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'FA ISMO KAl VATIKANO
Dep0st sia p0tenc konkiro la fa  

ism0 ne  esas teni la plej b0najn ri 
latojn al la Eklezio kaj la Sankta Se o.
La registaro de Musolini rekonis la
katolikism0n kiel  tatan kulton. Gi re 
spektis la romanajn tradici0jn kaj de-
fendis la simbolojn de la religio. La
nomo de dio denove estas aplikata en
la oficialaj ceremonioj. La portret0 de
Kristo pendas en la tribunaloj kaj
lernejoj, kaj la kruc0 estas restarigita
en la Kolose0 kaj sur la Kapitol0. La
religia instruado fari is deviga en la
elementa lernejo. La pastraro estas
liberigita je pli pezaj militistaj devoj.
Fine kelkaj religiaj fest0j estas trans-
formitaj en naciajn fest0jn, por kiuj la
laborinterrompo estas le e fiksita. Ali-
parte,  iu0kaze, la membroj kaj re-
prezentant0j de la registaro multobligis
la pruvojn de respekta cedemo anta 
la religiaj a toritatoj. lnteralie la
"duce" d0nacis al la vatikana biblio-
teko la ri an kolekt0n da libr0j, manu-
skriptoj kaj dokumentoj de l' palaco
Chigi. Siaflanke la Eklezi0 kaj la
Sankta Se o ne restis malsentemaj je
ti0m da komplezem0. Ripete, la kar-
dinalo'j komplimentis la meritojn de
l'  efo de la registaro. La papo mem
deklaris, post la atenco de Bol0njo, ke
la tuta Italio ektremis pro indigneg0
kaj abomeno  e la treneza atenco, pre 
parita k0ntra  "la hom0n, kiu tenas kun
rimarkindaj forto de animo kaj kura o
la bridojn de la  tato". En tiu  i mo-
mento cetere la recipr0kaj indulg0j
 ajnis plej naturaj. Fa ism0 kaj kato-
Iikism0 kredis p0vi samsenti en la sama
spirito de k0nkordo kaj fratec0.  u ili

ne estis m0vataj amba  de la samaj

sentoj pri ordo kaj hierarki0?  u la du
potenc0j ne estis bazitaj, sur la samaj
principoj de abs0luta disciplino kaj
a toritat0?

Tia estis la roma atm0sfero de l920
 is lg26. Cetere, en tiu tuta periodo
la fa ism0 ank0ra  ne precizigis sian
d0ktrin0n. Dume, iom post iom la kon 
cept0j, la spiritostat0, la fil0z0fio de
l' n0va re imo videbli as. En  iu plua
tag0 la riskema politiko precizi as, kaj
sur la disr0mpaj0j de l' maln0vaj ideoj
de l'liberalismo stari as politika a t0r-
itatism0 unu el la plej abs0lutaj. Sam-
tempe, en tuta Italio, la plej arda naci 
ism0 penetras la moralajn kaj sociajn
valor0jn. La imperialista ideo aperas.
La fa ista  tato konstrui as.

La pr0leta klas0 ne p0vas senpasie,
sen k0lera indigneg0 par0li pri tiu re 
 imo de teroro,  ar jam tro mu1tajn
viktim0jn  i oferis, kiujn dronigis en
sango la fa istaj ekzekutistoj. Kaj pliaj
vivoj aktuale estas minacataj . . .

Aliel rilatas al tiu re imo la Eklezi0
kun sia potenca aparat0. Oni ne devas
forgesi la persistan celadon de la r0ma
eklezio, ne nur regi la spirit0jn de la
homoj per sia dogmo, sed anka  akiri
materian p0tenc0n. Ni memorigas pri la
klopodoj de la paparo dum la mezepoko,
krei tutmondan regnon teokratian,
en kiu ili estus tutpovaj regnestroj. lli
fiaskis. La princoj restis venkantoj.
Sed la pap0j neniam rezignis je sia
celado al absoluta superregado ne nur
spirita, sed anka  materia. Aliflanke
la pap0j devas atenti la kat0likan " af 
idaron", siajn regatojn. Tiuj lastaj
prezentas amas0n tutmondan; ne estas
superpezo en ltali0. Sekve la Sankta

Se 0 vole nevole devas iel proprigi al
si supernacian vidpunkton, dum la
fa ismo mem estas esence nacicca.
Fakte la Eklezio en sia italia parto
estas trafita de la fa ist idea mar o:
se ne la duagrada klerikularo tenas sin
en rezervo, la episk0paro italia preska 
unuanime manifestas plej klare siajn
aprobajn sent0jn al la fa ismo.    De
tiam  i serioze konsideras la dan eron
esti influata, ki0m ajn malmulte, de la
fa ismo. Fidela al sia opinio kaj sia
d0ktrino, kiuj  in malhelpas submeti i
al iu ajn  tato a  p01itika partio,
v0las montri, ke neni0 pravigas kredi.
ke  i aprobas senrezerve la fa istan
re imon. De tiu momento, la lerteco
de Musolini pu i as je la intenco de
la Sankta Se 0 nepre malhelpi anta 
la mondo e  la plej malgrandan kon 
fuzi 0n. La Vatikano ne timas de tiu
moment0 rimarkigi nombr0n da kon 
fliktoj inter la doktrinoj a  metodoj
fa istaj kaj kat0likaj. La musoliniaj
ref0rm0j iris sub la pligrandigan \ritron.
P0st publikig0 de la Labor art01) la
papa 0rgan0 rapidis rimarkigi, ke tiu
 i noviga o ne ak0rdi as "kun la krist 
ana koncept0 pri la  tato kaj la iii 
dividua libereco". La fa ista iniciato
publikigi grandan nacian eldonon de
la verkar0 de d' Anunzi0 estas publike
malla dita de Pio XI a. Lastdata po 
lemik0 permesas konstati, ki0m ri a je
opozicioj kaj konfliktoj estas la pro 
blemo de l" rilatoj inter la kat0lika
Eklezi0 kaj la fa ista  tato.

Unu el la  efaj teoriistoj fa istaj
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1) Konstitucia dokumento pri lab0rregul 
ig0, kiu estas tradukita esperanten kaj estas
disvastigata (parte senpage) en UEA-rondoj.


