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n pIe r
do sec. XIX
Durante a primeira metade do sec. XIX, estabeleceu-se
entre liberalismo e nacionalismo uma conexao tao intima,
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que se diria serem 0 verso e 0 reverso da mesma medalha,
e ate as revolu~oes de 1848 a ninguem ocorreu que entre os

dois ideais se pudesse gerar tensao ou contradifao. Mas 0
fracasso dessas revolufoes, em parte motivado pelo
egoismo nacionalista dos diversos movimentos nacionais
que enta~ ocuparam a cena europeia, pas a descoberto um
dilema onde antes se supunha haver dois ideais
historicamente geminados. Com efeito,

0

periodo de 1848

181:1 assinala 0 inicio de um div6rcio t:on"'t:o l"C direitns ~a

liberdade e as exigencias da nafao.
STE divorcio, que entao se esbo<;:ou, viria a
culminar no nacionalismo nazi, que Uqui
dou violentamerrte loda a ideia de liberda
de em nome de uma na~ao definida como
ra<;:a Ja em 1848-1851 , salienta L Namier, 0 ardor li
beral se ecUpsou perante 0 apelo mais fascinante do
nacionaUsmo. Minai, a gemina~ao dos dois ideais, pro
duzida pela revolu<;:ao francesa de 1789, constitllia urn
equivoco que a historia se encarregaria brlltalmente de
desfazer. Como se gerou ele?

A genese do nadonalismo modemo
1. 0 nacionalismo moderno nasceu como produto do
romanlisrno ooHti co. para 0 quaJ «a vid;]. polit[o rl:i 11;\ 

~ao»

era concebida «como a expressao de uma vontade
colectiva» (I Berlin) moldada pela vida espuitual de urn
povo particular. Asernelhan<;:a do que se passava COm 0
foro interior do homem romantico, tambem a vida dos
organismos sociais nao era susceptive I de ser juJgada ou
avaliada pelos crilerios racionais e objectivos que 0 ilu
minismo apUcava it cOllsidera~ao da realidade material
ou moral. 0 Volksgeist (0 espfrito do povo) era uma ex
perieocia unica e apreensivel aDeoas por aaueJes 1111:' <[1 l(\C
que a parthhavarll lJni 'yH'tUlie de u!l la COinuntdatle d me

marias, cOSlllmes, hibilOS c afeclOs, c que se traciuzia na
maneinl de ser singular e original de cada povo, quotidi
anamenle actualizad.a pelos seus comportamentos, pelas
suas aspira<;:oes e peJas suas cria~iies especificas Ao uni
versalismo ilumill.ista dos iYanceses, 0 rOIllantismo ale
mao opunha a irredutivel diversidade e a particulalidade
dos povos. No caso do alenlao - para 0 qllal adOlltrina fo
ra concebida - a djspersao geografica e a divisao politica
que 0 desuniam eram superadas a UIll nfl'el de lInifi.ca~ao
superior, 0 Volksgeist , sllstentacio pelo Hochdeutsch (al
lo-alemao), uma lingua lileraria e enldita que os poetas
alemaes, de Klopstock a Hercier, deUberadamente molda
ram. apertei~oaram e enriqueceram.
2. Ora, isto, que era uma ideologia da.> elites alernfui
veio a ser transformado, pela reYOlll~aO francesa d~
1789. nliIna ideologia de massas, gue clepois se co nVei"
111 11

em

n () d l· r() <~.

(>

pF" -11la' Pil Ip

iWl'; r " ·'in

r"'''rh~i\;J\::'

I

ria na Europa. Dali em diante, onde quer que existissem
nacionalistas organizadas, a velha ordem de anti
go regime, dinastica e autocnitica, esttva amea~ada Ao
procIamar a soberania nacional, e ao derivar deja todo 0
poder Jegftimo, a revoJu~ao francesa definiu a na~ao co
mo sendo constitufda pelo povo frances, e definiu este
como aquele povo que estava co nUdo dentro das frontei
ras geograficas da Fran~a. Deste modo , a revolu~ao fran
ccsa acrescentou a n a~ao , para alem da dimensao lusto
rica t tventual!nerlte etnica {)u religiosa; p~J'a alein da
dimensao cultmal e nomeadamente linguistica, uma di
mensao geopolitica. Por outras palavras: reivindicou pa
ra ela telTitolio e poder, ou seja, urn Esttdo com jUlisdi
~ao sobre os habitantes de urn espa~o com fronteiras
esttbelecidas, e reconhecidas. E, pois, no momenta em
que se implanta 0 liberalismo - enquanto sistema politi
co representativo dos cidadaos por ele abrangidos - que
ttmbem a na~ao cobra existencia real como entidade
poHtica e, portanto, como algo mais do que uma entida
de llistorico-cultmal vivida na imagina~ao nostilgica de
intelectuais romanticos. Arevolu ~ao francesa fundou urn
esttdo liberal, e criou, do mesmo passo, um estado naci
onal. Em si mesmo, este nao era uma novidade historica.
AInglaterra ou Portugal, a propria Fran~a , por exemplo,
eram desta especie. Mas, retrospectivamente, a Fra n ~a
dos Bourbons nao era vista como uma na~iio: era vista
como 0 patrimonio familiar de uma dinastia reinante 0
for~as

