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É absolutamente impossível compreender a França moderna sem Napoleão, a Alemanha moderna sem
Bismarck — e talvez Hitler - - a Itália moderna sem
Cavour - - e, sem dúvida, Mussolini. Decerto que não
podemos imaginar a evolução de nenhum desses países
se dela separamos a ação dessas fortes personalidades,
ao passo que distinguimos nitidamente o caráter próprio impresso a essas evoluções diferentes pelos homens acima enumerados. E' verossímil que a Itália,
formando-se lentamente, como nação livre e unitária,
no decorrer dos séculos, tivesse chegado a uma fórmula não essencialmente diversa da fórmula cavouriaua.
Mas convém dar a esta sua plena significação, e pode-se dizer, sem ir além das exigências da verdade
objetiva, que os processos de governo e de ação diplomática e os princípios politicos e econômicos de Cavour marcaram, de maneira profunda, todo o Risorgimento».
Mas Cavour não exprime apenas um momento decisivo da história italiana. Se bem que pertença, pelo
nascimento e pela sua primeira educação, à sociedade
aristocrática do Estado piemontês, se bem que a evolução social da Itália não haja seguido exatamente,
na generalidade, pelo menos, da península, o mesmo
curso que a dos outros países da Europa ocidental,
Cavour exprime também um momento da história da
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burguesia moderna: monarquia parlamentar, e<x»nomia livre-cambista, eis as duas idéias-fôrças em
torno das quais se coordena toda a sua atividade.
Essa atividade pode ser, na plano biográfico, dividida em três períodos cronológicos distintos.
Até 1840, Cavour se forma, no curso de anos tumultuosos - - incertezas de carreira a seguir, inquietações políticas, leituras e viagens - - e sua personalidade se afirma, no seio da família, em relação a amigos de várias origens, em oposição, finalmente, à tática dos patriotas que pretendem realizar, pela revolução democrática e republicana, a unidade e liberdade da pátria.
De 1841 a 1850, o homem de negócios e o político
se desenvolvem nele de maneira quase idêntica. Mas
as múltiplas vicissitudes da Revolução de 1848, dando-lhe maior experiência, chegam a elevá-lo ao go%fêrno do Piemonte.
De 1851 a 18.61, data de sua morte, data também
da proclamação do reino da Itália, realiza por meio
a três guerras e apoiando-se no seu país natal, a maior
parte do programa unitário. Se é verdade que nesse
momento ainda há franceses em Roma e austríacos
ein Veneza, Cavour concentrem no novo Estado o potencial bastante para que seus sucessores, a despeito
de grandes erros, concluam o programa.

I

JUVENTUDE E FORMAÇÃO
Camillo Benso di Cavour pertence a uma família
da qual se encontram vestígios nos meados do século
XII, em Chieri, tioze quilômetros ao sudeste de Turin.
Cada ramo dessa família desempenhou um papel na
história do Piemonte — os Bensi di Santena, di Ponticelli, de Cavour. Foi em 1649 que um Benso obteve
do duque de Savóia Charles-Emmanuel o marqucsato
de Cavour, terra medíocre mas bem situada, num valo
do Alto Piemonte. O avô de Camillo, marquês Joseph
Philippe, desposou em 1781 uma inteligente savoianf),
Philippina de Sales, da família de. Francisco de Sales.
Desse casamento nasceu, em 1781. Michel de Cavour
que, depois de servir no exército sardo e mais tarde
no francês, abandonou, por ter recebido imi ferimento
grave, a carreira militar, e casou em Genebra, em
1805, com a segunda filha de um casal protestante de
Nimes, Adèle Sellon. O marques Michel passou, desde
então, a ajudar seu pai na administração dos bens da
familia, aumentados com proveitosas aquisições de
domínios nacionais, até 1807, quando morreu o marquês Joseph.
O marquês, tornado barão do Império e camareiro
do príncipe Borghèse, incumbido do governo dos departamentos de além Alpes, e a marquesa, feita dama
de honra da princesa, tiveram a certeza de que transmitiriam seu nome e sua fortuna a dois filhos; o mais
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velho, Gustavo José, nasceu a 27 de junho de 1806:
Camillo a 10 de agosto de 1810.
Dos seus antepassados, herdaria o menino o equilíbrio piemontês, p amor ao trabalho e à terra, e, renascendo nele o espírito da avó e da mãe, seria unia
inteligência sensível às coisas do espírito e amante da
liberdade intelectual, política e religiosa. Sua infância
decorreu em Turim, num círculo familiar freqüentado
pelas irmãs de sua mãe, a duquesa de Clermont-Tornnerre e Mme. D'Auzers, casada com o diretor geral de
polícia dos departamentos franceses de além Alpes, e
pelos respectivos maridos; aí só se falava francês. A restauração de Vitor-Manuel1 de Savóia, a 21 de junho
de 1814, não alterou muito esse ritmo de vida; apenas
o marquês Michel acresceu aos seus domínios a bela
propriedade de Leri, comprando-a em 1822 ao príncipe
Borghèse. Camillo, cuja instrução começara, acompanhava freqüentemente os pais a Genebra, onde se hospedavam em casa dos Sellon, visitando os de Ia Rive,
os Condolle, os Saussure. Mais tarde, enquanto fica
resolvido que o filho mais velho fará o curso de direito para entrar na diplomacia, Camillo se destina
ao exército.
De fato, aos dez anos, a l de maio de 1820, Cavour inaressa na Academia militar que, fundada no
século XVII para educação düs jovens da nobreza,
extinta durante a ocupação francesa, fora restaurada
pelo decreto de 2 de novembro de 1315. Dez meses
mais tarde, enquanto Camillo se entediava na aristocrática instituição, estalou a revolução piemontesa,
conseqüência da napolitana (março de 1821). Ela viria a terminar, após a abdicação de Vitor-Manuel (13
de março) pela espécie de traição de Charles-Albert
de Carignan e pelo advento de Charles-Felix que, repelindo, depois de Novare, (18 de agosto) qualquer
acordo com Os moderados, restabeleceu em seu reino
uma rigorosa autoridade; do pai de Camillo, que lhe

indicaram para ministro, teria ele dito: "Nunca! É um
negociante; venderia o meu reino!" E, sem dúvida,
esses acontecimentos deixaram alguns traços no espírito do menino, na presença do qual, certamente, se
falava do assunto. Pouco a pouco, entretanto, ele progredia em certas matérias, particularmente em matemáticas, tendo em vista dedicar-se à arma de engenharia.
Cadete do corpo de engenharia desde 27 de abril
de 1824, Camillo foi nomeado, no dia 9 de julho seguinte, pagem do príncipe Charles Albert, e o que
para sua familia era uma honra, para ele constituía
uma humilhação. Recusando-se a ser um "lacaio",
entregou-se, no verão de 1829, a algumas audácias verbais que lhe valeram do príncipe de Carignan, sempre
inquieto e desejoso de fazer esquecer sua conduta de
1821, o castigo de alguns dias de sentinela e depois a
dispensa definitiva. Sub-tenente a 30 de julho de 1825,
era nomeado tenente, após excelentes exames, a 16 de
setembro do ano seguinte, sendo o primeiro do seu
posto. Estava com dezesseis anos. Seu espírito habituara-se ao rígido raciocínio matemático e, se o ensino
de letras fora quase nulo na Academia, Camillo o suprira mediante muitas e importantes leituras. Ao mesmo tempo, um sentimento muito forte de dignidade moral inspirava todas as suas iniciativas, que decididamente tendiam distanciá-lo de todas as formas de absolutismo. Contudo, somente rompeu definitivamente com
este em 1830.
Daí em diante, e desde o mês de fevereiro de 1827,
quando assume o posto de 2.° tenente na direcção da
engenharia militar de Turim, Camillo será um oficial
dedicado às suas funções, e — se bem que apreciando
a vida mundana e o jogo — desejoso de ampliar sua
cultura, de discutir com seu tio Sellon questões mais
importantes de moral política (a pena de morte, a
guerra), de afirmar, sobre bases sólidas, convicções
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de "liberal-realista". Em missão ou arregimentado, em
Vintimile, no forte de Exilles, novamente em Turim,
depois em Gênova, em contato com personalidades,
ambientes, horizontes sempre novos, ou concentrado
em si mesmo e refletindo sobre o que lia, Camillo perdia aos poucos a fé e, sobretudo, tornava-se amoroso.
Sabe-se quem foi a Incógnita, Anna Schiaffino, neta
do financeiro1 francófilo Corvetto, casada em 1826, sem
amor, com o marquês genovês Giustiniani: sem lhe
ter sido constantemente fiel, Cavour lhe guardou um
lugar, que bem freqüentemente se tornava pequeno
em seu coração, até que, sempre perdidamente enamorada, ela morreu a 30 de abril de 1841. Depois disto,
muitas outras mulheres passaram pela sua vida.
Foi por ocasião de sua temporada em Gênova
que rebentou a revolução parisiense de julho. Esse
movimento devia suscitar esperanças e inquietações
na Itália. Cavour regosijava-se auando as autoridades
piemtfntesas reforçavam as medidas absolutistas, particularmente em Gênova, onde em novembro foram
feitas numerosas prisões. Chamado a Turim em dezembro de 1830, pôde no mês de fevereiro seguinte constatar o abatimento dos "ultras" à noticia dos movimentos revolucionários da Romanha, das Marchas e da Umbria, de Parma, de Modena. Foi por pouco tempo,
porque a 5 de março, mandaram-no para o forte de
Bard, a pretexto de trabalhos que era imnossivel executar ali, talvez a pedido do pai de Camillo, receio^o
de que este fizesse tolices. Esta foi a gota dágua que fez
transbordar o cono: com a autorização da família, ele
se demitiu, e, a 6 de novembro, estava restituido à vida
civil.
Um governo esclarecido teria aproveitado em outras esferas as qualidades desse jovem culto e sincero.
A tímida reação que pesava sobre o Piemonte, agora
governado por Carlos-Alberto, arreceava-se de semelhantes talentos. O rei o definia como "um carbonário

impertinente", enquanto ele próprio se considerava um
"honesto meio termo, desejando o progresso social,
trabalhando por este com todas as suas energias, mas
decidido a não1 o comprar ao preço duma subversão
geral, social e política". Junto dos seus, de sua mãe,
que tinha predileção pelo filho mais velho, que era
mais maleável; cio pai, ainda ambicioso, e que lhe
temia as extravagâncias; do seu irmão Gustavo, pouco
expansivo; dos tios, os Clermont-Tonnerre, superultras, que haviam recusado voltar a França orleanista, Camillo não se comprazia muito. Evadia-se
das tristes discussões familiares para buscar a vida
mundana e entregar-se a aventuras passageiras. Seu
temperamento tornava-se amargo; às vezes desejava
morrer. Mas, pelo menos, suas convicções liberais não
esmoreciam, e ele as consolidava com suas visitas ao
embaixador francês em Turim, o barão de Barante, e
aos secretários da embaixada, de Chasteau, de Sesmaisons, d'Haussonville; aí encontrava Massimo d'Azeglio, o conde Balbo, Silvio Pellico, e essas conversações
o instruíam sobre o regime instaurado na França ou
lhe permitiam pôr em dia suas leituras.
Estas o levam a aprofundar as questões religiosas,
políticas e econômicas. É pelas últimas, sobretudo, que
ele se interessa neste período de inatividade de sua existência. Lê Adam Smith, manuseia o Edimburgh Review
e a Quarterly Review, analisa, em 1834, o inquérito
britânico sobre a aplicação da poor law, e dele extrai
uma memória em francês que, a conselho do próprio
ministro das Finanças do Piemonte, vem a ser publicada. Mantém-se em silêncio, em todo caso, sobre os
acontecimentos trágicos que se desenrolam em 1833 e
em 1834 no seu país — prisões preventivas em Gênova,
tentativa revolucionária de Ramorino, na Savóia —
evidentemente sempre hostil aos exageros dos violentos extremistas de direita e esquerda.
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As opressivas desilusões em que se engolfava iam,
entretanto, diluir-se graças à viagem através da Europa que empreendeu em dezembro de 1834. Começando
por Gênova, retemperou seu liberalismo no ambiente
arejado que freqüentava. Em fevereiro de 1835, chegava a Paris com seu amigo Santa-Rosa. Ali via funcionar diante dos seus olhos o regime parlamentar para
o qual se dirigiam suas simpatias, e Guizot defender
na Câmara a teoria e a prática do "justo meio-termo";
mas constatava a temporária apatia de um povo que,
ao seu ver, se voHava para a democracia. Ouvia alguns
dos cursos do filósofo Jouffroy, do economista Rossi,
seu compatriota.; visitava os hospitais e as prisões, os
teatros e os salões. Em maio estava na Inglaterra, com
um plano de estudo que versaria essencialmente sobre
a vida econômica, social e política. O eterno agitador
de problemas que era ele expandiu-se livremente para
se informar sobre o Bill de reforma, sobre o livrecambismo, as obras para construção da estrada de ferro entre Londres e Greenwich, a situação dos agricultores, a lei sobre os pobres, a organização das prisões.
Encontrou, no subúrbio de Londres, Alexis de Tocqueville, cujo livro "A Democracia da América" lera com
o mais vivo interesse, e cujas idéias viriam a ter sobre
seu espirito a maior influência. Quando partiu para
a Bélgica, estava munido de um certo número de idéias
precisas sobre a pátria do parlamentarismo, pela qual
terá sempre tanta simpatia que mais tarde lhe porão
o apelido de "Mylord Camillo". Na Bélgica investigou
ainda as instituições penitenciárias, visitou em Genebra Gioberti e, passando pelo Reno e pela Suíça, regressou ao Piemonle nos fins de julho de 1835.
Encontrou seu país tão inerte quanto o deixara,
com um governo irresoluto e desconfiado, obstinadamente aferrado a tradições caducas, que se exprimiam
na escolha do conde Solaro delia Margherita, insurgen-
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te depois submetido à Áustria, para Ministro dos Negócios Exteriores. O rei, entretanto, estava desejoso de
assegurar ao seu país uma verdadeira autonomia política e aos seus povos os benefícios do progresso na ordem econômica (redução dos direitos aduaneiros; exposições industriais; instituição de um porto livre em
Gênova; estudo de estradas de ferro; subvenções à
sericicultura) e na ordem judiciária (codificação, inspirada no direito napoleônico). Mas recusava-se em
absoluto a empregar homens como Camillo di Cavour
que, notadamente, lhe deixara más recordações. O pai
de Camillo, entretanto, foi nomeado, a 27 de junho de
1835, "vigário e superintendente de política e polícia",
funções absorventes que a obrigaram a confiar a Camillo a administração dos domínios da família, ficando Gustavo absorvido pelos encargos de sua família,
recentemente constituída, e pelos estudos de filosofia.
Incumbido de administrar 1.500 hectares de terra, com
200 trabalhadores, Cavour dedica todos os recursos de
sua inteligência à profissão de agricultor, esforçando-se
por introduzir na exploração do seu domínio de Leri
todas as inovações possíveis — adubos químicos, cultutura da beterraba, desenvolvimento da criação, sobretudo a ovina. Suas atividades rurais são, aliás, entrecortadas de viagens indispensáveis, a primeira das
quais à França, onde vai tratar da sucessão do seu tio
Clermont-Tonnerre; atira-se aos negócios com uma audácia que nem sempre é coroada de sucesso — um testemunho disto é a custosa aventura da Compagnie
Savoyarde; perde dinheiro neles freqüentemente,
também mais freqüentemente ainda no jogo, e, quando está em Paris, com as mulheres. Corrige o que podem ter de degradantes essas especulações e essas
paixões, fazendo temporadas em ambiente sério, na
companhia dos parentes genoveses, especialmente seu
tio Sellon e seu primo Auguste de Ia Rive, diretor da
Biblioteca Universal e Revista Suíça, correspondendo-se com certos especialistas em economia social, como
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o inglês Sênior, e continuando a interessar-se pelas
questões sociais, particularmente em matéria de proteção e educação da infância. O que há de desordenado
em sua existência resulta de sua relativa inatividade,
tão pouco conforme à sua borbulhante imaginação: a
agricultura o estabiliza.
Mais tarde, apesar do veto do rei, o conde de Pralormo convidou Cavour para fazer parte da Comissão
de Estatística, instituída no Ministério do Interior: foi
nomeado a 10 de dezembro de 1836, e logo em seguida,
abordando questões extremamente precisas, demonstrou a lucidez do seu espírito e a amplitude dos seus
conhecimentos. Um dos seus melhores estudos da mocidade é o que foi lido na reunião de 17 de janeiro
de 1840 "sobre a estatística moral e intelectual da
nação". Mas, ainda em 1840, vai de novo à França e
aí se apercebe nitidamente dos efeitos do grande drama europeu que, por falho que venha a ser no seu
epílogo, age 1 entretanto fortemente sobre os espíritos:
a questão do Egito, com efeito, terminava por levantar
uma coalisão contra a França, que mais uma vez fazia
o papel de nação revolucionária. Cavour antevia tão
claramente a guerra, no começo desse mês de outubro
de 1840, que jogou na baixa dos títulos da dívida francesa: Thiers, partidário da guerra caiu, e a operação
resultou para Cavour numa perda de 20.000 francos
em dinheiro, mas também num enriquecimento da sua
experiência política. Seu pai, repreendendo-o como um
fidalgo por essa aventura, aconselhava-o energicamente: "Sé Camillo di Cavour".
Ele não o pôde ser de imediato, porque as circunstâncias o impediam. Mas, pelo menos, no novo período
de vida que se lhe abre em 1844, vai encontrar de
algum modo a preparação que fará dele o principal
fundador da unidade italiana.

