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Italië"

TJW SARASAT 3?Qg SB RCXaiS~g#CHOLIEgE KERK

SAHAGrAT, de leider van de sociaal-democra-
ten, ia na het overlijden van zijn echtgenote enige
tijd geleden, in een geestelijke crisis geraakt» ten
gevolge waarvan hij sterk nader gekomen is tot de
Paus. (SARAGAT is korte tijd ambassadeur in Parijs
geweest, waar hij bevriend werd met de Paus» die toen
Nuntius in de franse hoofdstad was). Reeds dadelijk na
de uitverkiezing van de Paus werd 3ARAGAT met zijn
vrouw in privé-audiintie ontvangen; dit geschiedde nog'
oaals aan de vooravond van het acuut worden van de
ziekte van mevrouw SARAGrAT (die haar gehele leven een
praktiserende katholiek was)* De Paus interesseerde
zich steeds voor het verloop van de ziekte en zond een
speciale zegen, een kamerheer na het overlijden en ont-
ving 8A&AAAX ten week na de begrafenis opnieuw in een
niet-gepublieeerde audiëntie (op een late avond om in-
discreties te voorkomen).

Bit alles leidde tot toenadering van SAïUUUÏ
tot de kerkt die haar bekroning vond op 2 juli j*l-*
toen hij 'a morgens om half zes in de basiliek van de
H. Apostelen "de eerste communie" ontving in aanwezig-
heid van een a eer gering aantal vrienden en bekenden.
SAEA&AT is thans «en praktiserend katholiek met alle
kracht van overtuiging aan "bekeerlingen*1 eigen.

Bit feit gaat de zuiver persoonlijke sfeer
uiteraard te buiten, daar het hier een politieke expo-*
nent betreft, die altijd een overtuigde marxistische
socialist is geweest en wiens invloed op de binnenlands-
politieke situatie van Italië" aeer groot was «n ie -
net name sedert hij in januari 1947 op opzienbarende
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ze liet socialistische partijcongres en de partij ver-
liet (dé scheuring Taxi het Palazzo Barberini) om a en
anti-eoamuniatlBChe sooiaal-damooratiacha partij te
atiohten. Ondank* dit alles heeft hij altijd - idea-
list «a weinig prakti*eh al» hi3 ia ~ letterliSfc allé s
ia iaat werk gesteld om NKNNI, zijn vroegere vriend en
bondgenoot, van &• eosaiasinisten *loa t* wafeen*» Mt aia-
luitc voor de laatste maal, en men aio e t aannemen defini-
tief, op liet jongste socialistische partijcongres van
Milaan* Sn tij de Kaaicrdefcattcn kortgeleden over ÏTEMI'a
(uitzichtloze en politiek bijzondar doame) motie van wan-
trouwen was de staak "rond", NEHWI is voor het "democrati-
sche froat* ifeddeloe» veyleî n* Bi| di* lamer-defcatten
ontstond den vinnige en (mensolijk geslen) bijna tragi-
aöhe, maar even zo goed nutteloze discussie tussen
3AHAaAl em NSNNI.

Hoe nu de verdere ontwikkeling van SAHAfJAÏ
als politicus aal zijn na zijn toetreding (o.q. terug-
kser) tot dé kerk, valt uiteraard niet te voorzien.
SAKAGrAT ie «en onevenwichtiga, ongetwijfeld knappe, maar
zeer-aan-humeur-onderhevige man - een theoreticus - een
salon-marxist» hoewel overtuigd van al datgene dat hem
momenteel bezighoudt, maar dat morgen door iets andera,
ja door het tegenovergestelde kan worden vervangen* Of
hij nu zijn oude oppositie, zijn inwendige afkeer en op-
stand ten aanzien van de zo verdeelde D.C. en zijn per-
soonlijke antipathie tegen FARFAKI (vanwege diens autori-
taire aard en onbegrenede persoonlijke ambities)
kwijtraken of "aanpassen* moet worden afgewaoht*
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