ineditism o do Esttdo-na~ao-liberal frances de 1789 resi
diu em que fOi fundado - ou refundado - revolucionari
amente: resultou dos mesmos factos e acontecimentos
revolucionarios que prod uziram a liberta~ao do povo
frances, entendida como a ass lln ~ao da soberania exerci
da atraves de institui~oes representativas. A revolu~ao
francesa procIamoll 0 direito de os povos sucedercm na
heran~a dos seus reis, deste modo identificando a eman
cipa~ao nacional com a liberta~ao politica do povo. Ana
~au (OInU enUdaue geopoh ca ~() nl OU -Se () autogovefnc:
1789 irmanou a na<;ao com a liberdade; 0 nacionalismo
com 0 liberalismo. 1848 vOltOll a separar os dois telmos
do binomio.
3. 0 problema estava em que, se a mensagem da re
volu<;ao francesa era universal; se 0 proprio modelo in
surreccional era exportavel, ja 0 exemp lo historico
concreto que ela dera nao era copiavel. Foram precisa
mente as circunstancias historicas particulares da Fran
~a que permitiram oculttr ou suprin1ir as tensoes ou,
ate, as contradi~6es virtuais entre liberalismo e nacio
nalismo. Em 1861, John Stuart Mill apontava com cla
reza 0 problema que poderia ter sido detectado logo
durante a revolu<;ao: «Em geral, uma das condi<;6es ne
cessarias das institui~6 es livres reside na coincidencia
generica entre as fronteiras dos govern os e as fronteiras
das nacionalidades. » E acrescentava que 0 estabeleci
mento de urn regime liberal rra particularmente difkil ,
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E, pois. no momento em que se implanta 0 liberalisrno - enquanto sistema politico representativo dos dda
daos por ele abrangidos - que tambern a na~ao cobra existencia real como entidade po/ftica e. portanto, como
algo mais do que uma entidade historico-cultural vjvida na imaglna~ao nostalgica de intelectuals rornanticos.

senao impossivd, flO easo de coexistirem, no t{'rritorio
sob um mesmo governo, diferentes pov(Js que nao fa
lassem nem escrevessem um a lingua com m. Podia ha
ver dialectos; mas era indispensa el que existisse. para
alem dos varios dialcctos locais 11 regionais, uma un i
ca lingua Uteraria e oficial.
Ora, acontece que a na~ao francesa era consideravel
mente homogenea, contida dentro de frontei ras razoal'el
mente estaveis e de ha longa data fixadas, e que 0 frances
era a lingua erudita, llteraria e oficial, geral e incontesta
damente aceite. DOis seculos de absolutisrno, mal-grado
a persistencia de toda a especie de particularismos e 10
calisrnos tfpicos de antigo regime, tinham estendido a au
toridade do Estado a todo 0 territorio e a todas as esferas
da vida das popula~6es , desde 0 servi~o militar ao paga
mento de impostos, passando pela justi~a e pela admi
nistra~ao A rnonarquia absoluta tinha fixado fronteiras e
estabelecido 0 controlo do Estado sobre a popula~ao e 0
tenitorio debaixo da sua jurisdi~ao , levando Tocqueville
a escrever que a revolu~ao se lirnitara a prolongar e
aprofundar a obra de centraliza~ao politica e homoge
ne iza~ao social que vinha de tras. No seculo XVII! ja 0 Es
tado se convertera, na expressao de TocquevUle, na «uni
ca alavanca da maquina social, no agente unico e
necessario da vida public3.» . Quer dizer: em fran~a, Es
tado e na~ao eram co-extensivos, e por isso casaram na
turalmente quando chegou a altura de serern Hberalmen
Ie definidos.