II

AURORA DA UNIDADE
1841-1850
1.°) De 1841 a 1846 (Formação de um temperamento).
Há, na história da humanidade, anos decisivos
em que coincidem, até certo ponto, séries de acontecimentos históricos, cuja conjunção determina fenômenos duma amplitude imprevista. Cem anos antes,
em 1740, um conjunto de fatos independentes entre
si tinha assim terminada na grande crise européia
da guerra da Sucessão da Áustria.
É de todo fora de dúvida de que a grande crise
internacional de 1840, mesmo abortada em suas conseqüências imediatamente previsíveis, produziu mudanças profundas na psicologia dos governantes e dos
governados.
Na Itália, parece à primeira vista que nada mudou.
A Itália continua a ser a "expressão geográfica"
que o Congresso de Viena quisera instituir para sempre. No sul, o reino das Duas Sicílias, governado pela
dinastia dos Bourbons, parecia mergulhada na inércia
de uma corte fechada e hostil a todas as inovações.
No centro, a teocracia pontifícia parecia ainda mais
incapaz de orientar populações miseráveis para as
ralidade sde uma administração correta e duma economia satisfatória. Na Itália média, os pequenos prin-
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cipados da Toscana, de Parma e de Modena, ainda
mais fechados em seus horizontes, muito mais desconfiados ainda se é possível, se recordavam demais das
tentativas, embora malogradas, dos revolucionários
para tentar fechar o caminho a qualquer nova reivindicação. Todo o vale do Pó, até o Tessino, constituía
o reino lombardo-veneziano, a parte meridional da
monarquia dos Habsburgos, e o príncipe de Metternich,
principal autor do tratado de 1815, mantinha ali um
sistema governamental de autoritarismo policial pelo
qual se modelavam mais ou menos exatamente os outros estados da península. Ao noroeste desta, o reino
do Piemonte dominando os Alpes, e assim geograficamente em comunicação direta com aquela França
de onde tantas vezes vieram palavras de ordem e
exemplos de revolução, precatava-se como melhor
podia dos devaneios de liberdade.
Mas nada do que ocorreu na história se extingue
totalmente e, sem remontar muito aos séculos remotos, nos quais já haviam sido concebidos programas
de independência em favor da Itália por italianas e
não italianos, a era francesa na Itália, de 1792 ou de
1797 a 1815, deixara bastantes sulcos em certos espíritos e em certas instituições para que os princípios
com que tinham comungado os patriotas italianos de
então pudessem estar totalmente extintos.
Qualquer que seja a data a que se queira fazer
remontar o período do Risorgimento, é certo pelo menos que a partir de 1841 o Risorgimento deixou de ser
uma esperança longínqua para se tornar uma realidade possível. Não uma realidade próxima e fácil, como
o tinham proclamado os revolucionários. E, certamente seria injusto condenar todos os esforços das seitas,
todos os heroísmos das conspirações, que tentaram
acender na Itália, de 1815 a 1840, o fogo sagrado da
liberdade e da independência. Mazzini ficou como
uma das figuras mais fascinantes da fase romântica
do Risorgimento. Mas, procurando corrigir os erros

do carbonarismo, cometera erros análogos. O carbonarismo acreditara poder arrastar atrás das suas
"ventes", atrás dos chefes napolitanos ou piemonteses
do Ventuno, um povo que ainda não adquirira totalmente consciência de si mesmo, destruindo governos
cujas forças de resistência e cujos apoios externos
subestimava.
Mazzini quisera substituir pelos pequenos estadosmaiores do carbonarismo as próprias massas; mas
sua "Jovem Itália" caiu no hábito das conspirações, e
estas, rapidamente juguladas, afastaram mais o povo
do caminho da libertação. Os revolucionários italianos,
exilados, não dispunham de nenhum meio de ação
sobre esse povo, além dos escritos incendiários, compostos no estrangeiro, muitas vezes apreendidos nas
fronteiras, e nos quais se verificava muito freqüentemente a incompreensão recíproca dos anunciadores
de transformações e das populações, incapazes, no seu
profunda torpor, de as prever: mais um exemplo do
erro fundamental dessas emigrações que acreditam
trabalhar do exterior, para modificar substancialmente o estatuto político do seu país de origem.
É principalmente do interior que se operam as
transformações profundas duma sociedade, e por meio
dum longo trabalho preparatório de educação. Vêm
depois aqueles que podemos chamar os "paríeiros",
minorias ativas ou individualidades poderosas que,
do passado que se acreditava estabilizado, fazem sair
um novo presente.
Cavour será um desses "parteiros". Mas não obteria êxito se não fosse o trabalho preparatório daqueles que souberam demonstrar, ao mesmo tempo,
o erro dos revolucionários, provocando, com os seus
"complots" sem envergadura, repressões desmedidas,
e o absurdo dos governos, obstinadamente voltados
para o passado, sem olharem para o futuro.
O governo de Carlos-Alberto era bem um desses,
em 1841. O Piemonte, com efeito, foi sempre dirigido

l
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pelo grupo dos Solaro delia Margherita, apoiado nos
jesuítas e numa camarilha em que aparecem como
sombras ridículas: os irmãos Collegno, de Maistre,
governador de Nice, o general Paulucci, governador
de Gênova, todos admiradores de Metternich, todos
hostis à liberdade intelectual, sendo "a inteligência e
a ciência consideradas coisas demoníacas"; à indústria, "auxiliar do liberalismo", às estradas de ferro e
vias de circulação, antes de tudo, das idéias revolucionárias. Sem dúvida, no próprio ministério, homens
como o conde de Pralormo no Interior, e seus sucessores, o conde de Gallina e Desambrois, o conde de
Revel nas Finanças, e Villamarina, ministro da Guerra, da Marinha e dos Negócios Sardos, tentam conservar alguma independênica, subtraindo-se às diretivas
da camarilha e do "partido clerical". Mas o eterno hesitante que é Carlos-Alberto, de quem se disse que
estava ameaçada ao mesmo tempo "pelo punhal dos
carbonári e pelo chocolate dos jesuítas", não se liga
total e definitivamente a nenhuma dessas duas fórmulas, a nenhum desses dois grupos do seu ministério.
Ora, num acesso violento de beatismo, apoia o mais
fortemente que lhe é possível a política de Metternich,
as pretensões das príncipes exilados, Don Carlos da
Espanha, Don Miguel de Portugal; ora interessa-se
por projetos de estradas de ferro, por um código de
instrução criminal modernizado, chama César Alfieri
para dirigir o ensino, até então em mãos dos jesuítas,
anistia os últimos condenadas de 1821: é uma política
de pêndulo, que não satisfaz a ninguém, nem mesmo
ao rei, "Hamlet coroado", melancólico e taciturno.
E entretanto certos incidentes revelam, às vezes,
as obscuras transformações que se operam na opinião
pública: em abril de 1846, Solara delia Margherita se
ergue contra as pretensões da Áustria, que grava com
impostos proibitivos os vinhos piemonteses, para punir
o governo de Turim por haver autorizado a passagem
por seu território, do sal destinada ao Tessino; Carlos-

l
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Alberto passa em revista em maio á guarnição da
capital e provoca assim uma manifestação, a qual
incita, alem disto, os reacionários, sempre inquietos
com os movimentos populares, a fazer a que acreditam
mais prudente.
A verdadeira prudência é a dos pensadores e escritores que, indo além do que seus olhos vêem, annunciam e assim preparam as inovações inelutáveis.
Um deles é, sem dúvida, um exilado. O padre Gioberti
vive na Bélgica, onde Cavour o visitou em 1833; mas
se mantém em contato com os liberais moderados
do seu país e, em 1843, em seu livro Del primata moral e civile degli üaliani, demonstra aos seus compatriotas todas as razões que eles têm para estar confiantes. Podem, devem querer, e assim calcarão aos
pés essa confederação presidida pelo Papa, o que1
constitui, para Gioberti, a única forma de libertação
e de unidade.
Havia no "neo-guelfismo" de Gioberti muito de
catolicismo prático, isto é havia, para os que conheciam a realidade concreta, muito da influência possível dos jesuítas e, p>or via de conseqüência, dos Habsburgos. Com o conde César Balbo, o liberalismo italiano é mais coerente e mais completo. Seu livro de
1844, Delle Speranze d'ltalia, dedicado aliás a Gioberti, afasta a hipótese gibelina da unificação por meio
da Áustria, a hipótese guelfa da unificação através de
Roma, a hipótese revolucionária da confederação de Estados populares; propõe que a Áustria abandone suas
possessões na Itália mediante compensações na Turquia, um Estado que se desmorona; os pequenos príncipes da Itália central desaparecerão, e das duas monarquias que então subsistirem, as Duas Sicílias e o
Piemonte, será esta que organizará a nova Itália, de
imediato uma confederação, mais tarde — aqui Balbo
permanece voluntariamente nebuloso — unidade total,
porque só o Piemonte tem o poder, pelo seu exército,
suas tradições militares, sua posição geográfica, de li-
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bertar as suas províncias ainda escravas do estrangeiro. E, sem dúvida, Balbo ficava preconcebidamente impreciso em muitos pontos, mas pelo menos concluía
nitidamente pela evicção da Áustria.
Uma terceira publicação, menor e por isto mais
atuante, vinha corroborar os efeitos dos livros de Gioberti e de Balbo. No começo do ano de 1846, o conde
Massimo d'Azeglio, piemontês residente em Milão, onde
casa com a filha de Manzoni, publicava sua brochura
Degli ultimi cctsi di Romagna. Ele já se tornara conhecido — mais do que por seus quadros - - por dois romances históricos, Eltore Fieramosca, em 1833, e Nicolô
de Lapi, em 1841. Agora é a insurreição mazziniana de
1845 nas Romanhas que narra, estigmatizando as violências pontifícias, a atroz dominação austríaca, e
conclui veementemente em favor da necessidade de se
combaterem "todas as injustiças". Desta vez um patriota moderado toma posição nitidamente contra a
Áustria e contra Roma. Os governos denunciados reclamam e, sem dúvida, a evolução psicológica de Carlos-Alberto é desde logo levada bastante longe — esse
Carlos-Alberto de quem d'Azeglio, entretanto, ainda
desconfiava -- para que sua censura deixe a brochura
incriminada circular no país.
Às fórmulas dos patriotas e dos aristocratas liberais moderados, Cavour aderiu, mas seu realismo de
senhor de terras, sua precisão de matemático, suas
observações de viajante — registremos ainda uma
proveitosa viagem sua a Paris e à Inglaterra em 1843
— o levam a conceber - - sem que construa aliás um
sistema homogêneo de suas realizações práticas e de
suas opiniões teóricas - - uma estreita interdependência
entre as transformações materiais do seu país e sua
evolução moral e política.
Seus próprias trabalhos em Leri lhe fornecem, de
algum modo, a matéria de suas reflexões, desenvolvidas, a pedido do seu primo Auguste de Ia Rive, em
vários artigos da Bibliothèque Universelle, a partir de
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setembro de 1843. Escreverá também na Antologia
Italiana, na Gazette de. VAssociation agraire e mesmo
na Revue nouvelle, da França, que inserirá sua prosa,
na falta da Revne dês Deux Mondes, anteriormente
solicitada a fazê-lo.
Quer se trate da mentalidade do agricultor, do
regime da Irlanda, da produção de lã, da organização
da propriedade rural na França, do futuro das estradas de ferro, ou da legislação britânica sobre o comércio do trigo, Cavour se afirma, em qualquer domínio, bem informado, meditando sobre os problemas,
tentando ordená-los à luz das suas idéias liberais.
Realmente, quando prega o livre-câmbio é porque,
através dele, "a liberdade comercial é um ponto para
o qual gravitam todos os povos civilizados", que, em
conseqüência, a Itália está fadada ao íivre-cambismo
e, conseqüentemente, produzirá neste país modificações a prever. Essa liberdade comercial, pensa Cavour,
só pode ser facilitada pelas estradas de ferro, as quais
"acelerarão o movimento progressista da sociedade...
e serão uma arma poderosa... para triunfar das forças de retardamento". E ainda ai, é no Piemonte, é
na Itália que ele pensa antes de tudo, achando que
Turim pode, com a construção da linha Chambéry,
tornar-se "uma cidade européia", e uma larga política
ferroviária se inclui no conjunto das medidas pelas
quais a Itália "reconquistará um dia sua nacionalidade".
Indo além do objeto do seu estudo1, Cavour afirma que "a emancipação dos povos... se tornou a
conseqüência necessária... do desenvolvimento da
cultura"; com as estradas de ferro serão abolidas as
divisões, rivalidades e antipatias reciprocas das diversas partes da península, e destruídas as "mesquinhas
paixões municipais" que o's tratados de Viena mantêm
vivas; por meio delas se preparará a conquista da nacionalidade, realizável mediante os "principies nacio-
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nais francamente apoiados por todos os partidos", c
o Cavour de 1846 não difere quase nada do Cavour de
1859, porque prega o agrupamento dos italianos em
torno do único trono que "porá o Papa em condições
de se aproveitar, «para fugir a qualquer dominação
estrangeira, das circunstâncias favoráveis que o futuro deve trazer". O artigo de Cavour, impresso em1
separata, circulou clandestinamente na cidade que o
pequeno conflito aduaneiro com a Áustria já agitara.
A pena, aliás, não era o seu único meio de ação.
Tinha também a palavra vivaz e enérgica, nos salões
que freqüentava, muito menos estreitos e fechados que
os cenáculos aristocráticos de outras capitais, na "Sociedade de Whist" fundada por ele em 1841 com Palermo e Alfieri, um pouco sob o modelo do "Jockey
Club", que freqüentara em Paris, porém mais intelectual e mais política, com o comentário das leituras
feitas e a discussão dos grandes temas nacionais, e
sobretudo na Associação Alfieri, igualmente fundada
por Cavour em 1842, com Alfieri, o conde Petitti e
na qual, a pretexto de dissertar sobre rendas agrícolas, chegava-se a abordar os grandes problemas de
legislação, instituições e economia política. Essa sociedade, realizando cada ano uma reunião numa cidade do reino, promovendo comícios, publicando um
boletim, viria a ter uma grande influência e realizar
uma espécie de regime parlamentar dentro da monarquia absoluta, mas, como um pequeno parlamento que
era, houve no seu seio divergências e depois uma
cisão, em 1846, entre os aristocratas moderados do tipo
de Cavour e os democratas dirigidos por Valério, cognominado Caius Gracchus, de sorte que o governo
interveio para modificar os estatutos e atribuir ao rei
a designação do presidente e dos vice-presidentes.
Apenas, Cavour tinha de tal modo afirmado 1 na Associação a sua personalidade que, nos fins de 1846,
foi excluído de todos os comitês.
É precisamente a democracia que se manifesta,
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não só na Associação agrária piemontesa mas um
pouco por toda parte na Europa ocidental, em 1847.
Na Suíça vai estourar o caso do Sunderbund; na França, contra a política de óculos de sola de LouisPhilippe e de Guizot, o partido da Reforma organiza
sua campanha dos banquetes; a Espanha está agitada,
e o constitucionalismo não disse ainda sua última
palavra na Inglaterra; na própria Alemanha, fermentam paixões tumultuosas que não tardarão a explodir.
Mas, se Cavour nada ignora dos grandes movimentos
que se prenunciam, dá-lhes apenas a importância relativa que merecem - - e que de fato seus insucessos
justificarão — porque vive a maior parte do tempo
nas suas grandes explorações agrícolas de Leri, aplicando-se à agricultura como a uma ciência, tentando
de qualquer modo industrializá-la com o maquinário
e os adubos químicos. Se é resolutamente hostil às
utopias socialistas, seu bumanitarismo o faz interessar-se pela sorte dos trabalhadores rurais. Mas o mecanismo econômico no seu conjunto lhe interessa.
Bate-se ativamente — mas em vão -- pela canalização
do Ródano, acompanha de perto a construção das
estradas de ferro, de que se ocupa o seu banqueiro,
Emile de Ia Rue, e na qual ele próprio emprega capitais; compreende a necessidade do crédito, apoia a
constituição de um banco em Gênova e em Turim, e
imediatamente entra para o primeiro conselho de administração do banco da última dessas cidades.
Assim Cavour não dissocia dos progressos materiais a ideologia nacional. Pessoalmente rico, está em
relações com uma infinidade de indivíduos que lhe
apreciam, devidamente, a inteligência, a atividade, os
êxitos. Como medir pela mesma bitola esse capitalista
feliz e os revolucionários exilados, remoendo perpètuamente em seus tacanhas cenáculos velhos rancores e fórmulas obsoletas? Antes de haver no Piemonte
um parlamento, já Cavour é um debater hábil: sobre
a base sólida de um Estado moderno, quer realizar
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a liberdade e a independência, mas sem inúteis bruialidades.
Precisamente as experiências que serão agora tentadas no mundo pelas democratas vão, parece, justificar as teses de Cavour. Mas é por ocasião dessas
experiências que, no plano político, ele assumirá uma
posição essencial.
2.°) De 1846 a 1848 (Preparação da revolução italiana) .
Começa na Itália a Revolução de 1848 e aí começa de moda imprevisto e paradoxal, por um ato de
caridade cristã do novo papa Pio IX. Este havia sucedido, a 16 de junho de 1846, a Gregório XVI e,
tendo tido Gioberti e Balbo, sendo amigo do liberal
Pasolini, não ignorava de todo esse movimento da liberdade italiana que agitava a península. A 16 de
julho, decretava anistia ampla para todos os crimes
e delitos políticos. Foi o ponto de partida de uma onda
de entusiasmo e, depois, de uma maré montante de
exigências que se exprimiam em jornais subitamente
aparecidos: sob a influência dos intelectuais liberais
que agem sobre o seu espírito maleável, Pio IX extingue a censura, cria uma guarda cívica, institui um
ministério, a princípio totalmente eclesiástico, mas
onde os leigos vão pouco depois penetrar, promete
uma Consulta cujos membros serão eleitos pelos conselhos provinciais. Depois, volta atrás, provocando
com isto as ruidosas manifestações de 16 de junho de
1847, em conseqüência das quais muda de secretário
de Estado e nomeia para a direçãa da guarda cívica
o duque de Rignano, um dos chefes liberais.
É incerta, sem dúvida, a atitude de Pio IX. Mas
ele é o papa, e seus atos vãa ter conseqüências profundas em toda a península.
Evidentemente em Nápoles, em Parma, em Modena, por toda parte onde a influência da Áustria
continua forte, e naturalmente em Milão, não se quer
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ouvir falar dela. Contudo, estalam tumultos nesses
Estados, demonstrando que entre as diferentes populações da Itália há, ao menos, solidariedade no descontentamento. Mas, em Florença, o gabinete toscano
tenta reprimir as manifestações surgidas para aplaudir as iniciativas romanas; o grão-duque Leopoldo,
mais benévolo do que seus congêneres, se recusa a
tomar tais medidas de reação. Pelo contrário, decreta, em maio de 1847, a liberdade de imprensa, a anistia para as desordens de Pisa, a instituição de um
Conselho de Estado, a abolição da pena de morte em
matéria política, a criação duma guarda nacional.
E o Piemonte? O ano de 1846 aí foi agitado. Nota-se uma acentuada frieza nas relações com Viena
e, no mês de dezembro, uma viva polêmica se trava
entre os jornais do país, Lloyd Triestino e Gazetta di
Milano de um lado e Messagero do outro. O enigmático
Carlos-Alberío continua a não dizer nada, mas já
tomou partido contra Solaro delia Margherita, chefe
do partido austrófilo e retrógrado, e em favor de Villamarina, em ligação com os que formam o "partido
patriota moderado". As duas tendências se definem,
e seus elementos se arregimentam a propósito das reformas romanas e também das promessas que Frederico Guilherme IV da Prússia faz ao mesmo tempo
ao seu povo. O assalto da Áustria ao que subsiste da
antiga Polônia, Cracóvia, em novembro de 1846, e a
guerra civil da Suíça, na qual aparece o dedo dos
Habsburgos e o dos Jesuítas, tudo desperta interesse,
indignação ou encorajamento entre os patriotas.
Tudo encoraja Cavour, a despeito de uma certa
impopularidade, decorrente do seu êxito e dos seus
costumes, da sua inteligência e do seu cepticismo, e
para a qual concorre até mesmo o seu pai, resignando
em junho de 1847 as funções de Vigário de Turim. Na
verdade, Cavour vive em constante trepidação. Em
maio de 1847, organiza com o seu amigo Scialoja, professor de economia política da Universidade de Turim,

