiązaniach prowadzących do rozkładu. Kultywowanie
malowniczej ignorancji wiedzących wszystko najlepiej młodzieńców. Tłumienie sfery seksualnej,
wytwarzające  zgubną  dla  życia  rodzinnego  atmosferę  emocjonalną.  Intelektualna  miałkość
polityki państwa. Wrogo stosunek do wartości intelektualnych i wolności myśli. Wyobcowanie
sfer intelektualnych. Wrogość masy ludzi prostych z niższych klas i rolników wobec wszelkich
zmian”. Wszystko to, nasi zacni obywatele, będzie przez Was doświadczone. Więc złóżcie dzięki
rodzimym służalcom Watykanu. 
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