A dimensao estatista do nacionalismo
4. Berlin entende 0 nacionalismo rnj2derno como uma
doutrina consciente de valoriza~ao e auto-afirma~ao na
donal tornada possivel ern virtude da existencia de uma
vontade colectiva. Este entendimento nao torna explicita
~t din wtbao r~tal i ,t a UI) 11<1L1! ! n<L.l~J I Jli . :)l {) ~(:I t.inILlll<J

nacional pode resultar da mera consciencia de perten~a
a uma determinada comunidade, ja 0 nacionalismo , sen
do rnais do que urn estado afectivo pacifico ou neutro ,
implica, como salienta Gellner, a reivindica~ao de urn Es
tado que proteja toda a na~ao , garantindo a sua indepen
dencia e seguran~a , e que, portanto, coincida com os Ii
mites dela. Isto nao quer dizer que as na~6es nao possam
ser produzidas pelos Estados; quer dizer que as na~6es
nao podem passar sem eles. «Urna na~ao e uma comuni
dade que normalmentc tende a produzir urn Estado pro
prio" (Weber). 0 nacionalisrno surgido na Europa na
primeira metade do sec. XC( reivindicava 0 direito de as
na~6es - definidas segundo criterios h.ist6ricos. reUgio
50S, etnicos ou Ungufsticos - se constituirem em Estados
soberanos e independentes. Corn esta reivindica~ao, os
Estados-na~ao potenciais entraram em rota de coUsao
uas COrTI os OIHrOS.

S. Como se sabe. [oi em nome illllibl'11a~0 dos po
'os qlle a Fran\a colitjuistou a Europa. Depois, a drrrota
e a abdica~ao finais de ~ap(ileii() nao di~s ip:lr:lm ' rrtitc
da rnissao Iibcrtadora da Fra!l~a. POl' tocla a p;ll1e, os Ii·
berais que aSpiral'mll a libertar as pavos ou ::IS n a~ ii (!s do
poder absoluto dos reis e, indissocial'elmente, da domi
na~ao estrangeira, onlinuaram a alhar par" a Fran~a, e
mais precisamente para Paris, como uma especie de fa
rol da revoiL!(;:ao. Ate 1850, esta era visla como tun movi·
rnento unico e uno . A unidade do campo rc'olucionario
era uma consequcncia da llnidade atriilu fda ao cam po
reaccionario, simboUzado pelo tratado de Viena de 181'i
e personificado pelo chanceler allstriaco Metlernich. Pa
recia, depois do Congresso de Viena, que toda a Europa
fora novamente submergida num mar de absolutismo.
A Inglaterra, exterior ao continente, nao contava como
excep~ao . E quanta it Fran~a, se aqui nao se verificara
uma restaura~ao pura c simples do absolutisrno, dcra-se
urna restaura~ao anti-revoluciomiria dos Bourbons. De
resto, toda a ordem europeia desenhada em Viena pare
cia, e era de facto, concebida para manter a Fran~a ven
cida e, por extensao}para sufocar a am ea~a revoluciona
ria contida nas for~as do Uberalismo e do nacionalismo.
Ate 1830 prevaleceu na Europa um internacionalisrno
revolucionario francocentrico, 0 que correspondia it cla
ra hegemonia das for~as conservadoras no continente. A
situa~ao mudou com as revolu~6es de 1830, nomeada
mente com a revolu~ao de Julho em fran~a, com a cria
~ao da monarquia constitucional belga em 1832, e, a
partir de 1833-1834, com a vitoria do Uberalismo em Es
panha e em Portugal. Apattir de 1830, a Europa dividiu
-se ern dois campos hosUs: 0 campo constitucional no
Ocidente. tutelado pela Inglalerra c pela Franya; eo cam
po autoCI'atico no Oliente, tutelado pela Russia e Dela
~lI~llL'L [~(l' ~J".., ~u , ~ili1il() ;~
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ca e social relacionados com a 11I0d 'mila~ao e a indlls
trializa~ao, levou a que 0 Uberal-nacionalisrno europeu
se reorganizasse ern ftrn~ao e10s diversos quadros nacio
nais. A revolll ~ao segmentou-se verticalmente. Esbateu
-se, embora sem desaparecer completamentc, a tradi~ao
francocentrica Cada uma daquelas que se consideravarn
« na~6es h.istoricas}) e eratn reconhecj(h~ como tal - a
Polonia, a Alernanha, a Hungria e a Halia - descobriu-se
portadora de urna missao especial na cruzada pela liber
ta~ao dos povos. A cisao nacional da revolu~ao da-se,
pois, muito antes de 1848.