— 23 —
— 22 —

uma bela recepção em honra de Richard Cobden; em
setembro, afirma que não quer saber de política, ei-lo
de novo em Leri, às voltas com casulos de bicho da
seda, arroz e gado. Mas, nesse Ínterim, em conseqüência de um pequeno incidente, Metternich manda ocupar
a 13 de agosto a cidade pontifícia de Ferrara, e é o
começa de manifestações generalizadas dos povos e
das decisões convergentes dos governos ao menos, a
princípio, em Roma e Florença.
Em Turim, o próprio Carlos-Alberto quebra o seu;
silêncio. Numa sessão da Associação agrária, realizada em Casale, o conde de Castagneto, amigo do rei,
leu, a 2 de setembro, uma carta inacreditável que terminava por estas palavras:
"Se algum dia Deus nos conceder a graça de poder compreender uma guerra da independência, serei
eu mesmo quem comandará o exército... Ah! que
belo dia aquele em que pudermos soltar o grita da
independência nacional!"
A leitura desse documento desperta entusiasmo
na assembléia; uma viagem do rei a Monferrat levanta o entusiasmo do país, e desde então as manifestações liberais e patrióticas se vão suceder ininterruptamente, às vezes provocando a irritação da polícia
piemantesa. Um curioso imbróglio, resultante das
brutalidades dessa polícia, desfecha-se, a 9 de outubro
de 1847, com a demissão do liberal Villamarina. Mas
Carlos-Alberto, segundo seu velho método de básculo,
manda embora ao mesmo tempo o reacionário Solaro delia Margherita. Esses ministros foram substituídos por desconhecidos, mas as substituições despertaram vivos comentários de uma opinião pública
que julgava ter a responsabilidade delas.
Aliás, o movimenta unitário, senão liberal, parecia tomar corpo, sob uma forma federativa e econômica, propondo o governo romano a formação de uma
Liga aduaneira do tipo do Zollverein alemão. Mas a
dura repressão da revolta siciliana orientava os espí-

ritos para fórmulas politicamente democráticas: Carlos-Alberto, numa dessas súbitas determinações própria dos irresolutos, decidiu-se a satisfazer em parte
à opinião. Lá para 25 de outubro, ordenou aos seus
ministros que preparassem "reformas", cujo objeto
foi anunciado pela Gazette piemontesa no dia 30. Era
uma ampliação relativa do regime da imprensa, a
eleição de conselheiros comunais, com a designação
do prefeito dentro os eleitos, a administração das províncias por conselhos, que seriam escolhidos pelo rei
dentre os candidatos indicados pelas comunas e as
principais prefeituras; a publicidade dos debates em
matéria criminal, a abolição das jurisdições de exceção, a instituição de uma corte de cessação e de tribunais administrativos; o controle dos atos de estado
civil pelas autoridades civis. E não ficou em promessa: surgiram Os textos dessas reformas, e Cavour, a
8 de novembro, podia escrever ao seu amigo de Ia
Rue: "Atravessamos o Rubicon".
Parecia enfim realizado o acordo entre CarlosAlberto e seu povo. Na realidade, correntes diversas
se agitavam neste, enquanto o rei receava ser levado
muito longe por suas primeiras concessões. Constatava-se no Piemonte, como sempre, a dificuldade de
passar dum regime de autoridade para um sistema
de liberdade sem que se houvessem preparado as necessárias transições mediante um trabalho educativo.
A esse trabalho indispensável, muito tardiamente
concebido e elaborado, entregou-se Cavour com ardor.
Fundavam-se novos jornais sob a égide das cartaspatentes de novembro para a imprensa. Foi Cavour
realmente o principal fundador, o maior acionista e
o chefe da secretaria do Risorgimento, que, com a
colaboração de Balba, Santa-Rosa, Boncompagni,
d'Azeglio, devia sustentar as idéias dos liberais moderados. O primeiro número saiu a 15 de dezembro de
1847, com um artigo-programa de Balbo: independência; união entre os príncipes e os povos; levar avante as
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reformas; liga dos príncipes; moderação sem excluir
energia e método. Uni artigo de Cavour imistia na
necessidade de fazer assentar os progressos politicos
num renascimento econômico. Cavour conservará a
direção do jornal, mantendo nele o mesmo tom e as
mesmas tendências até sua entrada para o ministério,
e se não mostrou aí as qualidades dos grandes jornalistas, hábeis em vestir de ouropéis fosforescentes
idéias banais ou falsas, soube sempre desenvolver temas precisos, com informações concretas sobre as
mais diversas questões: assim trabalhou proveitosamente para a educação da mentalidade popular, indispensável nos regimes de opinião.
Era um desses regimes que se vislumbrava iniludivelmente no horizonte. A 8 de dezembro1, Cavour
dizia a Auguste de Ia Rive: "Marchamos para uma
Constituição". Marcha hesitante, sem dúvida, com as
exigências dos democratas Valério e Brofferio e as
reivindicações radicais dos genoveses. Duas reuniões
de jornalistas, realizadas entre os dias 5 e 9 de janeiro
de 1848, e nas quais Cavour levou corajosamente
avante suas idéias em favor de um sistema representativo, resultaram em ser apresentadas ao rei propostas que ele repeliu desde logo. Mas a Nápoles, violentamente agitada como reflexo da revolução siciliana
vitoriosa, o rei concedeu, a 27 de novembro, uma
Constituição. Carlos-Alberto, após terríveis hesitações,
que desta vez se apoiavam em seu juramento anticonstitucional de 1824, após ter, a 3 e 7 de fevereiro,
consultado seus minsitros e outras altas personagens
do Estado, decidiu aderir à opinião dos seus súditos
favoráveis à outorga de uma constituição.
A decisão foi publicada à tarde do dia 8, no texto
de uma proclamação a que se seguiu o projeto de
Statuto, e o artigo de Cavour no Risorgimcnto do dia
seguinte, anunciava os acontecimentos históricos que
resultariam desse ato:
"Carlos-Alberto, proclamando a liberdade consti-

tucional proporcionou um imenso passo ao grande
desígnio da nacionalidade italiana; ela será um dia
representada pelas três cores, que são o emblema da
unidade italiana".
Cavour, um dos preparadores do Stafuto, ia ser
um dos redatores das leis constitucionais, fazendo
parte da comissão incumbida de elaborar o texto sobre
as eleições de deputados: suas idéias sobre o censo,
variável segundo as cidades e segundo as rendas, e
em favor do escrutínio distrital, foram incorporadas
à lei de março de 1848. A 5 de março, publicava-se o
Statuto, Balbo era chamado para formar o primeiro
gabinete parlamentar e Cavo'ur mantinha-se na direção do Risorgimento.
3.°) 1848-1850 (Revolução e contra-revolução'),
Cavour teve um papel secundário, mas direto, no
advento do Statuto. As imensas dificuldades internas
e externas suscitadas por esse ato tiveram nele observador sagaz que só po'dia intervir para dar conselhos.
Não cabe aqui narrar em detalhes os acontecimentos tão complexos dos anos de 1848-1850, convindo
apenas assinalar o lugar de Cavour no meio destes:
foi apenas a posição de um observador. Observador
sagaz, como já disse, e portanto crítico, mas cujo imperturbável otimismo não se verá esmagado sob as
conseqüências previstas, ainda mais do que por seus
princípios de liberal moderado, por seu bom senso
hostil aos exageros e à verbiagem. Não são estas, com
efeito, na Itália e em todos os países da Europa de
então as características da marcha da revolução, e
não é preciso desde logo frisar o papel de Cavour que
evitará ao seu país os resultados que a França bonapartista e a Alemanha bismarkiana tiraram dos grandes esforços e das pobres realizações de 48?
O que se passava na França, com efeito, se o surpreendia, só poderia reforçar sua prudência: "É preciso prever o pior, escreve ele a de Ia Rue, a 28 de
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fevereiro, e agir em conseqüência". O pior aliás, era
possivel com o silêncio da Inglaterra, os preparativos
militares da Áustria, a mediocridade do gabinete piemontês de 16 de março, na qual Balbo, cada vez mais
cerceado, pecava por falta de energia. É verdade que
Milão se libertara dos austríacos nos "cinco dias"
(19-23 de março); do mesmo modo o Veneto se emancipara, com exceção do "quadrilátero", depois vinha
a revolta dos ducados, os movimentos populares nos
Estados romanos, e Carlos-Alberto, impelido pelas
manifestações de Turim e Gênova, solicitado pelos insurgentes lombardos, estava prestes a escutar Cavour
que, a 23 de março, publicava um vigoroso artigo sobre "a hora suprema da monarquia savoiana" e reclamava "a guerra imediata". De fato, nesse mesmo
dia Carlos-Alberto se decidiu, e no dia seguinte uma
proclamação1 anunciava aos piemonteses que "os destinos da Itália iam cumprir-se". Sim, mas a Itália
ainda não existia, no momento em que o rei sardo
afirmava que "a Itália estava em condições de se bastar a si mesma".
A guerra de 1848 viria demonstrar que não havia
nada disto. É fato que, no começo, houve um avanço
fácil dos piemonteses e o pequeno êxito de Goito, no
Mincio (10 de abril), mas, se voluntários se incorporavam ao exército sardo, vindos de todas as regiões da
península, as reticências do rei de Nápoles e os escrúpulos do papa tornavam impossíveis os acordos concretos para uma ação coletiva. O próprio reino piemontês estava agitado com o movimento dos "Voraces" de Lyon visando à Savóia, e a campanha eleitoral.
Cavour tomou parte nesta, candidatando-se por Turim, Cigliano, Monforte e Verfeil, e seu programa, baseado "na experiência e na razão científica", exprimia
sinceramente seus princípios fundamentais: precisamente estes não eram próprios para1 prevalecer num
período de crise, Cavour não foi eleito , e o parlamento
sub-alpino, no qual figuravam Balbo, Gioberti e
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d'Azeglio, entre aqueles cujas idéias eram afins com as
de Cavour, incluía os adversários radicais deste. Brofferio e Valério: do exterior, em seu jornal, Cavour,
não abatido, dedicou-se à sua tarefa. Observou também a marcha das operações militares e das insurreições locais. Com efeito, na Itália média e meridional,
verificava-se a debandada, a reação: o mesmo ocorria, sem dúvida, na Áustria, mas Carlos-Alberto continuava inativo e, se Milão decidia a união da Lombardia ao Piemonte, a República venesiana permanecia autônoma, os interesses "de campanário" afirmavam-se em Gênova, em Turim e em Milão, que o anúncio da abertura de uma Constituinte para l de novembro não conseguira acalmar. Foi nesse momento que
Cavour, aderindo a esta idéia, entrou para a Câmara
como deputado por Turim (30 de junho) e se instalou
numa bancada da direita.
O debater virtual que ele era afirmou-se então,
numa linguagem muitas vezes medíocre, mas com o
seu bom senso, o seu otimismo, o seu oportunismo indefectíveis. Já a 4 de julho falava sobre um projeto
complementar da lei de união lombardo-piemontesa.
Dois dias depois, o gabinete Balbo, perdendo a maioria, demissionava, e a crise se prolongou, enquanto
Radetzky preparava sua ofensiva. Esta conduziu a um
brilhante sucesso, a vitória de Custozza (25 de julho).
O ministério Casati (27 de julho), que se esforçava
por constituir uma síntese nacional teve para conservar as mãos livres de suspender as sessões do Parlamento (2 de agosto) e, para evitar o desastre total,
apelar para o auxílio da Inglaterra e da França. Mas
estava consumado o desastre com a capitulação de
Carlos-Alberto em Milão, a 4 de agosto, e a passagem
do Tessino e do Pó pelos austríacas. Carlos-Alberto
evitou a invasão do território mediante a anistia de
Salasco (9 de agosto): no plano da independência
italiana, ele tivera de consentir na evacuação por suas
tropas de Modena, Parma, Piacenza e Veneza.
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Estaria tudo perdido? Ainda não. A decepção e a
"anarquia inoral", para recordar a expressão de Cavour, eram imensas. Esperava-se a abdicação do rei;
contava-se com a mediação franco-inglêsa; depositava-se inteira confiança no gabinete Alfieri (20 de
agosto), cuja presidência o general Perrone di San
Martino assumira em outubro, e que se compunha exclusivamente de piemonteses. Mas os radicais, fortalecidos pelas eleições parciais de outubro, e o genovês
Gioberti, sozinho, sem contar com o tesouro vazio e
o exército desarvorado, constituíam excepcionais dificuldades, que aumentaram quando o Palamento se
reuniu (17 de outubro). Cavour percebe essas dificuldades e tenta dominá-las em seu discurso de 20 de
outubro: nesse documento examina a situação1 internacional e conclui pela necessidade de se esperar
ainda algum tempo para reiniciar a guerra de libertação. Na comissão criada por sua iniciativa para examinar as responsabilidades do armistício, mas cujo
presidente é Gioberti, não cessa de apoiar a causa
real. Apenas, prossegue a desorganização do resto da
Itália, com o assassinato de P. Rossi em Roma (15 de
novembro), os movimentos toscanos, a agitação em
Gênova. Quando Perrone cai, a 3 de dezembro, tendo
Gioia e Massimo d'Azeglio fracassado na missão de o
substituir, Carlos-Alberto apela para Gioberti.
Gioberti é o ilusionismo revolucionário no poder
— ilusionismo entretanto já abalado pelos fatos, porque já não estava em causa, depois da fuga de Pio IX,
o sistema neo-guelfo imaginado por Gioberti, e ele
não conseguiria sequer o apoio dos radicais. Com uma
certa temeridade, contudo, Gioberti, a 30 de dezembro, dissolvia a Câmara. É verdade que seu ministro
do Interior, Sineo, preparou muito bem "boas eleições": Cavour foi batido, mas ao mesmo tempo os
moderados d'Azeglio, Boncompagni, Sclopis, os radicais triunfavam, e a posição de Gioberti se achava de
repente tão modificada que Cavour se transformou de

adversário em defensor da política giobertiana. Quando Gioberti deixou o ministério, sob o efeito dos golpes de Brofferio, a 25 de fevereiro, Cavour assim julgou esse acontecimento: "A queda de Gioberti é um
drama vergonhoso".
Isto era, desde já, o fim provisório do movimento liberal. A lógica ilógica dos partidos e das circunstâncias arrasta, com efeito, o Piemonte à guerra no momento em que ela se afigurava cada vez mais peri-1
gosa, com a decomposição da Itália, o reforçamento
do poderio austriaco, a ruína da democracia na Franca.
Mal preparado pelo polonês Chrzanowski, o exército
sardo não inspira quase nenhuma confiança. O gabinete de rebotalho que assiste a Carlos-Alberto decide
entretanto denunciar o armistício, o que foi noticiado
pelo coronel Cadorna a Radetzki a 12 de março. Cavour aderira à solução guerreira, e a 14 de marco o
Risorgimento afirmava que "todo o pensamento da
redação e todas as suas forças seriam invariavelmente
dirigidos no sentido do triunfo desta causa a que está
vinculada a honra, a liberdade e a independência da
Itália".
O revés de Mortara, a 21 de março de 1849 e a
sangrenta derrota de Novara, dois dias depois, provocam a dissolução do exército e a abdicação verbal
do rei vencido, que morreu em Oporto, três meses depois (a 28 de julho de 1849): o armistício de 26 de
março registra a derrota. Contudo, o novo rei, Vitor
Manuel, recusara abandonar a bandeira tricolor e o
Statuto.
Era um gabinete conservador, dirigido pelo general de Launay, que ia aplicar o Statuto num instante
grave: em meio à consternação de Turim, à revolta de
Gênova, à incerteza do entendimento definitivo com
a Áustria. Mas Vitor-Manuel, sob uma aparência bastante rústica, sem preparo para reinar, por assim dizer, era dotado de um sólido bom senso e de coragem
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— como o provara nos campos de batalha — e força
de vontade. A 20 de abril, ele pedia a Massimo d'Azeglio que formasse um gabinete mais enérgico do que
o que estava governando e que não conseguira concluir
a paz. Esta foi, enfim, assinada a 6 de agosto na base
essencial de uma indenização de guerra de 75 milhões
a ser paga pelo Piemonte.
Nesse ínterim, Cavour hesitara em abandonar a
vida politica. A ascensão ao poder do seu amigo d'Azeglio, o duplo perigo da reação clerical e do clericalismo verboso e separatista, a terrivel situação da maior
parte da Itália, com os franceses instalados em Roma,
as brutalidades dos austríacos em Livorno, Bolonha
e Ancona, a inútil resistência de Veneza, as violências
bourbonianas em Nápoles e na Sicilia, tudo isto o chamou de novo à luta, e ele tomou parte nas eleições gerais de 15-21 de julho de 1849. Foi eleito, com alguns
dos seus amigos, sem que, entretanto, sua presença no
Parlamento modificasse sensivelmente o jogo das forças respectivas dos partidos em conflito. De fato, em
torno da retificação do tratado de paz, e, questão conexa, das finanças do reino, a vida do gabinete d'Azeglio era jogada todos os diais, e Cavour esteve incessantemente na estacada para o defender, não sem esperar, contudo, que uma crise ministerial ou pelo
menos uma recomposição o elevasse ao posto a que
aspirava. Impôs-se uma nova dissolução: a "proclamação de Moncalieri", de 20 de novembro, chamava
os eleitores, talvez fora da norma estritamente constitucional, a salvar "o Statuto e o país"; as eleições de
9 de dezembro foram um sucesso para o governo, porque, sobre 204 deputados a maioria estava com o grupo
dos conservadores moderados, flanqueados no centro
esquerdo de radicais experimentados. Cavour, naturalmente, estava nesse meio.
Daí em diante, todos os dias, por assirn dizer, ele
intervirá com uma competência cada vez mais ampla,
uma autoridade cada vez mais firme, chefe de grupo,
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sem dúvida, mas de espírito aberto às conversações com
os grupos vizinhos, em particular com aquele Urbano
Rattazi, cujas qualidades soube apreciar na discussão
da lei Siccardi sobre o "foro eclesiástico". Seu liberalismo, realmente, é dúctil, oportunista, se querem, e, no
seu discurso de 7 de março de 1850 a respeito dessa
lei, insiste pelo dinamismo de "um Statuto em permanente progresso." Graças ao connubio, ao casamento
entre rattazzianos e liberais moderados, a lei que revogava o foro eclesiástico foi votada a 9 de março. Era o
rompimento com Roma, e o Piemonte, país da bandeira tricolor e do Statuto, podia, a partir desse momento, aparecer também como o país das audácias antiromanas. O episódio constituía também a demonstração do talento e da habilidade de Cavour: Santa-Rosa,
seu amigo, ministro
da Agricultura e do Comércio, morreu em meio1 a esses fatos, e foi Cavour quem, após
expor suas condições, o substituiu, a 11 de março de
1850.
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III
AS REALIZAÇÕES
1850-1861
Dez anos serão concedidos a Cavour para realizar
seu programa, o programa da reorganização piemontesa e da independência italiana. A guerra da Criméia
de 1856, a guerra da Itália de 1859, as anexações de 1860
vão, com efeito, conduzir à fundação, sonhada por ele
desde a juventude, do reino das três cores.
1.°) de 1850 a 1858 (A colaboração com d'Azeglio).
Dois anos de colaboração ministerial deviam ampliar ainda mais a experiência de Cavour, dois anos
durante os quais o Piemonte, em face dos Estados italianos caídos no sono pesado da reação austrófila e
clerical, numa Europa onde a Inglaterra era a única
a conservar suas simpatias pela idéia da unidade italiana, afirma-se como estado constitucional e marchando deliberadamente pela estrada do progresso econômico. Deve-se em grande parte esse progresso a Cavour,
ao introduzir por etapas o livre-câmbio num país que
se industrializa aos poucos. A 5 de novembro de 1850,
é assinado um tratado de comércio e navegação com
a França, e Cavour o faz aprovar pela Câmara e a Senado nos dias 23 de janeiro e 5 de fevereiro respectivamente. Segue-se um convênio com a Bélgica a 24 de
janeiro, e outro com a Inglaterra a 27 de fevereiro —
e Cavour, a 14 e 15 de abril, faz a propósito da ratifica-

cão desses atos um sólido panegírico do livre-cambismo
- seguidos de convênios com a Prússia, a Suécia, a
Suíça, o Zollverein, além de um acordo complementar
com a França e um tratado com a própria Áustria (5
de novembro de 1851). A economia sarda se reforçava
ao mesmo tempo que o Piemonte saía do isolamento.
Mas Cavour é titular também da pasta da Marinha
e, nesse domínio, mostra-se admiràvelmente sensato,
recusando diminuir os créditos, esforçando-se por melhorar a f armação dos quadros e a técnica das construções, especializando Gênova como porto de comércio e
Spezia como porto de guerra.
De agora em diante, senhor da língua italiana, muito rico e entretanto muito simples de maneira, o velho
Camillo se substitui progressivamente a d'Azeglio, em
"handicap" por seu estado de saúde. A questão das
relações com o clero e com Roma lhe dá oportunidade
de se afirmar como líder político, e ei-lo, a 8 de abril
de 1856, quando da demissão de Nigra, assumindo a
pasta das Finanças e levantando imediatamente um
programa que visava subtrair o Tesouro da dependência da casa Rothschild e liquidar o mais rapidamente
possível os encargos do passado. Logo a 8 de maio,
apresenta seu programa à Câmara e, se todas as suas
esperanças não se realizam, obtém ainda assim
......
16.200.000 francos por empréstimo interno, 76 milhões
e meio em Londres, 20 milhões em bônus do Tesouro,
e conta assegurar o serviço desses empréstimos com a
renda de impostos que a melhora da situação, segundo pensa, permitirá pagar facilmente.
Constituído o Parlamento a 16 de julho, Cavour
aproveitou-se dista para preparar toda uma série de
projetos financeiros e administrativos. Aberta a sessão
legislativa, o conflito com Roma que está fervendo e
o golpe de estado do príncipe-presidente na França,
suscitando em Viena ameaças diretas contra a própria
idéia duma unidade italiana, levam Cavour a precisar
sua posição. Abandonando seus amigos mais estreita-
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mente conservadores para se apoiar mais nos adversários menos acentuados do centro-esquerdo, ele defende por solicitação da França uma ligeira revisão
da lei sobre a imprensa, largando nesse ponto seu próprio presidente do Conselho; e, por sua influência,
Rattazi é chamado a participar ativamente, como vicepresidente, dos trabalhos da Comissão reunida para
preparar uma lei sobre o casamento civil e, depois, a
substituir Pinelli, falecido a 23 de abril de 1852, na
presidência da Câmara (11 de maio). A cólera do rei,
que recusava "terminar onde terminara seu pai" induziu Cavour a se demitir (16 de maio), mas Cavour
anuncia que d'Azeglio, estando muita doente, não tardará a se afastar do governo e que, então, se poderá
constituir um gabinete francamente liberal".
Cavour evitou o aborrecimento de voltar para a
Câmara em tais circunstâncias e decidiu viajar: Genebra, Strasburgo, Bruxelas, Londres, Paris, foram suas
principais etapas. Mas, viajando, ficou em correspondência com os seus amigos políticos. Foi em Londres
que, pelo ministro Malmesbury, soube que Vitor-Manuel e d'Azeglio desejavam seu regresso. Mas por toda
parte teve conversações úteis com personalidades importantes. Em Paris, encontrando-se com Rattazzi, foi
recebido por Drouyn de Lhuys, por Luiz-Napoleão,
pelo rei Jerônimo e pelo filho deste: escada para um
futuro ainda difícil de discernir, mas que se ia precipitar.
Quando regressou a Turim, d'Azeglio acabava de
pedir demissão devido à questão do casamento civil,
que Vitor-Manuel não* queria resolver num sentido
hostil à Santa Sé (21 de outubro de 1852); mas a 23
ou 24 o rei chamava, de Leri, Cavour. Este não podia
aceitar as imposições reais e consultou Balbo. Não
sendo viável a combinação Balbo, voltou-se a apelar
para Cavour, sob a condição de que não fosse posta
no Senado a questão de confiança quanto ao casamen-
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to civil. Cavour deixava nesse momento de ser um
comparsa; tomava nas mãos o poder.
2.°) De 1852 a 1856 (O grande ministério; a guerra da C ri meia).
Durante oito anos, com uma interrupção de seis
meses, de julho de 1859 a janeiro de 1860, Cavour
dirige os negócios piemonteses, e depois os italianos.
Até o fim de janeiro de 1853, ocupou-se do projeto de lei sobre o casamento civil, que acabou retirando, e do estudo das grandes questões econômicas
e financeiras. Em meados de fevereiro, viu-se em presença de um fato novo em matéria de política externa.
Como conseqüência da movimento milanês de revolta
de 6 de fevereiro, o governo austríaco seqüestrou os
bens dos emigrados lombardas e venezianas asilados
pelo Piemonte (13 de fevereiro). Cavour dirigiu imediatamente a Viena um protesto formal, que foi logo
comunicado às outras chancelarias. Viena se obstinou
em manter a medida, e seguiu-se um semi-rompimento entre o Piemonte e a Áustria, aparecendo esta, mais
uma vez, como o adversário brutal do ideal italiano.
Não podia o governo piemontês pensar em ir além
dessa constatação, desde que a situação econômica e
financeira não estava ainda desembaraçada, e a Europa continuava incerta, a despeito de algumas simpatias manifestadas pela causa italiana, a propósito
do caso dos seqüestres. Confiando a Rattazzi a pasta
da justiça, Cavour pelo menos esperava encontrar na
Câmara uma base de ação mais ampla; é verdade que
com isto despertava a hostilidade aos seus projetos,
da parte do Senado que rejeitou, em meados de novembro, a reforma do Banco Nacional, ao qual Cavour
pretendera confiar a serviço da tesouraria do reino.
Para dar à máquina política mais destreza e atividade, obteve do rei a dissolução da Câmara (20 de novembro). As eleições de 8 de dezembro reforçaram
sua maioria. Ele precisava dessa maioria mais sólida
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para resolver as dificuldades financeiras: o "déficit
era de 24 milhões, e foi extinto. Depois Cavour procurou estimular a vida econômica do país, e a construção da estrada Turim-Gênova, a perfuração do
monte Cenis, o desenvolvimento dos canais para transporte de mercadorias, e a irrigação, a construção de
linhas telegráficas, a ampliação do Banco Nacional, a
revogação dos direitos sobre os cereais, constituem
pontos de um programa que ele realizou um pouco
despòticamente.
Seu espírito de decisão manifestou-se ainda em
outros domínios. Estudando a posição recíproca do
papado e da pátria chegara à concepção do principio
de separação absoluta dos dois poderes: a Igreja livre
num Estado livre. O conflito com Roma levara o governo a propor penalidades contra os eclesiásticos
acusados de atacar, no exercício de suas funções, as
instituições nacionais. Ainda por cima Rattazzi, ministro do Interior, pusera essas instituições no regime de
mão-morta, desde março de 1854, e cogitou da supressão das comunidades que não ministravam ensino nem
faziam beneficência, e da utilização dos seus bens para
pagar o pequeno clero e socorrer os padres caídos na
miséria. O projeto foi apresentado a 28 de novembro
não sem resistência por parte do rei. Os debates começaram a 9 de janeiro, e uma série de falecimentos
consecutivos
foi interpretada por uma parte do povo
como1 outros tantos desígnios da Providência: a rainha
mãe morreu a 12 de janeiro, a rainha Maria Adelaide
a 20 do mesmo mês, o duque de Gênova, irmão do rei,
a 10 de fevereiro. Por outro lado, Pio IX, em violenta
monitoria, estigmatizou todas as reformas introduzidas no Piemonte e cujo incameramento vinha coroar
— dizia — de modo odioso. O discurso de Cavour a
15 de fevereiro é uma maravilha de bom senso e lucidez e de laicismo exato: o projeto foi votado na
Câmara por 117 votos contra 36. No Senado, a direita
tentou torpedeá-lo por meio de uma combinação que
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parecia generosa e que agradava ao1 rei. Cavour ladeou
a dificuldade aceitando duas emendas. A lei foi então
aprovada por 53 contra 42 votos e definitivamente
aceita pela Câmara. Cavour tinha indiretamente vencido Roma e, com isto, acentuado a orientação moderna do seu governo, que se completou, a 31 de maio
de 1855, com a entrada de Lanza, um dos grandes homens da Itália moderna, substituindo Cibrario, que
passava para a pasta das Relações Exteriores até então
exercida pelo presidente do Conselho.
Na realidade foi este quem deu impulso a toda a
política externa do seu país. Tratava-se com efeito de
assegurar aa Piemonte as alianças indispensáveis à
realização da unidade italiana, renunciando-se à heróica ilusão do fará da se de 1848. Apresentava-se uma
oportunidade de introduzir o Piemonte numa grande
combinação européia: a guerra da Criméia, fato novo
na história da Eurona, que se esboçara desde os começos de julho de 1853 e positivara-se com a declaração
oficial de 27 de marco de 1854. Evidentemente não tinha
as mesmas razões de queixa da Rúsna que a França
e a Inglaterra. Mas sabia-se o ódio que Nicolau I votava ao pequeno Estado parlamentar da Itália, adversário do seu aliado austríaco; por outro lado, VitorManuel só po'dia apoiar as pretensões dos católicos
latinos contra os ortodoxos de Jerusalém. Uma única
dificuldade se erguia: os ''nterêsses dos comerciantes
sardos, e sobretudo dos genoveres, na Rússia do Sul.
Assim foi com prudência que manobrou o governo piemontês: aos poucos, para anular a acusação lançada
em Viena e aceita mesmo em Pars, de mi 0 o P ; r>monte
tentaria organizar um movimento revolucionário na
Itália, Cavour induz seus interlocutores in«'pse e
franceses a lhe proporem uma colaboração militar, e
essa negociação, em parte subterrânea, aue padece ter
começado a 14 de abril de 1854, arrasta-se até a batalha incerta de Inkermann (5 de novembro de 1854).
Em Paris e em Londres, se é verdade que ainda se es-
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pera a aliança com a Áustria, conta-se com a adesão
do Piemonte à dupla aliança de 10 de abril e com o
envio de um corpo cie exército sardo ao Oriente. O
projeto de acordo de 14 de dezembro precisa as condições: 15.000 homens, comandados por um general piemontês, um empréstimo de 20 milhões esterlinos a 3%
e, em cláusulas secretas, o compromisso das potências
de se esforçarem para levantar o seqüestro dos súditos sardos pela Áustria e de "tomarem em consideração o Estado da Itália no restabelecimento da paz".
Mas somente depois de muitas tergiversações, depois
de muitas discussões entre Cavour e ;Dabormida de
um lado, e do outro com o duque de Gu che e Hudsnn,
que tinham por trás de si Drouyn de Lhuys e lord Clarendon, depois de uma viva discussão entre os membros do gabinete piemontês, depois da ameaça de uma
ruptura e outras coisas da parte da Áustria encorajada pela convenção secreta austro-france^a de 22 de
dezembro, somente após Iodas essas peripécias é que
as negociações chegam a termo: o Piemonte adere à
aliança, assina-se um convênio militar, ao qual se seguirá logo um convênio financeiro, e um protocolo anexo
faz o histórico das dificuldades refrentes às cláusulas secretas. Dabormida, muito comprometido a esse respeito,
demitiu-se e Cavour, assumindo a pasta, assinou o tratato sem hesitação. Em suma, pouco lhe importavam as
modalidades da aliança: a aliança era um fato consumado; cabia-lhe extrair dela as vantagens que podia
dar.
Que foi esse, de qualquer medo, um ato imnortante, prova-o a inquietação da Áuistria, a fúria da Rússia, e também a atitude dos partidos piemonteses. Mas
Cavour vai dominar a estes com os seus argumentos
do discurso de 6 de fevereiro em favor da ratificação
do acordo pelo Parlamento. A questão da neutralidade estava posta: prática
e moralmente, explicou
ele, o Piemonte não pod;a permanecer neutro, porque
assim perderia as'simpatias do grande partido liberal

europeu, que resolutamente se declarara em favor da
guerra". Ora, para melhorar a sorte da Itália, é preciso "elevar seu renome, fazer que todas as nações do1
mundo, todos os governos e todos os povos façam justiça às suas qualidades". Estas qualidades são, em primeiro lugar, a sabedoria civil, e depois o valor militar.
A Câmara e depois a Senado ratificaram o convênio,
e, a 4 de março de 1855, foram trocacias as ratificações
entre as partes contratantes. Uma primeira vez estava
vencido o "neulralismo" italiano; sê-lo á pela segunda vez, sessenta anos mais tarde.
Com a alavanca da aliança nas mãos, Cavour a
utiliza desde logo, a princípio para regular dificuldades com a Áustria, cuja má vontade não demora a se
positivar, dando assim toda liberdade de ação ao governo piemontês; e, depois, para obler uma participação efetiva em todas as conferências diplomáticas, nas
quais as grandes potências só consentem que ingresse
o Piemonte, apesar da insistência deste, nas vésperas
do Congresso de Paris. Ainda assim, a 12 de julho de
1855, o Moniteur Universel de Paris publicava uma
nota animadora: "Associados na guerra, os governos
inglês, l rances e piemontês estarão ainda associados
nas negociações, quando a paz tiver sido conquistada
pelas armas. Perigos, honras, vantagens, tudo será partilhado".
"Tudo" aí quer dizer também o cólera, as incertezas estratégicas, os perigos dos combates; os piemonteses se mostraram firmes e corajosos em Traktir, a 16
de agosto, e a notícia desse feito de armas bastou para
reerguer o espírito público em Turim. Além disto, o
corpo expedicionário sardo participa da série de sucessos que põem termo à guerra: após a tomada de
Sebastopol, Cavour podia escrever a Lamarmora, a 28
de setembro: "A Itália e o Piemonte se engrandeceram
bastante na opinião européia; reabilitaram-se. A recordação de Novara está normalmente reparada, e
isto já é muito".
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Algumas semanas antes, conseguira Cavottr resolver bem um delicado conflito diplomático com a Toscana e suportara de bom humor a excomunhão lançada por Pio IX contra os autores das leis anti-clericais
(26 de julho). Agora, podia aconselhar seu rei a ir,
com as mesmas honras da rainha Vitória, a Paris, por
ocasião da Exposição Universal (novembro de 1855).
Cavour foi juntar-se ao soberano na capital francesa
e o acompanhou, em seguida, à Inglaterra. Mais duma
vez tentara sondar os políticos dos dois países sobre
suas intenções a respeito do Piemonte. A 7 de dezembro, teve a surpresa duma entrevista com Napoleão III,
a quem pediu "escrevesse confidencialmente a Walewski o que acreditava poder o imperador fazer pelo
Piemonte e a Itália".
Sob esses auspícios é que ia abrir-se o Congresso
de Paz. O memorandum austríaco de base, datado de
14 de novembro, fez Cavour levantar-se imediatamente
contra a ampliação da influência desejada pela monarquia dos Habsburgos e, logo a 29 de dezembro, ele
apresentou como condição inicial para as negociações
que a Áustria "deixasse de estender seu domínio para
além uas fronteiras que o Tratado de Viena lhe havia
fixado na Itália" e abandonasse em conseqüência a
Romagna e as Legações. Continuará fiel a esses pontos
de vista, que desenvolveu logo em seguida numa memória endereçada a Waíewski, segundo o convite de
7 de dezembro, e que de fato deu a ler ao Imperador
(21 de janeiro de 1856). Foi isto cinco dias exatamente
após a aceitação pela Rússia do oferecimento de mediação austríaca, e, modestamente, Cavour nesse documento pedia coisas muito simples: solução pela Áustria da
questão dos seqüestres; atenuação do regime que pesava sobre a Lombardia e o Veneto: representações ao
rei das Duas Sicilias no sentido de uma melhora no seu
governo; retirada das tropas austríacas das Legações
e da Romanha, sem repor as províncias sob o governo
romano.
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Não foi entretanto Cavour, porém D'Azeglio, o designado para principal representante do Piemonte no
Congresso de Paris, onde as grandes potências pretendiam impedir que as outras pudessem discutir mais
do que as questões que lhes interessassem limitativamente. Cavour teve de tratar preliminarmente da igualdade dos direitos, mas as negociações haviam exgotado
d'Azeglio, que se demitiu a 6 de fevereiro,
sendo desde
logo substituído por Cavour, ao mesmo1 tempo autor e
defensor das instruções que levou para Paris a 16 de
fevereiro.
Aí reencontrou ele alguns conhecidos, notadamente o representante da Áustria, conde de Buol, que, em
1848, manifestara claramente em Turim seus sentimentos anti-piemonteses. Aí desenvolveu, tanto nas sessões
do Congresso como nos salões, todos os recursos de sua
infatigável habilidade. Tratou de agir sobre o espírito,
mais incerto do que versátil, do imperador e sobretudo
sobre os napoleônidas que cercavam o imperador, o
rei Jerônimo, o príncipe Napoleão e a princesa Mathilde, e utilizou os serviços secretos do Dr. Conneau. Assim, ao lado das negociações oficiais, se desenvolveu
um entendimento um pouco subterrâneo, que se combinava bem com o passado carbonaro de Napoleão III
e com os hábitos maquiavélicos da diplomacia italiana.
Reservado em geral nais sessões do Congresso, Cavour não deixa passar uma oportunidade de afirmar
os direitos ou a importância do seu país e de demonstrar o valor dos seus argumentos. A 30 de março estava
assinado o Tratado. Parecia que as vantagens obtidas
pelo Piemonte eram de todo medíocres. Quanto à questão dos seqüestres, a Áustria sponte sua tomara uma
decisão que estava longe de satisfazer a Cavour. Relativamente à questão ainda mais grave da sorte
futura da Itália, as negociações pareciam ter,
senão fracassado, pelo menos deixado de chegar
a um resultado: "Muita fumaça e pouca pólvora", escrevia a respeito Cavaur, em março. Napoleão

— 43 —
— 42 —

III temia, na verdade, a oposição da Áustria e a do
Papa a qualquer crescimento do Piemonte. Para conseguir o apoio do imperador, Cavcrur teve a feliz idéia
de utilizar o termo de acusação formulado a seu pedido
pelo holandês Minghetü contra o governo de Roma, e
Napoleão III, a 19 de março, concordou com Cavour e
com lord Clarendon em que o problema fosse lançado
na Conferência por Walewski, seu presidente, na ocasião em que se discutissem as "questões diversas".
Foi o que fez com bastante habilidade, mas diplomaticamente, Walewski, a 5 de abril. Clarendon, instruído
pelas notas de Minghetti e de Cavour, fez o mesmo com
firmeza e veemência. Os diplomatas prussianos e russos
declararam nada ter a dizer sobre o assunto. Mas Buol,
furioso, frisou que o único objetivo da conferência era
o Oriente, e que ela não tinha que se imiscuir no governo interno de Estados soberanos. Chegou então a
vez de Cavour que, num tom perfeitamente diplomático, denunciou a ilegal situação de mão-morta imposta
pela Áustria aos países italianos. Mas, após a conclusão
academicamente extraída por Walewski, nada mais
houve e, no dia 6, o ministro piemontês, decepcionado,
escrevia a Cibrário: "Não obtivemos nenhum resultado prático".
A 11 de abril, houve ainda uma entrevista com
Clarendon e a 15 outra com Napoleão III que, sempre
complicado, acabava de assinar com a Áustria um tratado secreto, garantindo o território turco. Ao deixar
Paris, Cavour dirigiu as representantes da França e
da Inglaterra um memorandum cuja conclusão era
clara:
"Ameaçado pela extensão do poderio da Áustria, o
governo do rei da Sardenha pode, de um momento para
outro, ser forçado por uma inelutável necessidade a
adotar medidas cujas conseqüências é impossível calcular".
Antes de partir de regresso a Turim, foi a Londres:
essa viagem não devia trazer-lhe nenhum conforto além

das palavras calorosas ditas por tantos ingleses que detestavam a opressão austríaca e o obscurantismo romano. A 29 estava de volta em Turim. Foi acolhido com
entusiasmo, condecorado pelo rei com o colar da Anunziata, e a 6 de maio fez na Câmara dos Deputados
uma admirável exposição de sua obra no Congresso
da Paz. Acentuou aí veementemente que a causa da
Itália fora lançada perante uma assembléia internacional. "Não, como outrora em Laybach e em Verona,
para agravar os males da Itália e a comprimir em
novos grilhões, mas com a intenção, proclamada em
voz alta, de procurar um remédio para seus males e
fazer conhecida a simpatia das grandes nações para
com ela". Na ordem do dia 7 de maio, por proposta
de Cadorna, foi aprovada formalmente essa política
em que se desejava que perseverasse o governo. A votação do Senado sobre o assunto não foi menos entusiástica (10 de maio de 1856).
Os diversos governos reagiram de modos diversos
às declarações de Cavour: a Áustria furiosamente, porque ela "não podia admitir a missão atribuída pelo
Sr. Cavour à Corte da Sardenha de erguer a voz em
nome da Itália"; a Rússia, ao contrário, com palavras
de simpatia pelo futuro do Piemonte. Walewski recomendou a Cavour "uma extrema prudência", e o governo inglês, como o francês, exprimiu-lhe o seu pezar
por haver ele próprio tornado público o memorandum
de 16 de abril.
Era evidente a semelhança, ou antes a progressão,
entre esse memorandum e as declarações feitas por
Cavour ao duque de Gramont nos fins de maio:
"A questão do seqüestro é um casus belli. Se a
Sardenha não faz a guerra à Áustria é porque não dispõe dos meios de a fazer com êxito, é porque sacrifica
seus ressentimentos à necessidade da nossa própria salvação, da salvação da Itália e da conservação das suas
alianças, que constituem uma parte da sua força. No
dia em que, por um conjunto qualquer de circunstân-
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cias, parecer que a Áustria pode ser atacada, a Sardenha pegará em armas para se vingar e, enquanto
subsistir a ofensa, o espírito de vingança não se extinguira".
Assim, do Congresso de Paris de 1856, segundo um
desenvolvimento que muitas vezes se tem verificado
no curso da história, sairá uma novo guerra. É uma
guerra preconcebida e que será preparada por Cavour
com o propósito de expulsar a Áustria da peninsula
italiana e organizar, através do Piemonte, a independência e a unidade da pátria.
3.°) De 1856 a 1859 (As origens da guerra da Itália).
Em 1856, essa unidade não parece imediata. Em
dez anos, entretanto, a Itália fez dois imensos progressos: de um lado o Piemonte, graças a certos dos
seus homens de Estado, Cavour à frente, afirmou-se
como um Estado constitucional, bastante forte, virtual
e efetivamente para se enfileirar ao lado das grandes
potências, de sorte que para ele se volta a maior parte
dos patriotas desiludidos dos sonhos mazzinianos; por
outro — e isto graças em parte às iniciativas do mesmo
Piemonte — produziu-se em toda a península um enriquecimento, a burguesia cresceu em número e em força, e esse elemento social busca ao mesmo tempo o
alargamento das fronteiras e a regularidade administrativa que exigem os seus interesses materiais e as
suas tendências morais.
Não há termo de comparação entre o Piemonte,
liberal e progressista, e o reino de Nápoles, esmagado
pelo absolutismo do rei Bomba; os Estados pontifícios
nas mãos dos padres; o grão-ducado do Toscana, enfeudado à Áustria na pessoa do seu presidente do conselho, Baldesseroni; ps ducados de Parma e de Modena,
cujos ministros, senão os próprios soberanos, recebem
instruções de Viena; e, enfim, o reino lombardo-veneziano, possessão direta dos Habsburgos. Mas por toda
parte as massas populares se conservam indiferentes
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às dinastias que não as compreendem; por toda parte
as elites aspiram a transformações profundas, voltando-se para o Piemonte, a cuja ação subterrânea erroneamente os governos atribuem a causa dos movimentos de revolta que estalam aqui e ali nos seus Estados.
Em suma, duas forças ativas se defrontam na Itália:
o Piemonte e a Áustria. Está latente o conflito entre
os dois Estados.
Não se restabeleceram as relações diplomáticas
entre eles, nem mesmo depois do édito de FranciscoJosé, de 2 de dezembro de 1856, levantando os seqüestres. No verão, Viena mostrou-se descontente com os
preparativos militares da Sardenha; no fim do ano, a
polícia milanesa expulsa um senador piemontês, perfeitamente respeitável, e Cavour recusa mandar um
representante do Piemonte às festas organizadas em
Milão por ocasião de uma viagem do imperador. Por
esse tempo, os milaneses organizaram uma subscrição
para erguer um monumento em Turim em honra do
exército sardo, e a 16 de fevereiro de 1857 uma espécie
de requisitório foi apresentado a Cavour pelo encarregado de negócios da Áustria. A resposta de Cavour
foi moderada mas nítida (20 de fevereiro) e ele a comunicou às outras chancelarias: por toda parte, merece aprovação a atitude do chefe do governo piemontês. Mas a Ballplatz responde chamando a Viena seu
encarregado de negócios (22 de março): estava consumado o rompimento.
Não era possível tirar, desde logo, desse rompimento todas as conseqüências que ele comportava. Cavour
não havia estabelecido em todos os seus detalhes o programa que cabia seguir na emergência. Seu oportunismo, tanto quanto sua prudência, o aconselhava a esperar: era conveniente que se organizasse em torno da
fórmula piemcntesa o maior número possível de patriotas das outras regiões italianas e sobretudo das outras formações políticas. E' o caso do veneziano Manin,
do siciliano La Farina, do lombardo Pallavicini, do
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mazziniano Garibaldi. À teoria da conspiração e da insurreição, ainda inutilmente posta em prática por Pisacane e Mazzini em 1857, substitui-se o programa de
organização militar. Empreende-se um trabalho nesse
sentido em Alexandria, e Cavour lembra à Câmara a
14 de março de 1857 que, em caso de guerra essa praça
será singularmente útil. Por outro lado, a transferência
do porto de Gênova para Spezia foi obtida em maio.
E afinal ficou definitivamente resolvida a perfuração
do Cenis: essa obra é útil, do ponto de vista econômico,
e subentende-se que também pode sê-lo do ponto de
vista estratégico.
Todas essas iniciativas seduzem a burguesia patriota agrupada na "Società Nazionale", fundada por
Farina com o apoio de Manin e Pallavicini e a ajuda
secreta de Cavour, e logo, em todas as regiões da Itália,
surgiram correspondentes e aderentes, e a sociedade
unificou de certo modo as ideologias locais para o fim
de elaborar um programa unitário e realizar a unidade mediante a casa real da Sardenha.
O desenvolvimento regular da "Sociedade Nacional" devia constituir um dos trunfos da politica de
Cavour. Este buscava obstinadamente outros trunfos
na diplomacia internacional. Aí tudo parecia instável
e incerto: a Inglaterra se aproximava da Áustria por
inimizade com a Rússia; na França, Napoleão III era
favorável ao Piemonte, mas seu ministro Walewski o
era a Pio IX e a Francisco-José, e o duque de Gramont,
que representava a França em Turim, mostrava-se
hostil às transformações. Cavour tentou manter contato direto com o imperador por intermédio do seu secretário Nigra e de fato, no verão de 1857, Napoleão III
escrevia a Villamarina, embaixador sardo em Paris que
"confiava inteiramente na capacidade e no caráter de
Cavour".
j
De força de caráter, Cavour realmente precisava:
as eleições de novembro de 1857 foram um desastre
para ele, com a eleição em quatro circunscrições do

velho Solaro delia Margherita, a derrota de Rattazzi,
a vitória de numerosos clericais. Na nova Câmara ele
podia contar com 80 votos aos quais a esquerda acrescentaria eventualmente 30 votos; a direita e a extrema
direita totalizavam 85 deputados, a extrema esquerda
contava de 7 a 8. Era preciso, desde então, manobrar
bem, e foi uma boa manobra descartar-se de Rattazzi
e tomar-lhe a pasta do Interior, enquanto a de Finanças passava às mãos de Lanza. Assim, chamavam Cavour de ditador, mas ele retrucava que não tinha lictores e se apoiava no Parlamento. Seu maravilhoso otimismo o fazia resistir, em favor da realização do seu
programa italiano, a todas as oposições conjugadas e
a todas as circunstâncias hostis.
Uma destas surgiu a 14 de janeiro de 1858, com o
atentado de Orsini contra Napoleão III. Era, depois
das de Pianori e de Tabildi, a terceira tentativa de regicidio planejada por um italiano. A 25 de janeiro, o
embaixador francês, príncipe de Ia Tour d'Auvergne,
apresentava a Cavour uma nota extremamente severa
contra o mazzinismo e seu aliado, a imprensa, concluindo por pedir a expulsão dos refugiados políticos e
restrições à liberdade de imprensa. Cavour evitou responder imediatamente e por escrito. Fez pelo menos algumas modificações na administração policial, decidiu
algumas expulsões, mas recusou suprimir oficialmente o
Itália dei popolo que aliás desapareceu nos fins de agosto, sob uma onda de penalidades; contentou-se em propor, no que se referia à imprensa, a repressão dos incitamentos ao atentado. Por outro lado, o processo contra
Orsini, se terminava pela condenação do romântico
carbonaro (25 de fevereiro de 1858) e punha em foco o
programa unitário, lido por Jules Favre no curso de
sua defesa e publicado no Moniteur Universel a 7 de
fevereiro. O "assassino transformado em mártir" pelo
cadafalso a 13 de março havia, dois dias antes, dirigido
seu testamento político a Napoleão III, que o transmitiu
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a Cavour: a publicação desse documento na Gazelte
piémontaise a 31 de março constituía um vínculo de
estranha força entre o antigo combatente de 1831 tornado imperador dos franceses e o ministro sardo, perseverante em sua antipatia pela Áustria; e, por outro
lado, Orsini, mandando condenar o regicídio pelo qual
estava condenado, abria perspectivas a outras atividades. O discurso proferido a 16 de abril por Cavour na
Câmara, defendendo seu projeto sobre a imprensa, foi
a admirável conclusão de toda essa conjuntura que
poderia ter destruído as relações franco-sardas e da
qual saía a aurora da aliança: nele o presidente do
Conselho faz uma síntese da história piemontesa e resume os últimos acontecimentos precisando sua posição nesses acontecimentos, sempre inspirada no amor
à pátria. Em outra batalha parlamentar, terminada a
31 de maio, Cavour era mais uma vez vitorioso, obtendos os créditos indispensáveis aos seus grandes projetos.
Esses projetos se orientavam, nitidamente, na sentido da guerra contra a Áustria. A correspondência
entre Napoleão III e o rei do Piemonte tinha agido
sobre o espirito do imperador no mesmo sentido dos
documentos onsinianos, reavivando seus sonhos da juventude em relação à Itália e fazendo-o encontrar na
herança napoleônica um acervo explorável de ressentimentos contra os tratados de 1815. Ó príncipe Jerônimo
caía no mesmo sistema complicado, para ele, de negociações, com o fim de desposar a princesa Clotilde,
filha de Vitor-Manuel. Nessa dupla intriga secreta, Nigra e Conneau serviram de agentes diretos e sutis, e
foi assim que se preparou a entrevista de Plombières.
Ela realizou-se a 21 de julho de 1858 e durou oito horas.
Cavour, por intermédio de quem a conhecemos, tratou
na conferência de duas questões intimamente ligadas
entre si: a aliança franco-sarda, tendo em vista a guerra contra a Áustria, e o casamento do príncipe francês
com a princesa do Piemonte. Os dois homens se entenderam sobre os meios de suscitar a guerra e limitar-lhe

os efeitos, sobre seu objetivo, que era criar uma federação caracterizada pelo enfraquecimento do Estado
pontifício e o aumento do território piernontês, que
chegaria daí em diante, até o Adriático: sobre as compensações francesas — a Savóia, sem dúvida, e, menos
certamente, Nice. Entenderam-se também sobre os efetivos, 200.000 homens para a França, 100.000 para o
Piemonte; sobre o plano de campanha e sobre o financiamento da guerra mediante um empréstimo na França. E depois que, na tranqüilidade do gabinete do Imperador, todos esses pontos ficaram ou pareceram estar
assentados, a questão do casamento foi examinada no
curso de um passeio em carruagem; Cavour compreendeu que seria uma injúria mortal ao napoleônida
não consentir uma união, aliás singularmente imoral,
entre a terna e piedosa princesa e Jerônimo, ateu e
libertino.
Chegando de volta a Turim, a 13 de julho. Cavour
expôs sua obra ao rei no dia l de agosto, e a 3 dirigia
a Napoleão III um resumo da conferência de Plombières, que era corno o esquema dum tratado.
O momento fora bem escolhido: as relações entre
o Piemonte e Nápoles eram más; as do Piemonte com
Roma, medíocres; com Florença, nulas; com Parma,
melhores; as com Modena tinham piorado. Em Milão,
o arquiduque Maximiliano empreendera a tarefa impossível de se fazer estimar pelos lombardos e venezianos. Todos os gabinetes destestavam, temiam ou desprezavam o governo de Turim. Por outro lado. em todas as regiões da península, a Società nazionale orientava os espíritos para o programa de Cavour, enquanto os mais audaciosos entre os chefes da organização, La Farina e Garibaldi, aprontavam com Cavour
um plano de insurreição preparado em Massa e Garrara, em plena Itália média.
Na Europa, a Rússia continuava passivamente favorável, a Inglaterra neutra, a Prússia, onde o príncipe
de Hohenzollern-Sigmaringen sucedera a Manteuffel,

— 50 —

— 51 —

hostil, assim como os pequenos estados alemães, habituados a seguir as diretivas da Áustria. Tudo leva Cavour a somente contar com a Franca. Mas o casamento
de Clotilde com o príncipe Jerônimo era a condição
preliminar da aliança: unia nova Ifigênia de dezesseis
anos se sacrificou, e o casamento ficou decidido em
outubro. Quanto à aliança, as negociações foram longas e complicadas, processando-se por meio de correspondências múltiplas e entrecruzadas, na base de um
texto de quinze artigos, redigido por Cavour. Era preciso igualmente pôr em condições de funcionar todo o
mecanismo próprio a desencadear a guerra: fosse por
meio de perturbações provocadas em Massa e Garrara,
fosse pela interpretação tendenciosa de tratado de comércio austro-sardo de 1851. Apenas, o governo francês recusava entrar numa combinação que não fosse
diplomàt-camente aceitável, e insistia por que se mantivesse sigilo em torno dos preparativos, e a 4 de dezembro de 1858 uma nota publicada no Moniteur fazia
uma advertência contra as discussões suscetíveis de
alterar as relações com uma potência estrangeira".
Menos de um mês depois, essas precauções e essas delongas não passavam de uma recordação.
Sabe-se, com efeito, como as palavras ditas no curso duma rec^ncão diplomática por Nanoleão III ao
conde von Hübner, representante da Áustria, a l de
janeiro de 1859, indicavam não serem tão boas quanto
se podia desejar as relações da Franca com esse pais:
inabilidade voluntária que teve imediatamente uma repercussão geral. Por outro lado. havia sido prennrada
desde os fins de dezembro a minuta da fala do trono
para a reabertura do Parlamento sardo, marcada para
10 de janeiro de 1859. Esse documento retocado em Paris continha uma frase sobre "os gritos de dor" que
se elevavam de tod^s os .pontos da Itál''a nara checar
aos ouvidos do rei Vitor-Manuel. Em Paris, Napoleão
III falara quase fleumàticamente numa conversa em
particular; em Turim, Vitor-Manuel falava em plena

Câmara e num tom muito resoluto. Era evidente que
se aproximava a guerra: já a 13 de janeiro, 30.000
austríacos avançavam para a fronteira e a frota austríaca se aprestava. A 16, o príncipe Jerônimo chegava
a Turim, acompanhado do general Niel, ajudanie de
campo de Napoleão III, levando uma carta autografa
do seu primo e um projeto de tratado de aliança juntamente com um convênio militar e um financeiro. Os
textos foram assinados por Napoleão III a 26 de janeiro: o Imperador insisliu em que eles fossem antidatados para que não parecesse que condicionavam o
casamento de Jerônimo. Esses acordos instituíam entre
a França e a Sardenha uma aliança visando a possíveis
complicações com a Áustria e prevendo uma agressão
da parte dessa potência. Neles se encarava o termo da
ocupação de territórios italianos pelos austríacos e a
constituição de um reino da Alta Itália, compreendendo
cerca de 11 milhões de habitantes, isto é abrangendo,
com o Piemonte, o Lombardo-Veneziano, Parma, Modena e as Legações. Nice e a Savóia seriam incorporadas à França, e mantida a soberania papal. Os sentimentos autonomistas e clericais dos savoianos, que se
haviam tornado progressivamente hostis à política de
Cavour se tinham orientado, depois das leis Siccardi,
para a idéia da anexação à França, onde aliás não
estavam esquecidos os antecedentes de 1792. Quanto ao
casamento de Jerônimo e Clotilde, foi celebrado a 30
de janeiro na capela do palácio de Turim: Cavour
desempenhou na cerimônia as funções de notário da
Coroa.
Napoleão havia recomendado sigilo quanto à guerra. Mas era impossível guardá-lo integralmente e, enquanto a Áustria ativava seus preparativos, um verdadeiro movimento político se desenvolvia em toda a
Itália, com a chegada ao Piemonte de cerca de 12.000
voluntários, constituídos sob o comando de Garibaldi,
a 17 de marçu, em três regimentos ue infantaria e um
esquadrão de cavalaria. Mas uma guerra não se faz
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somente com soldados; faz-se com milhões. O empréstimo de 50 milhões pedido à Câmara por Lanza a 4
de fevereiro foi defendido, a 9, por Cavour, num belo
discurso. Demonstrou que a provocadora não era a
Sarclenha, como o pretendiam o velho Solaro delia
Margherita e os deputados da Savóia, e sim a Áustria.
O projeto, aprovado na Câmara por 116 votos contra
35, foi votado pelo Senado a 17 de fevereiro. Quinze
dias antes, Cavour desenvolvera as mesmas idéias numa
circular aprovada pelo imperador, dirigida aos agentes
diplomáticos que estavam evidentemente incumbidos
de fazer no exterior a propaganda do empréstimo sardo: na realidade, este foi mal recebido pelos banqueiros de Paris, mas em compensação facilmente coberto
à taxa de 79 francos a 5%, à razão de três quintas
partes para o Piemonte e duas para os banqueiros de
Livorno e de Milão: o patriotismo italiano se afirmava
no plano financeiro, tanto quanto no militar.
Mas Cavour ainda não conseguira a "sua" guerra.
A Inglaterra era hostil a uma conflagração européia.
O povo da França não estava interessado, o mínimo que
fosse, e tornou-se necessária a propaganda oficiosa de
La Guéronnière, lançando nos começos de fevereiro
sua brochura "Napoleão III e a Itália"; a propaganda
ofjcial do imperador, que precisou, a 7 de fevereiro,
perante o Corpo legis^tivo, alguns aspectos do seu
pensamento e fez inserir a 5 de março no Moniteur
uma nota em que o estado de coisas na Itália era reconhecido em toda a sua gravidade mas em que se desmentiam "os sonhos de guerra": hesitações ou habilidades que em Turim não se podiam mais compreender.
Assim Cavour resolveu precipitar as coisas e, como a
Áustria prosseguia em seus preparativos militares, ele
anunciou a 9 de março a convocação dos contingentes,
isto é, a mobilização geral.
A Europa reagiu logo vivamente e, por sugestão de
Napoleão III, o governo russo propôs um Congresso
para 18 de março: nova-astúcia com a qual o impera-

dor dos franceses procurava ganhar tempo. Mas o seu
ministro Walevvski pretendia que o Piemonte não fosse
introduzido no acrópago dos cinco grandes Estados.
Desta vez, coube a Cavour reagir, e ele o fez em belo
estilo. Particularmente, numa carta pessoal ao imperador, recordava que "os italianos tanto têm sofrido
com os Congressos — os de Troppau, Laybach e Verona
deixaram tão tristes recordações - - que eles consideram a diplomacia uma verdadeira madrasta"; anunciou a próxima agressão da Áustria e declarou desejar
ver chegado o momento em que as populações italianas
fossem ao encontro de Napoleão III com fusis e sabres.
Por outro lado, Cavour comunicou ao príncipe Jerônimo que ia demitir-se.
O genro de Vitor-Manuel telegrafou imediatamente a Cavour dizendo-lhe que não tomasse nenhuma
decisão nesse sentido e procurou uma solução, não encontrando nenhuma senão chamar a Paris o próprio
Cavour. A 23 de março, o ministro sardo era convocado
por telegrama; partiu a 24 e chegou a Paris a 25. Duma
primeira conferência com Walewski, saiu bastante desanimado; numa entrevista com o imperador, não obteve grande coisa, mantendo-se os dois interlocutores
nos respectivos pontos de vista. A 29 de março foi informado entretanto por Walewski que os Estados italianos seriam representados no Congresso, ficando livres as grandes potências de deliberar entre si e o
Piemonte de se desarmar: Napoleão III nada acrescentava a essas fórmulas tão medíocres. Então Cavour, à
noite, escreveu ao imperador uma carta, datada de 30,
na qual audaciosamente, depois de recordar tudo que
Napoleão III prometera anteriormente, concluía:
abandonar essa política "seria transformar a Itália num
inimigo mortal sem reconquistar a amizade da Inglaterra nem atenuar o ódio da Áustria". E ele não tinha
perdido toda esperança, pois explicava a Lamarmora,
seu ministro da guerra, que era preciso colocar o exército piemontês no mais alto grau de preparação mili-
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tar: "Desgraçados de nós se vencemos unicamente através dos franceses!"
Com o malogro do congresso pacificador, as grandes potências pensavam em outras demarches. Os governos prussiano e britânico propuseram, no comêço"de
abril, a evacuação simultânea das zonas fronteiriças
pelos exércitos austríaco e sardo (5 de abril); depois,
o segundo desses governos recomendou um desarmamento geral (9 de abril). A Áustria recusou; o Piemonte apresentou diversas condições e recebeu de Paris o aviso de que a proposta inglesa somente se referia
às cinco grandes potências. Mas a Inglaterra, por seu
lado, insistia, e Cavour respondeu, a 17 de abril, com
uma nota explicando que a Sardenha renunciaria a
apelar para novos contingentes.se a Áustria por sua vez
cessasse de mandar novas tropas para a Itália.
Assim, em meados de abril, a situação estava extremamente complicada: ao conflito austro-sardo acrescentava-se com efeito o conflito diplomático francobritânico, o conflito latente entre Walewski, apegado
fortemente à paz, e o imperador, além de alguns incidentes nas relações entre Vitor-Manuel, sempre calmo
e equilibrado, e Cavour, agora caprichoso e irritadiço.
Ele tinha razão para isto: a 18 de abril, uma série de
telegramas da França, muito instantes, o concitavam
a aceitar o princípio do desarmamento e a hipótese
de um Congresso a que o Piemonte seria chamado,
juntamente com os outros Estados italianos, como potências de segunda categoria. A 19, após uma noite
terrível, em que Cavour chegou a pensar no suicídio,
decidiu-se a aceitar o desarmamento, "apesar de prever que essa medida poderia ter conseqüências desfavoráveis para a tranqüilidade da Itália". "Triunfo moral", escrevia Cavour ao príncipe Jerônimo; terrível
humilhação para o patriota que com tantas dificuldades construirá uma aliança que a experiência demonstrava ser inútil.
Mas a Áustria não queria esse desarmamento. Dês-

n
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de os começos de abril, Francisco-José se decidira a
atacar o pequeno Piemonte; a 9 desse mês, o comandante do exército de Milão recebia aviso; a 11, o governo prussiano era prevenido, a 12, o governo britânico recebia a informação de que Viena ia mandar um
ultimatum a Turim. As últimas negociações de Londres
e Paris nada adiantaram e, no dia 20 à noite, soube-se
nas duas capitais que o governo austríaco ordenara o
envio do ultimatum de Milão para Turim. Desta vez
era o casus belli previsto pela aliança e Walewski pôde
telegrafar a Cavour: "Se a Sardenha for atacada pela
Áustria, pode contar com o nosso concurso imediato".
Quem não ficaria impressionado com a similitude
dos acontecimentos de 1859 e de 1914? E como esse Francisco-José, que encontramos nas duas datas reinando
em Viena, permaneceu constante no seu sistema e na
sua ação política!
De qualquer modo, "a polícia austríaca", para usar
a expressão de Cavour numa carta a Massimo d'Azeglio, justificava toda a política do "velho Camillo1".
Na França, a opinião pública, em sua quase totalidade,
aceitava daí em diante a guerra. O imperador pôs o
exército em pé de guerra e aconselhou Cavour a dar
ao ultimatum toda a publicidade desejável para impedir um eventual recuo da Áustria. Por sua parte,
a 23 de abril, expôs à Câmara as últimas negociações
e obteve plenos poderes para o rei, prestes "a combater
pela liberdade e a independência". Na tarde desse dia
— às 5,30 horas — o ultimatum austríaco era entregue
a Cavour: intimava o Piemonte a "sem mais delongas
desmobilizar o exército e licenciar os voluntários italianos"; não obtendo resposta dentro de três dias a
Áustria recorreria à força. A resposta foi negativa, recordando Cavour nesse documento a adesão do Piemonte à proposta de desarmamento; a 26, os plenipotenciários austríacos partiram; a 27, as tropas imperiais transpunham o Tessino: era afinal a guerra!
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4.°) 1859 (A guerra e suas conseqüências imediatas).
O exército austríaco, com 150.000 homens, teria
podido, numa ofensiva brusca, esmagar o pequeno
Piemonte. Ao seu chefe, Giulay, faltou audácia. Do
outro lado, 60.000 piemonteses, aos quais se acrescentavam os 10.000 voluntários dos Caçadores dos Alpes,
bem comandados por Vitor-Manuel, não podiam fazer
outra coisa senão aguardar a chegada dos franceses.
Felizmente os austríacos, depois de avançar até o Dora
Baltea, recuaram a 9 de maio, por se julgarem ameaçados pela retaguarda. Só a 12 de maio Napoleão III
chegou a Gênova; a 14, assumiu o comando dum exército bastante mal preparado e mal concentrado, porém
bastante ardoroso. Ele próprio não passava de um
chefe bisonho, tendo horror ao derramamento de sangue e hesitante em face das responsabilidades. Mas
Cavour, ministro da guerra interino, procurava sanar
todas as falhas com sua vigilância.
Não somente ele conseguiu satisfazer as exigências do exército sardo, como as do francês, mas também manteve a ordem no reino, onde os clericais se
agitavam e a miséria engendrada pela guerra poderia
ser explorada contra ela. Conseguiu dar a essa guerra
caráter nacional. Os voluntários vindos de todos ote
pontos da península já estavam prontos a dar seu sangue pela Itália, porém era preciso mais do que isto:
era preciso que movimentos estalassem no mesmo instante nos diversos Estados da península. A 24 de abril,
Cavour pedia formalmente ao grão-duque Leopoldo
que se declarasse a favor do Piemonte: a 27, o grãoduque, tendo-se recusado a aderir e, depois, a abdicar,
deixou Florença; o ministro do Piemonte nessa cidade,
Boncompagni, concitou o conselho municipal a nomear
um governo provisório, que ofereceu o poder ditatorial a Vitor-Manuel. Este se contentou, para não chocar
Napoleão III, em se instituir protetor provisório da
Toscana "para a ordem pública e para a guerra", assumindo o barão Bettino Ricasoli o exercício do poder.
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O imperador francês não se declarou hostil nem à solução provisória nem à solução definitiva imaginada
por Cavour; contudo enviou a Florença o príncipe Jerônimo com uma divisão (25 de maio).
No ducado de Modena, só as províncias de Garrara e de Massa se haviam revoltado, e foram imediamente anexadas por Vitor-Manoel; o resto continuava
a obedecer a Francisco V, reforçando seu tratado de
aliança com a Áustria, de sorte que o Piemonte lhe declarou guerra. A duquesa de Parma, que partira a l
de maio e regressara a 5, declarou-se neutra. O mesmo
fez Pio IX; mas havia austríacos na Romanba, e eles
reforçaram as fortificações de Ancona. Em compensação, as províncias da Romanha estavam muito agitadas, e os tumultos se multiplicavam na própria Roma;
apenas, Napoleão III não se podia declarar contra o
poder temporal do Papa, e Cavour era forçado a contemporizar. Em Nápoles afinal, onde o joven Francisco
acabava de suceder a seu pai, o odioso Ferdinando II,
Cavour, que sabia ser a dinastia protegida por Alexandre II da Rússia, e que por outro lado nada ignorava
das intrigas muratistas, solicitou uma aliança e não
obteve mais do que a neutralidade.
As relações do Piemonte com a França, com os diversos estados italianos e com as potências européias
levam Cavour a praticar uma política de subterfúgios,
que não é uma política de hipocrisia ou de renúncia.
Afinal, nessa Europa conservadora, mal saída da reação de 1849-1851, as iniciativas cavourianas não podiam deixar de parecer perigosamente revolucionárias,
além de que na Alemanha, e particularmente na Prússia, desenvolvia-se uma forte corrente germânica, aliás
anti-francesa.
Felizmente, a campanha decorria favorável aos
aliados. A 20 de maio fora o belo feito de Montebello;
a 31 de maio, a vitória de Palestro, ganha pelos piemonteses; a 4 de junho, a vitória medíocre de Magen-
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tá; a 6 de junho, a entrada dos vencedores em Milão,
onde, dois dias após, chegaram Napoleão III e VitorManuel; a 8 de junho, a vitória de Melegnano. O programa de Cavour se realizava graças às tropas dos dois
países.
A 7 de junho, era nomeado um governo piemontês
para a Lombardia; a 8, um decreto organizava a tomada de possessão da província e Cavour veio controlar-lhe a aplicação. Na Toscana, apesar dos erros de
Boncompagni, a opinião pública, empolgada pelos sucessos militares dos aliados, reclamava a anexação.
Francisco V fugiu de Modena a 11 de junho; um governo provisório proclamou a anexação à Sardenha, e
Cavour mandou Zini como comissário extraordinário,
e depois o Dr. Farini, seu amigo e médico, como governador. A 9 de junho, a duquesa de Parma abdicava
em favor do seu filho, mas ainda ai um governo provisório decidiu a anexação, e Cavour delegou em Parma como comissário extraordinário, o duque de Pallieri. A 16 de junho, Cavour notificava às potências
européias a ocupação pela Sardenha do território dos
ducados. Os austríacos tinham sido forçados a se retirar das Romanhas como de Piacenza. A 12 de junho,
o cardeal-legado deixou Bolonha, um governo provisório propôs desde logo a ditadura a Vitor-Manuel, e o
movimento revolucionário se prolongou até as Marchas
(Ancona) e a Umbria (Perúgia e Orvieto). Uma Junta
Central das Legações (Bolonha, Ravena, Ferrara, Forli) decidiu anexá-las à Sardenha. Mas, enquanto os
Estados Pontifícios punham de novo a mão brutalmente sobre a Umbria e as Marchas, Napoleão III e seu
aliado não falaram aos enviados das Legações de mais
do que uma vaga tutela: somente Cavour, indo ao quartel-general a 26 de junho, repôs as coisas nos seus justos
termos e, a despeito dos protestos dos diplomatas franceses contra a ofensa à soberania pontificia, enviou
Massimo d'Azeglio a Bolonha como comissário extraordinário.
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A 24 de junho, os aliados obtiveram, com muita dificuldade aliás, uma nova vitória, a de Solferino, que
não impediu a retirada dos austríacos mas permitiu
aos vencedores atravessar o Mincio e preparar novas
ofensivas. Falava-se mesmo de mandar bombardear
os fortes de Veneza por uma frota francesa.
Mas, nesta altura, o exército de Napoleão III está
esgotado. O próprio imperador se mostra horrorizado
com as perdas sofridas e inquieto com as oscilações
da opinião pública francesa, com a atitude dos clericais, as reservas dos seus próprios diplomatas, e a
marcha dos acontecimentos na Itália, que tendem a
instituir a unidade mediante a revolução; inquieto
sobretudo com a atitude da Prússia, prestes a despejar
400.000 homens no Reno. Tramava-se uma coalisão na
Europa Central, e quem poderia estar seguro da neutralidade da Rússia, para a qual uma revolução na
Polônia seria a conseqüência de uma revolução na
Itália? Quem podia estar seguro da neutralidade constante da Inglaterra, pouco simpática a um aumento de
hegemonia francesa? Por uma dessas reviravoltas tão
freqüentes entre os irresolutos, a 6 de julho de 1859,
Napoleão III decidiu pôr termo às operações.
O armistício proposto nesse mesmo dia a Francisco-José foi por este aceito no dia seguinte, e a 8 de
julho o seu texto foi aprovado em Villafranca. O reservado Napoleão III havia, dessa vez, enganado o
onisciente Cavour. Quando este soube da novidade, a
9 de julho, ficou indignado. Goi logo protestar perante
o seu rei, e houve uma tremenda cena de irritação
entre os dois. Cavour nada podia fazer contra uma paz
que Vitor-Manuel aceitara previamente e cujas linhas
gerais tinham sido fixadas pelos dois imperadores, a
11 de julho: eles se comprometeram a favorecer a
criação de uma confederação italiana sob a presidência do Papa; Francisco-José cedia a Napoleão III seus
direitos sobre a Lombardia, exceto Mântua e Peschiera, e os territórios cedidos seriam restituídos ao rei
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da Sardenha; o Veneto faria parte da Confederação;
o grão-duque da Toscana e o duque de Modena retomariam seus Estados (não se falava, no texto, da duquesa de Parma); apelar-se-ia para o Papa no sentido
de introduzir as reformas indispensáveis nos seus Estados.
Vitor-Manuel aceitou, sucumbido, essas diversas
condições, com entretanto unia reserva aconselhada por
Napoleão III: "Ratifico no que me concerne" — o que
parecia limitar sua adesão. Mas Cavour, a quem o imperador recusou receber, não podia aderir a um tratado que, como dizia Napoleão III, "mutilava seus
projetos políticos": a 12 de julho demitiu-se. Não podia
deixar de fazê-lo, porque havia tão perfeitamente encarnado as esperanças da Itália que, no Piemonte, em
Florença, em Bolonha, o povo se mostrou consternado;
depois houve manifestações contra os franceses, aos
quais se incriminava uma inadmissível mudança de
posição. Em Milão, entretanto, Napoleão III foi aclamado ao partir para a França. E, como confirmando
o que num instante de cólera anunciara Cavour — "este
tratado não será executado" — o imperador, no momento de deixar a Itália, assegurava que o voto das
Romanhas seria respeitado e que a dinastia de Lorena
não seria restaurada na Toscana.
Durante os seis meses que vai ficar fora do poder,
Cavour cooperará com todas as suas forças para tornar
ainda mais impossível a execução das preliminares de
Villafranca e para consolidar os primeiros resultados da
Revolução italiana. Com efeito, enquanto se instala o
ministério de 19 de julho, com Lamarmora, Rattazi e
Dabormida, Cavour explica: "É uma política difícil a
que precisamos inaugurar, complexa, morosa talvez até
a inércia, outras vezes temerária até parecer que desafia a Europa. Acusar-me-ão de ser um revolucionário".
De Leri, onde se instala, mantém-se em ligação epislolar com todos os patriotas, com La Farina, Minghetti,

Farini, d'Azeglio, acompanha os acontecimentos, espera a sua hora e a prepara.
Tem razão para isto, porque o movimento que desencadeou não está extinto. Na Toscana, as municipalidades de Siena e de Lucques reclamam a anexação;
Ricasoli faz eleger uma assembléia constituinte que, a
20 de agosto, proclama a queda da dinastia de Lorena
e a fusão com o Piemonte. O mesmo se processa em
Modena, com Farini tornado ditador: reunião de uma
constituinte, derrubada da dinastia de Este, fusão com
o Piemonte (21 de agosto). Em Parma, contra a vontade de Walewski, o comissário sardo interino, Manfredi, transmite os poderes ao ditador de Modena, Farini, que usa mais uma vez o processo da Constituinte.
Quanto às Legações, abandonadas um pouco às carreiras por D'Azeglio, o coronel Cipriani por sua vez
recorre ao mesmo sistema: é abolido o poder pontifício
e proclamada a anexação. Enfim, em meados de agosto,
os quatro pequenos estados da Itália central unem-se
numa Liga Militar, sob o comando do general Fanti,
tendo Garibaldi como primeiro lugar-tenente; no começo de 1860 há em armas 100.000 homens com uma boa
artilharia.
Mas Vitor-Manuel iria aceitar todas essas províncias que se lhe ofereciam em face do silêncio de Napoleão III, da oposição constante de Walewski e da
indignação clerical da imperatriz Eugênia? As duas
missões de Arese junto ao imperador, no começo e no
fim do mês de agosto, não tinham dado outro resultado além de o imperador fazer publicar no Moniteur
universel, a 9 de setembro de 1859, uma vaga reprimenda aos italianos. Realmente, a todas as delegações
que chegavam a Turim, de 3 a 15 de setembro — dos
toscanos, parmesanos e modeneses — era imposto o
mesmo programa: depois de suas declarações em favor da unificação, discurso do rei agradecendo-lhes e
prometendo que sustentaria sua causa junto às potências e, antes de tudo, junto à França; e depois, para
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terminar, visita a Cavour. Em relação aos romanhenses, recebidos em Monza a fim de evitar as manifestações de Turim, a 24 de setembro, o rei procedeu do
mesmo modo, com um discurso verificado por Cavour
e apenas munido de um chapéu católico — o que não
impediu Pio IX de mandar entregar os passaportes
ao ministro sardo. Ao fim dessas complicadas manobras, tentou-se obter a opinião de Napoleão III: Dabormida pelo governo sardo, e delegados da Itália
central partiram para Paris, ouviram os termos gerais
das preliminares e de combinações territoriais pouco
verossímeis, mas tiveram a impressão de que o imperador cogitava talvez de alguma outra coisa. E essa
impressão podia ressaltar do tratado de Zurich, assinado a 10 de novembro, tendo por base as estipulações
de Villafranca, ficando atribuído a um Congresso decidir sobre o regime futuro da Itália.
O mês de outubro foi tomado, na Itália central,
por medidas no sentido de unificar o direito civil,
penal e administrativo, de modo a assegurar a união
completa com o Piemonte. Depois, no começo de novembro, as assembléias constituintes reunidas nomearam regente o primo de Vitor-Manuel, príncipe de
Carignan, em cada um dos Estados, aliás reduzidos
em^ número, alguns dias depois, tendo Farini assumido
a ditadura nas Legações. A moção das Constituintes
foi enviada a Turim, e o gabinete Lamarmora, embaraçado, procurou saber a opinião de Cavour, assim
como a de d'Azeglio e a de Boncompagni.
O conselho extraordinário de ministros de 11 de
novembro aceitou a combinação proposta por Cavour:
impugnação de Carignan, em razão de "poderosos
conselhos" dados, e designação do príncipe de Boncompagni para regente provisório. Esta fórmula, na
qual se revela bem o oportunismo de Cavour, mas que
sofreu embaraços, foi aplicada a 16 de dezembro. Ela
custara a vida ao ministério Lamarmora, devido à
oposição de Dabormida.
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Outras dificuldades para o ministério iam surgir
quando da designação do plenipotenciário sardo ao
Congresso previsto no tratado de Zurich. Seria Cavour?
Seria Rattazzi, mais persona grata junto ao rei do que
Cavour, sobretudo depois da entrevista de Villafranca,
e menos inquietante aos olhos de Walewski? Foi Cavour, ainda assim, o escolhido pelo ministério, e a 23
de dezembro o antigo ministro teve com o rei uma
entrevista indispensável. Ele aprestava-se para partir
quando a esfinge, Napoleão III, desviou todo o caso
italiano para outro rumo.
A 22 de dezembro de 1859 era posta à venda em
Paris uma brochura anônima intitulada "O Papa e o
Congresso". Era o pensamento imperial em todo o seu
vigor revolucionário: o Papa devia renunciar a todos
os seus Estados, exceto Roma. A 31 de dezembro, Napoleão III retomava esse tema numa carta a Pio IX.
A 4 de janeiro de 1860, Walewski era substituído por
Thouvenel e, em Turim, o príncipe de La Tour d'Auvergne pelo barão de Talleyrand.
A 16 de janeiro, o ministério Lamarmora, por sua
vez demitia-se. Nas últimas semanas ele vinha sendo
abalado por Cavour, apesar dcs seus esforços para se
congregar ou entrar em entendimento com o ex-ministro, e foi a Cavour que o rei pediu assumisse o poder.
Durante esses seis meses fora do governo, não tinha
ele gerido secretamente os negócios da Itália com os
seus amigos Farini e La Farina, não tinha preparado
os acontecimentos que iam, sem demora, desenvolver-se?
5.° 1860-1861 (Acabamento da obra).
Em torno de Cavour, do novo presidente do Conselho, novos homens vão com ele tentar concluir a
obra da independência e da unidade italianas: Fantini na Guerra, Mamiani na Instrução Pública, Jacini
nas Obras Públicas. Logo a 27 de janeiro de 1860, uma
circular de Cavour aos agentes diplomáticos punha
nitidamente o problema: sendo impossíveis as restau-
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rações e tendo as populações "o dever de prover por
si mesmas o seu governo", a Sardenha não pede opor-se
á realização da vontade dessas populações. Mas tornou-se evidente desde logo que em Paris somente se aceitava essa solução sob a condição de se regular a questão da Savóia e, mais, a de Nice. Renunciando à formação do reino da Alta Itália, previsto no
tratado de janeiro de 1859, Napoleão III queria uma
compensação: compensação que era em parte para a
Itália uma atenuação de encargos, uma simplificação,
dados os sentimentos dos savoianos. Na base da carta
imperial de 3 de fevereiro (não-intervenção, plebiscitos na Itália central, na Savóia e em Nice), Arese foi
mandado a Paris no dia 9 para encaminhar uma dupja negociação que seria resolvida por Cavour cm
pouco tempo.
Cavour procura trunfos nas contradições demasiado astuciosas das Tulherias como no apoio, dai em
diante assegurado, dos "whigs", que estavam no poder
em Londres; mas é sobretudo na obstinação espontânea, e porém fortalecida pelos seus conselhos, de
Farini e Ricasoli, que encontra suas melhores cartas.
O plebiscito realizou-se a 11 de março: a Emilia —
isto é Parma, Modena e as Legações — se pronuncia
por 426.000 votos pela união com o Piemonte, contra
756 em favor de um Estado separado; a Toscana, por
365.571 contra 14.925. "A Europa, escreve, nesse momento Cavour, não poderá recusar-se a reconhecer um
fato que acaba de receber uma sanção sem precedentes na história". Farini e Ricasoli foram, de certo
modo, pôr nas mãos de Vitor-Manuel as províncias
que tinham administrado, e que foram incorporadas
por dois decretos reais.
No mesmo dia em que se concluíam os plebiscitos
nos ducados, Cavour por outro lado assinava a convenção secreta relativa à cessão de Nice e da Savóia.
A esta cessão opor-se-iani não somente italianos, como
o nicense Garibaldi, os radicais Brofferio e Rattazzi,
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mas também a Suíça, alegando direitos antigos e preocupada com a sorte militar do Chablais e do Faucigny,
e a Inglaterra, descontente com um acréscimo de território da França. Só a 24 de março foi assinado o
tratado secreto, acrescido de quatro artigos. Neles se
previam plebiscitos nas duas províncias cedidas. Esses
plebiscitos tiveram lugar em Nice a 15 de abril, e na
Savóia a 22, e totalizaram 25.743 votos sim contra 260
não em Nice, e 120.533 sim contra 235 não na Savóia.
Também previa o convênio a ratificação pelo Parlamento.
Logo a 22 de janeiro de 1860, Cavour obteve do
rei a dissolução da Câmara: foram marcadas novas
eleições para 26 de março. As novas eleições tomaram
parte no pleito. Foi um êxito enorme para Cavour, eleito oito vezes, para o seu partido e para o rei, que a nova
Câmara recebeu com entusiasmo na sessão inaugural,
a 2 de abril. A queslão essencial de que a Câmara tinha
de tratar era a de Nice e Savóia. A comissão incumbida de dar parecer pronunciou-se unanimemente pela
ratificação. Os debates começaram a 25 de maio e a
26 Cavour respondeu aos seus adversários com uma
justificação magnífica: aprovar o tratado, concluía ele,
será "um testemunho da sensatez e clarividência e do
verdadeiro patriotismo deste primeiro Parlamento italiano". A Câmara ratificou o convênio a 29 de maio e
o Senado a 11 de junho; a lei sarda de ratificação é
de 11, e a decisão do Senado imperial, de 12.
Mas essa Sardenha amputada de duas províncias e
acrescida de três outras não era ainda a Itália total.
O Veneto ficava com os austríacos; o Papa conservava
os seus Estados, aos quais se subtraíam apenas as Legações; Francisco de Bourbon continuava a reinar sobre as Duas Sicílias. Da Istria e da Dalmácia ainda não
se cogitava. O completo desenvolvimento da história da
unificação italiana será feito com todas essas incorporações. E Cavour, que havia tão esplendidamente levado avante a empresa, prosseguiu nela até a morte,
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com dois belos triunfos: a anexação das províncias pontifícias das Marchas e da Umbria e a das Duas Sicílias.
Para consegui-lo, pôs em prática, sistematizando-a e
ampliando-a, a política empregada desde sua saída do
governo após a conferência de Villafrança: ele é, na
presidência do Conselho, um "revolucionário", não recuando diante de nenhum meio para atingir o seu fim,
utilizando, quando necessário, os processos da diplomacia oficial, mas sobretudo as combinações subterrâneas, os cambalachos escusos, numa palavra um
maquiavelismo que engana até os seus mais íntimos
amigos. Seu programa, sem se alterar, tornou-se mais
preciso; sua tática, ao contrário, transformou-se. Apenas tendo de viver assim uma existência dupla — quê
digo? multiplicada — ele se gasta rapidamente e deixará a outros a tarefa de acabar, mais lentamente, a
obra empreendida.
Da parte das Duas Sicílias, Cavour podia esperar
tudo: uma massa popular amorfa, sem dúvida uma
dinastia apenas tolerada em Nápoles, uma rede de intrigas confusas em que os mais baixos interesses se
mistura-vam aos sonhos mais elevados, mas que podiam
ser utilizados em favor do programa da Societá Nazionale, em primeiro lugar, e de Cavour em seguida. É
certo que o movimento de origem mazziniana, que estalara em Palermo, a 24 de abril de 1860, fora rapidamente esmagado. Mas, em meio ao grande impulso de
solidariedade que arrebatava toda a península, organizou-se um Comitê de socorro à emigração italiana, com
Bertani, Crispi, Bixio e Garibaldi, a fim de prestar assistência aos insurrectos da Sicília.
Para armar a expedição prevista, eram precisos
fusis, e Garibaldi lembrou-se das armas compradas
para a defesa nacional em 1859 e armazenadas em
Milão. O governador da Lombardia, d'Azeglio, recusou-se a entregá-las porque não havia um estado de
guerra com as Duas Sicílias. Recorreu-se a Farini, ministro do Interior, que por sua vez entregou o caso a
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La Farina, confidente de Cavour. Este decidiu apoiar
secretamente a empresa, por intermédio de La Farina,
a quem sempre era possível desautorar: de fato, os
fusis chegaram a Gênova a 24 de abril em supostas caixas de livros; afluiram a Quarto dinheiro, munições
e soldados e, a 5 de maio, dois vapores da companhia
Rubattino, que os conspiradores fingiram tomar de
assalto, transportaram os Mil — exatamente 1.750 homens — para a Sicília. Enquanto isto, em Turim, Cavour simulava estar escandalizado, e, ante as dúvidas
manifestadas no exterior, negava na Ga.ze.lte Officielle,
a 18 de maio, qualquer conivência e anunciava haver
ordenado à esquadra real que perseguisse Garibaldi e
impedisse o desembarque. Na realidade, o almirante
Persano recebera instruções tão equívocas que nada
fez para embaraçar a expedição e, a 11 de maio, Garibaldi desembarcava em Marsala.
Desde então, a expedição não deixou de ser abastecida — de tudo — por Cavour, com tanto mais rapidez quanto ele receava que as mazzinianos não acompanhassem Garibaldi, e La Farina foi enviado à Sicília
para "organizar um governo regular" enquanto Cavour,
acumulando a pasta da Marinha, dava ordem a Persano de preparar a esquadra para qualquer eventualidade. Ao mesmo tempo, tentava enganar as chancelarias européias. De fato, o rei de Nápoles invocou a mediação de Napoleão III: as condições formuladas pelo
imperador francês, a 5 de junho, eram de molde a não
ser aceitas por Francisco II. Entretanto este, a 25 de
junho, se decidiu a demitir seu gabinete a fim de preparar uma constituição, entrar em acorda com a Sardenha em torno dos interesses comuns da Itália e instituir um vice-reinado na Sicilia. Mas, por sua vez Cavour expunha, a 29, suas condições: nenhuma aliança
enquanto durasse a guerra civil — que ele ativava
clandestinamente — e atitude firme de Nápoles em
face da Áustria e do Papa. Na véspera, Garibaldi se
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apoderara de Milazzo e estava prestes a atravessar o
estreito.
Daí em diante tornou-se evidente a inutilidade das
conversações entre Cavour e os diplomatas napolitanos.
Vitor-Manuel apoiava Cavour e a Inglaterra apoiava
Vitor-Manuel; quanto a Napoleão III, f atilado do imbróglio italiano, dizia em carta, a 25 de julho, a Persigny, seu embaixador em Londres, de modo nue seu
pensamento fosse conhecido: "Desejo que a Itália se
pacifmne. não imnortn como. mas sem intervenção estrangeira". Quanto a Garibaldi afirmava ao rei da Sardenha, muito respeitosamente, a 27 de julho, que ia
prosseguir nas suas operações, pronto a, "quando concluída a missão, depor aos pés de Vitor-Manuel sua
autoridade".
Uma grande dificuldade aparecia entretanto no
horizonte, para Cavour. Se Garibaldi se instalasse em
Nápoles poderiam desalo.iá-lo dai? E se em seguida ele
atacasse o Estado pontifício - - o que era fora de dúvida — não suscitaria insolúveis dificuldades com a
França? Cavour então tentou, com cumplicidade do
prefeito de policia de Nápoles, Liborio Romano, suscitar a revolução nessa cidade: não o conseguiu, e os
camisas vermelhas, desembarcando na Calábria na
noite de 19 para 20 de agosto, marcharam rapidamente
para a capital. Francisco II deixou Nápoles a 5 de setembro; a 7 Garibaldi entrou na cidade, e a primeira
notícia que lhe deu o ministro sardo, sempre paradoxalmente em função, foi que um exército piemontès
viria ao seu encontro apoderando-se da Uinbria e das
Marchas — admirável golpe duplo concebido por
Cavour.
Em Roma, a influência contemporizadora do cardeal Antonelli era contrabalançada pela de Monsenhor
de Mérode, belga de origem, e do general de Lamoricière: a Igreja militante se organizava para a retoma-
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defesa dos Estados pontifícios contra os garibaldinos.
É certo que havia a guarnição francesa, instalada em
Roma desde 1849; cogitara-se de retirá-la, mas, permanecendo lá, pelo menos ela constituía, no jogo de
Cavour, um elemento delicado. A habilidade de Cavour
consistiu em tirar, de certo modo, à empresa antiromana o seu caráter revolucionário. Desde agosto de
1860, impedira os bandos de Bertaui e de Nicotera de
se atirar sobre os Estados romanos. Quando Garibaldi
chegou a Nápoles, pronto para marchar contra eles,
Cavour resolveu chegar lá antes: assim evitar-se-ia um
sucesso do mazzinismo, uma reação francesa e, andando ligeiro, uma ofensiva austríaca. De resto, ele obtivera, enviando a Chambery como emissários La Farina
e o general Cialdini, o endosso de Napoleão III, que
encerrou a conferência com estas palavras: "Felicidades, e ajam rapidamente"; em Thonon, Arese, ainda
a mando de Cavour, na primeira semana de setembro,
obteve idêntico encorajamento.
Em alguns dias, Cavour prepara a marcha das
tropas sardas para a fronteira das Marchas e da Umbria, o envio da frota de Nápoles e Ancona, e insurreições "espontâneas" nas províncias pontifícias. A 7
de setembro, manda a Roma o Conde de Ia Minerva
para anunciar a intervenção armada da Sardenha caso
as tropas mercenárias não fossem imediatamente licenciadas; no mesmo dia, o general Fanti era convidado a comunicar ao comandante das forças papais
que interviria nas Marchas e na Umbria no caso de
uma repressão das perturbações — as quais, precisamente, se multiplicavam nessas províncias; a 9, soube-se que delegações destas estavam de partida para
vir implorar a ajuda do Piemonte; a 11 elas eram recebidas e Vitor-Manuel lhes prometia sua proteção, e
no mesmo dia Fanti penetrava no território pontifício;
a 12, Napoleão III, concluindo suas opiniões equívocas,
dava ao seu representante em Turim ordem de partir,
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sem romper aliás com o governo. A França, em resumo, não se opunha à empresa cavouriana, que era estimulada pela Inglaterra, limitando-se as outras potências a representações ou gestões diplomáticas sem
resultado.
A batalha de Castelfidardo (18 de setembro), ganha por Cialdini sobre Lamoricière, completada pelo
bombardeio de Ancona por Persano, e a ocupação por
Delia Rocca de Perúsio e das fortalezas da Ümbria,
teriam podido determinar a saída de Pio IX de Roma,
e o Papa pensou em fazê-lo. Seria uma eventualidade
extraordinariamente feliz para Cavour, mas um revés
para a política francesa, e Thouvenel insistiu para que
o Papa permanecesse na sua capital. As províncias
ocupadas foram imediatamente organizadas à feição
piemontesa e, nos plebiscitos dos dias 4 e 5 de novembro, se declararam pela anexação (por 133.000 votos
contra 1.200 nas Marchas, e por 97.000 contra 380 na
Ümbria). Era preciso agora tratar das Duas Sicílias.
A 4 de outubro, Vitor-Manuel estava em Ancona, felicitando seu exército; a 7 anunciava aos napolitanos
sua chegada para libertá-los. Já era tempo, pois Mazzini chegara a Nápoles e se esforçava por atirar Garibaldi contra Cavour. Desde 2 de outubro, havia, no
segundo dia da batalha do Volturno, um batalhão de
bersaglièri desembarcado na véspera; por outro lado,
a influência mazziniana e autonomista de Bertani e
de Crispi era contrabalançada pela da Pallavicini,
favorável à anexação à Sardenha. Garibaldi baixou no
dia seguinte um decreto instituindo um plebiscito com
esse objetivo: Cavour o vencia em Nápoles, como em
Turim, onde o Parlamento, reunido a 2 de outubro,
aplaudiu o seu discurso preciso e sincero do dia 11.
Obteve 290 votos a favor contra 6, e no Senado conseguiu para outro discurso, pronunciado no dia 16, 84
votos contra 12. Em Nápoles, o plebiscito deu 1.310.000
votos pela anexação nas províncias continentais, 432.000
contra 600 na Sicília e, a 26 de outubro, Garibaldi com-

parecendo à presença de Vitor-Manuel, perto de Trani,
saudava-o com o titulo de "rei da Itália".
Já era tempo, porque, tendo todas as potêncais
européias, salvo a Prússia, rompido com o gabinete de
Turim, a 1Áustria estava prestes a vingar o conservantismo e o Papado, atacando o Piemonte. Na última
década do mês de outubro, Cavour tomou todas as
medidas que comportavam essa eventualidade, apelando tanto para o revolucionário Garibaldi e para o húngaro Turr quanto para Persano a Lamarmora. Mas
Napoleão III não queria comprometer Villafranca, e
no fim de outubro a tempestade do norte estava dissipada. A 27 de novembro, Vitor-Manuel fazia sua entrada em Nápoles, tendo ao seu lado Garibaldi, que
no dia seguinte se retirou para sua ilhota de Caprera.
Focos muito reduzidos de resistência subsistiam na
Itália do Sul: Gaeta, onde se refugiara o rei Francisco
II, indiretamente protegido pela frota francesa até 19
de janeiro de 1861, quando ela partiu, exceto um aviso
de guerra, que serviu ao infeliz príncipe para deixar
a cidade no dia seguinte ao da capitulação fatal (14
de fevereiro); e as fortalezas de Messina e de Civitella
dei Tranto, que se renderam cm meados de março.
6.°) 1861 (Nascimento do reino da Itália; morte
de Cauour).
Cavour queria que toda a sua obra fosse endossada por uma consulta ao povo. Dissolvida a Câmara de
1860, recorreu-se às eleições, cujo resultado foi excelente. Sobre 443 deputados eleitos a 27 de janeiro de
1861, contavam-se apenas 80 garibaldinos ou rnazzinianos, apesar das dificuldades encontradas na administração do Mezzogiorno, que era um punhado de clericais, e do atentado contra Roma. Na sessão real de
18 de fevereiro, um discurso do soberano, vibrante de
patriotismo, foi aplaudido aos gritos de "Viva o rei da
Itália!" Este novo título foi regularizado por proposta de Cavour, em seguida ao voto do Senado e da Cá-
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mara (14 e 23 de março) mediante a proclaniação de
23 de março. Três dias antes Cavour deixara o governo
a fim de permitir a ampliação do ministério e, talvez,
com o propósito de fazer constatar pelo próprio rei
que era indispensável. De fato, a 23 de março estava
novamente presidente do Conselho, com cinco dos seus
antigos colaboradores e quatro novos.
Para sua própria vida, teria sido melhor, provavelmente, que trocasse a presidência do Conselho por
sua calma Leri. Vai esgotar suas forças, tentando resolver três problemas: o de Roma, o do Sul; e, finalmente, o do reconhecimento do reino pelas potências
estrangeiras.
A questão de Veneza fora tratada entre ele e o rei.
Mas só esperava a solução mediante uma nova guerra,
que, no momento era impossível.
Quanto a Roma, a solução imaginada por Cavour
prendia-se ao seu sistema geral de idéias sobre as relações entre a Igreja e o Estado. Mas poderia esse
sistema abstrato ser encaixado num quadro de realidades que incluía a presença de uma guarnição francesa
em Roma e a obstinada resistência de Pio IX a qualquer novidade? Cavour, porém, conhece bastante as
virtudes da ação para não tentar agir, mesmo quando
sabe que os dados que condicionam a ação são tão
complexos, e, está visto, é aos seus habituais métodos
de negociações antes de tudo subterrâneos que ele recorre. Assim, a partir de outubro de 1860, se desenvolve
a intriga com o médico romano Pantaleoni e depois
com o padre Passaglia; e em meados de janeiro de
1861 aquela boa gente acreditava que o cardeal Antonelli não estava longe de aceitar a solução cavouriana.
Cavour recebe o Padre Passaglia no começo de fevereiro e, à sua partida, manda-lhe um projeto de convenção. Mas tudo crepita, ou melhor, se dilui numa
série de demarches contraditórias e complicadas, que
terminam, em meados de março, pela expulsão de
Roma do Dr. Pantaleoni. Pelo menos Cavour, nessas
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curiosas negociações, durante a polêmica suscitada
pelo aparecimento da brochura de La Guéronnière
A França, Roma e a Itália, e das Questioni Urgenti
de d'Azeglio, preconizando renunciar-se a Roma e instalar-se em Florença a capital do novo reino, expendeu
alguns dos argumentos dos seus grandes discursos de
25 e 27 de março de 1861 no Parlamento italiano. "Sem
ter Roma como capital, disse, a Itália não se pode
constituir". Com a separação da Igreja do Estado,
realizar-se-á a total pacificação da Itália; será ampliada a influência espiritual do Papa; o apoio das grandes potências, na realidade, reduziu a independência
do Santo Padre; quanto à Itália, pode oferecer ao
Pontífice a liberdade total mediante a afirmação do
grande principio: A Igreja livre no Estado livre
fórmula que promoveu, no mesmo tempo, a adesão
da Câmara.
Relativamente ao Sul, a presença do príncipe de
Carignan, primo do rei, que havia administrado o
Piemonte durante a campanha de 1859, não tinha trazido nenhum remédio à situação: o ex-reino das DuasSicílias não se adaptava bem à união, pululavam os
bandos de salteadores, agitavam-se os descontentes,
particularmente os antigos oficiais garibaldinos que
era bem difícil integrar em bloco nos quadros do exército. Foi para ajudá-los que Garibaldi consentiu em
aparecer na Câmara a 18 de abril. O discurso que ele
aí proferiu foi de uma violência inaudita: "ser-lhe-ia
para sempre impossível, dizia, apertar a mão do homem que vendera sua pátria ao estrangeiro e aliar-se
a um governo cuja mão fria e malfazeja tenta fomentar uma guerra fratricida". Rattazzi suspendeu a sessão
após essa diatribe apaixonada. Nino Bixio, um dos
bons lugares-tenentes de Garibaldi, falou para desautorar o chefe e fazer um apelo em favor da concórdia.
Cavour, apesar de maguado até o fundo do coração,
aceitou essas desculpas, e a votação da ordem do dia
de 20 de abril lhe valeu por uma satisfação. Alguns

_ 74 —

— 75 —

dias depois, <o chefe dos Mil e Cavour se encontraram
no palácio do rei: parecia completa a reconciliação.
Quanto ao reconhecimento do reino da Itália, tinha
de ser objeto de negociações delicadas. A Inglaterra
e a Suíça concordaram imediatamente. A Prússia havia reatado suas relações diplomáticas com Turim e
já se esboçava, como conseqüência de uma relativa
analogia no desenvolvimento histórico, uma aproximação entre os dois Estados. Mas Viena, Madri e São Pelersburgo continuavam hostis, apoiando as reclamações dos príncipes derrubados e do Papa. Quanto à
França, não reconhecera oficialmente o novo reino
mas usava-se de parte a parte perífrases diplomáticas
para dissimular a existência da Itália unificada e favorecer, entretanto, a existência de relações normais
entre os dois países. Cavour queria mais; queria que
um acordo preciso com o Imperador comportasse não
apenas o reconhecimento, mas também o arranjo da
questão romana na base da evacuação da Urbs pelos
franceses. Thouvenel, por seu lado, elaborava um termo de mediação que daria a Vitor-Manuei, com o
título de "vigário temporal", o governo dos Estados
pontifícios, tendo Roma por capital, e sendo a ilha da
Sardenha concedida em plena soberania ao Santo Padre, em troca das Romanhas. Mas nessas bases a negociação se prenunciava melindrosa. Assim, a pedido
de Cavour, Vitor-Manuel resolveu insistir no ponto especial do reconhecimento: em carta a Napoleão III,
datada de 27 de maio de 1861, confessava "que a conduta do seu governo, não estando conforme às tradições diplomáticas, levantava muitas dúvidas" — e
como se sente perfeitamente nesta frase a inspiração
de Cavour! Mas convinha que a França reconhecesse
as criações do sentimento nacional, mediante sua adesão ao novo estatuto da Itália. Somente dez dias após
a morte de Cavour foi oficialmente notificado ao governo italiano o reconhecimento da França.
Cavour está exgotado de trabalhar: entregue a

uma faina incessante, esmagadora, não tem um instante de pausa, de distração, nem mesmo as preocupações
de família e as diversões pessoais. A 29 de maio chegou à casa morto de fadiga, e como o aconselhassem
a tomar alguns dias de repouso, disse: "Já não posso
mais, porém tenho de trabalhar assim mesmo: o país
precisa de mim". Nessa mesma noite começou a crise,
e depois de algumas horas de pausa em sua evolução
fatal, sobreveio a morte, às primeiras horas do dia 6
de junho. Na véspera, Cavour se havia confessado e
comungado com o Pé. Jacques - - a quem Roma puniu
mais tarde por esse ato — e recebera pela última vez
Vitor-Manuel, a quem ainda se lembrou de recomendar a negociação com Paris e a sorte dos napolitanos.

Poder-se-á, ao termo deste estudo, determinar de
forma sintética as idéias gerais a que Cavour obedeceu
no curso de uma vida tão cheia?
É preciso dizer, ou repetir, de modo bem nítido:
Cavour não é um teórico político. Nunca teve o tempo
nem os meios necessários para isto. Pode-se perguntar
mesmo se foi um grande orador parlamentar ou um
jornalista de primeira plana: ele não teve os dons
superiores da palavra e do estilo; mas foi essencialmente um homem de ação, um realista, um oportunista, ante cuja inteligência os problemas se apresentavam e que queria resolvê-los nas melhores condições
possíveis, quero dizer com o mínimo de sacrifícios para
•o máximo de resultados.
Isto não importa em dizer que Cavour tenha sido
guiado apenas pelos acontecimentos: ele não teria
merecido a sua justa nomeada de homem de Estado
se não houvesse procurado canalizar os próprios acontecimentos no sentido dos seus desejos e propósitos.
Mas será subestimar os desejos e propósitos de Cavour
indicar que eles resumem as tendências de todo o ma-

— 76

vimento liberal do Risorgimento? O único interesse da
carreira de Cavour foi o de transformar em atos idéias
que outros lhe haviam inspirado mas que ele repenSjOU e concretizou.
Lembremo-nos, antes de tudo, do modo de expressão dos programas do Risorgimento: os misteriosos
compromissos no seio das seitas tenebrosas dos Carbonari, dos Adelfi, dos Federati, ou os livros emocionantes dos grandes isolados como Balbi, Gioberli,
d'Azeglio, Esses programas poderiam provocar os gestos
de alguns indivíduos ou alguns grupos: era preciso
que eles fossem contidos, controlados e amalgamados
por homens de ação - - Cavour e seus amigos - - para
que se pudessem converter em atos.
Cavour admitiu, assim, que na base da organizaçãoi do seu país, o Pie.monte ou a Itália, devia encontrar-se a liberdade constitucional. R nisto estava de
acordo, não somente com a maior parte dos seus compatriotas liberais, mas com os seus numerosos amigos
da Franaç, da Suíça e da Grã-Bretanha. Mas, se o li
beralismo moderado de Cavour o faz admitir a representação dos interesses nacionais em função do censo,
o jogo do sistema parlamentar e o governo de gabinete o levam a impugnar a democracia mazziniana.
Pôde, em dados momentos, entender-se com o principal lugar-tenente de Mazzini, Garibaldi, porém nunca
com o próprio Mazzini, profeta de uma democracia
orientada inteiramente para o humanitarismo e o deismo. Deus desempenha apenas um papel secundário,
se assim se pode dizer, no pensamento de Cavour: foi
buscar no Primata do Pé. Gioberti alguns elementos
para reforçar sua paixão da unidade italiana; nunca
admitiu os pontos de vista do "neo-guelfismo", inicialmente orientado para um sistema político em que o
Papado exercesse um papel de primeira plana. Racionalista, apesar da religiosidade que manifestou no
leito de morte, Cavour construiu seu liberalismo fora
de qualquer mistica. Gioberti, aliás, depois de suas ex-

— 77 —

periências políticas de 1848, desmentiu de certo modo
suas primeiras afirmações: a idéia de fazer do Papa
o centro duma tradição italiana era realmente um
erro, e este erro, Cavour, mais coerente, não o cometeu.
Mas Cavour, hostil ou refratário, impermeável,
se querem, às ideologias complicadas de Gioberti e de
Rosmini, não ó menos contrário ao radicalismo daqueles dos seus compatriotas que, diferentemente de
Mazzini, perpétuo exilado, querem introduzir na Itália
certas novidades parlamentares ou administrativas.
Liberal moderado, Cavour desconfia de tudo que não
haja estudado pessoalmente, e também de tudo que
choca seus hábitos morais e materiais de grande
proprietário e de grande capitalista. Brofferio e \ralerio,
chefes do radicalismo piemontês, deviam servir-lhe,
em mais de uma oportunidade, para contrapor o seu
programa de liberdade vigiada e controlada, de autoridade séria e severa do Estado, de constitucionalismo
integra], ao de uma democracia totalmente parlamentar, jacobina e republicana.
O liberalismo não apenas inspira a política de Cavour; determina também sua posição econômica. Ainda
aí, ademais, percebe-se o encontro da tradição britânica e da tradição italiana, ou melhor, nessa inteligência formada na Itália são as concepções britânicas
que penetram, se impõem e se desenvolvem. Cobden
e a escola manchesteriana tiveram, com efeito, uma
grande influência sobre Cavour: nessa escola é que
ele foi buscar concepções gerais sobre as trocas internacionais, sobre as convenientes transformações da
economia, sobre o papel das estradas de ferro na sociedade moderna, sobre as convenções aduaneiras
entre Estados. Foi antes de iniciar a carreira política
que ele aprofundou pessoalmente alguns dos problemas propostos pela escola manchesteriana. Mas, chegando ao poder, teve ocasião de pôr em prática, no
plano nacional, certas idéias cuja sensatez o havia se-
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duzido, enquanto continuava a aplicar em Leri mais
de um dos ensinamentos daquela escola.
Mas Cavour, liberal e liberalista, repele ao mesmo
tempo a democracia e o socialismo. Houve realmente
na Itália — antes mesmo que nesse país o industriaJismo fizesse os progressos que veio a fazer depois —
espíritos para os quais o socialismo era um programa
c uma fé. Pisacane, em particular, considerava que
uma revolução na Itália não podia ser verdadeiramente emancipadora senão abolindo a propriedade particular — o que não o impediu, aliás, de se fazer matar
mima incursão do tipo mazziniano, no solo do reino
das Duas Sicílias. Um aristocrata delicado como Cavour não poderia aceitar o socialismo, do mesmo modo
que a democracia. E nessa repulsa ao socialismo, mais
ainda, à intervenção do poder nas relações sociais, não
há da parte de Cavour a conclusão de um economista
que julgue ilusória uma política social coerente num
estado tão heterogêneo do ponto de vista social, e em
que particularmente os interesses do sul, especificamente os agrícolas, se opõem aos do norte, já em grande parte industriais. Cavour, com seus preconceitos
de aristocrata, não julga possível, em relação à classe
operária, mais do que duas coisas: a justiça, no quadro
geral das instituições liberais; a assistência, no quadro
das instituições religiosas. Como Thiers, seu contemporâneo, permanece partidário da propriedade privada; mediocremente generoso, pôde praticar uma certa
forma de caridade, manifestar uma certa simpatia —
que estavam bem na tradição dos patrícios italianos
— para cfom o seu pessoal rural de Leri: puro realista,
apegado ao momento, não previu as amplas antecipações e nunca simpatizou com as utopias.
Esse estado de espírito explica seu papel no que
concerne à própria unidade italiana. E antes de tudo,
sabendo apreciar em suas devidas proporções as forças
do seu país, afastou to sonho de que a Itália poderia
"fazer-se por si só". Essa tinha sido a ilusão de Carlos-

Alberto, ilusão que levara a Custozza o desgraçado
soberano. Havia, na Itália, uma tradição, remontando
pelo menos a Vicenzo- Cuoco e renovada por Gioberti,
no sentido de exaltar certas das inegáveis virtudes dos
italianos e silenciar alguns dos seus defeitos. Com Mazzini e os seciários da Giovine Itália, surgira a idéia
de que, pela revolução autônoma, a Itália poderia livrar-se do jugo estrangeiro': mas as Chique giornale
de Milão, como a ditadura de Manin em Veneza, como
o triunviraío de Roma, não foram mais do que fogo
de palha. A originalidade de Cavour consiste em que,
grande patriota, não se descuidou, para realizar seu
programa de independência, de tomar cm considaração
a situação geral da Europa: escolheu eníre a Inglaterra e a França e, no que se refere à França, soube
utilizar a boa vontade ou a apatia de Napoleão III do
melhor modo em favor dos interesses do Piemonte e
da Itália. É a propósito das suas relações com o governo imperial que mais freqüentemente se tem evocado a tradição de Maquiavel. Na realidade, trata-se
duma tradição intelectual, ou duma necessidade nacional sentida por dois espíritos profundamente italianos? E os sucessores de Cavour, de 1866 a 1914, não
deram outros exemplos dessa adaptação essencialmente italiana aos grandes jogos da diplomacia internacional?
Mas Cavour, que se serve do estrangeiro, oficial
ou subterrâneamente, de 1859 a 1861, esforça-se também por enquadrar em seu sistema as forças que parecem de início ao menos próprias para serem utilizadas por ele: os Mil de Garibaldi, os revolucionários
da Itália central, em ligação ou combinação com as
autoridades oficiais, participam da tarefa. E sem dúvida, alguns deles cairão em si, tendo à frente Garibaldi, que levanta contra o ministro, após a reunião
das Duas-Sicílias, um duro requisitório. Mas, no fundo,
quê pretendia Garibaldi supondo-o capaz de edificar
um sistema coerente de política italiana, senão uma
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organizaçãio de tipo democrático com tendências republicanas? Ora Cavour, já o dissemos, repelia o sistema federativo dum Ferrari ou o sistema neo-guelfo
dum Gioberti. Do mesmo modo que se esforçou por
agrupar em torno de si, por sua obra, os homens das
outras tendências do Resorgimento, quis reunir ao Piemonte todos os outros Estados da península: a morte
o impediu de concluir essa obra. Pelo. menos essas reuniões, preparadas pela política e realizadas pela força,
teriam sido integradas no quadro das idéias políticas
do próprio Cavour por meio de plebiscitos, os quais
não está demonstrado' que fossem mais suspeitos do
que os escrutínios parlamentares ou as votações do
eleitorado.
A unidade italiana, tal como foi desejada e realizada por Cavour e seus sucessores imediatos, teve certamente um conteúdo menos rico do que pareciam prometer os programas federativos. O piemontismo suscitou, após o desaparecimento de Cavour, críticas veementes. Sobretudo o regime imposto pelo norte ao
sul pareceu a muitos italianos uma injustiça e um erro.
Devemos ainda assim reconhecer que, fora da unificação administrativa, fiscal e jurídica que comportava o
sistema unitário cavouriano, faltava muito para que
as peculiaridades regionais, o espírito de campanário
desaparecessem de um golpe da península. No curso
das duas etapas ulteriores da história italiana — a
guerra da Líbia, a guerra mundial, o fascismo — é que
a unidade, preparada geográfica e moralmente por
Cavour, virá a ser totalmente concluída e que, para
usar a expressão de d'Azeglio, após ter feito a Itália "se
farão os italianos".
O próprio fascismo teve de resolver uma dificuldade que Cavour igualmente enfrentara: a das relações da Igreja com o Estado. Cavour, epicurista,
racionalista, não tinha quase crenças religiosas, mas
conhecia a importância da doutrina católica e do clero na sociedade italiana. É uma força que se deve em

absoluto levar cm conta. Não se trata cie eliminá-la à
feição da República romana, a qual só conseguiu fazer
voltar de Gaète um Pio IX decididamente conquistado
para as idéias da mais total reação. Muito menos se
trata de dar ao papado, na reorganização da Itália,
o papel primacial que imagina Gioberli e com que
sonhara Napoleão III. Um princípio fundamental da
política de Cavour está expresso nesta fórmula: "A
Igreja livre no Estado livre". Este princípio estabelecia
a liberdade recíproca dos dois poderes; preparava também a desejável solução das relações entre o reino da
Itália e o Papado. Não é certo que seja a solução do
20 de setembro de 1870 a que obteria a adesão de
Cavour, podendo-se calcular que ele, ao contrário,
veria com simpatia os acordos de Latrão assinados a
11 de fevereiro por Benito Mussolini.
Mussolini, saído das fileiras do socialismo revolucionário, nada tem entretanto de comum com Cavour.
Os herdeiros diretos de Cavour são os homens da "Direita", que conservaram o poder até 1876 -•- Ricasoli,
Minghetti, Laiiza. A partir dessa data o conservantismo moderado, que constituirá o fundo da doutrina de
Cavour e dos seus amigos, cede lugar às novidades da
democracia, do socialismo meio-participacionista, do
catolicismo organizado em partido, da burguesia fragmentada em tendências e desprovida de ideal. A aplicação do Estatuto de 1848 foi relaxada em benefício de
ditaduras mais ou menos larvadas que preparavam a
grande ditadura do Duce; as transformações econômimicas e éticas da sociedade abriram caminho ao sindicalismo e ao corporativismo. Na política externa, a
Itália freqüentemente obedeceu a preocupações de
prestígio e seguiu desígnios de imperialismo que jamais
acudiram ao espírito ponderado de Cavour. E mesmo
Cavour veio ao mundo muito cedo para que pudesse
sonhar um instante que fosse com um programa colonial; essa viria a ser a tarefa do mazziniano Crispi.
Da obra de Cavour ficaram contudo duas coisas,
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duas grandes coisas, uma atual e dinâmica, a outra
virtual e adormecida.
O reino da Itália é o fato do qual partiram todos
os desenvolvimentos ulteriores, imprudentes ou grandiosos, que foram tentados e realizados.
As idéias cavourianas, ao contrário, ficaram sendo o apanágio daqueles entre os italianos que não subscreveram integralmente os princípios do fascismo.
Essas idéias, pouco originais, porém muito integradas numa vontade firme e numa inteligência realista, gravitam todas em torno, não direi do ideal —
Cavour não era um idealista — mas dum principio fundamental, o da liberdade: liberdade política pelo Estatuto, liberdade eco'nômica pelo funcionamento das
leis econômicas, liberdade da Itália pela ajuda das
grandes potências e o agrupamento das forças nacionais, liberdade recíproca da Igreja e do Estado. Por isto
é que Cavour merecidamente conta, não somente na
história da unidade italiana mas também na do liberalismo. Cavour, tem-se dito muitas vezes com mais ênfase, soube fazer uma síntese feliz da ideologia italiana e das suas próprias experiências européias. E' um
grande italiano que soube ser também um grande europeu.
Morto Cavour, o impulso que ele dera ao povo
italiano não amorteceu. Sem dúvida, numerosos erros
serão cometidos pelos seus sucessores. Mas ao fim de
tudo podemos reconhecer na política desses sucessores
alguns dos princípios e das práticas da política cavouriana. É através de três guerras que virá a ser concluída
a unidade italiana: uma guerra infeliz para a Itália,
a de 1866 que, graças à Prússia e sobretudo à França,
lhe assegurará a Venecia; uma guerra infeliz para a
França, a de 1871, que permitirá à Itália estabelecer-se
em Roma; uma guerra internacional, a de 1914, que
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permitirá à Itália assegurar definitivamente sua fronteira do 1 norte e se implantar na costa oriental do
Adriático . Nos intervalos desses grandes instantes, os
sucessores de Cavour tiveram pesadas tarefas a cumprir: a questão do Mezzogiorno, a situação da Itália
na Europa, as transformações econômicas e sociais da
Itália, o problema do Papado. São questões que, como
vimos, preocupam Cavour até o seu último dia de vida.
Mas Cavour abordou essas questões no espírito e
com métodos que seu meio, sua formação, seu tempo
lhe impuseram: daí as diferenças, que saltam aos
olhos, entre ele e seus sucessores.
Cavour pelo menos soube, com uma inteligência
soberana, determinar a natureza dios problemas a resolver e o grau de sua importância. Pelo menos, aplicou nisto os recursos de uma inteligência ágil, duma
ampla cultura, duma vontade sem desfalecimentos. Assim os italianos de hoje compreeenderam o papel considerável que ele desempenhou na história cia independência nacional e da organização constitucional da
sua pátria: e, numa série de magníficas publicações,
deram aos textos em que se exprimiu o pensamento
de Cavour a difusão que mereciam, esses textos, ainda
palpitantes de vida.
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