1848:

0

"na~oes

antagonismo entre

hlstoricas e na~oes nao hlstoricas"
6. Mas e a partir de 1848 que 0 naciOMlismo rcvela a
sua natureza inU'insecamente exc!usivista c p otenc i alrn ~n 
te agressiva. Quem primeiro ~I rrvrlOI1 rl1l'·:l.m 0< aM""""

historicas», as sintomaticamente chamadas master races,
todas elas possuidoras de passado historico, de literatura
eSClita, de uma lingua emdita e de uma classe intelectual
propria. Todas elas estavam convencidas da sua superio
ridade, que a Fran<;:a e a ltalia fundavam na excelencia das
suas culturas, e os polacos e os magiares, nos seus per
gaminhos de classe. Aque revelou mais propensao exclu
siva e maior potencial agressivo foi a «na<;:ao» alema, a
unica que se reclamava de urn fundamento Iingufstico.
Verdadeiramente, ainda nao existia como tal, dadas as di
visoes politicas e geognificas que a mantin ham dispersa
por varios cantos da Europa. No Parlamento de Franco
forte, inaugurado em 18 de Maio de 1848, os seus repre
sentantes eleitos deram-se precisamente 0 objectivo de
reuni-la debaix:o da autoridade de urn so Estado alemao.
Pensado inicialmente como urn Estado liberal, depressa
se abdicou desta ideia para reclamar que fosse sobretudo
um Estado forte, a fun de vencer a resistencia das minoli
as nacionais que teriam de ser sacrificadas ao
l ' eal da unwca<;:ao alema. Esta esbarrou, com e,eilo, no
inesperado aparecimento em cena do nacionalismo esla
1'0 ou, mais correctamente, dos nacionalismos dos diver
sos povos eslavos que viviam no imperio austnaco e
no imperio turco, ou seja, em toda a Europa Central e Oli
ental: checos, eslovacos, servios, croalas, eslovenos. E ha
via ainda outros povos nao eslavos, como os romenos, os
rutenos, os judeus e outras rninorias.
9. Mas 1848 nao revelou apenas 0 antagonismo entre
«na<;:oes historicas" e «na<;:aes nao historicas». Reveiou
que «povo», «na<;:ao» , no imperio austnaco, era uma ca
tegolia erninentemente classista. Os hungaros - os ma
giares - eram, afinal, a nobreza fundiaria da Hungria,
cortada dos camponeses eslavos que a a1imentavam com
os seus tributos. Os alemaes, no inlperio austriaco, eram
os capita!istas urbanos, a burocracia imperial e alguns
terratenentes. Os croalas eram os terratenentes croalas
(alias, de proveniencia hUTlgara). Quer dizer. no imperio

austrfaco, uma gigantesca aglutina<;:ao de nacionalidades,
a nacionalidade das classes dorninantes nem sempre
coincidia com a das massas dorninadas, uma circunstan
cia que muito contribuiu para atrapalhar os projectos das
chamadas master races. ESlas, as «na<;:oes historicas »,
poderiam ter dividido 0, imperio entre si, pois as
suas reivindica<;:oes territoriais nao eram concorrentes;
poderiam ter dado III gar a lima Polonia, uma Hungria,
lima ltalia e uma Grande Alemanha que inc1ufsse a Aus
tria. So que linham para vencer a resislencia das mino
rias etnicas ou religiosas no interior dos territorios qne
lhes julgavam destinados. E, em flagrante contradi<;:ao
com 0 ideal nacionalista que perfilhavam, as aspira<;:oes
nacionais dessas minorias nao lhes mereciam qualquer
especie de contempla<;:a:o. 0 problema pos-se na Hungria
de Kossuth, onde os magiares pretendiam estabelecer 0
seu exclusivo dominio sobre uma popula<;:iio mral maio
ritariamente eslava e romena; pos-se na Polonia, onde as
pretensoes dorninadoras dos terratenentes embatianl na
CxiSll'tlCla de numerosos aifmaes, que se quenam ligar a
uma futura Alemanha, e supunham a subrnissao dos cam
poneses ucranianos; e pos-se com nao menos acuidade
no casu dos alemaes da Austria propriamente dita, ou se
ja, da parte mais germanizada do imperio. Os alemaes
austriacos viviam divididos entre a fidelidade it dinastia
Habsburgo , que os levava a preferir a constitui<;:ao de
uma Grande Austria, e a fidelidade it Grande Alemanha
com que sonhavam os representantes da na<;:ao alema
reunidos no Parlamento de Francoforte.
10. Por seu lado, os diversos povos eslavos logo viram
que 0 imperio austrfaco, uma vez que fosse reformado
segundo 0 principio constitucional e transformado numa
federa<;:ao, ainda seria 0 melhor escudo contra as preten
saes hegemonicas das «na<;:oes 11i~to\icas», Foi este pro
jecto que deu corpo ao pan-eslavismo que entrou em ce
na em 1848: 0 projecto de conquistar Jarga autonornia
n<lc 'on~l no quad'o de urn imperio fede , I e Ii eraliza o.
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Movidos por esta ideia, os representantes eslavos reuni
ram-se em Praga, na Boemia, em 2 de Junho de 1848.
o congresso durau pouco, pois foi dissolvido pelas tro
pas imperiais, que, comandadas pelo general austrfaco
Windischgraetz, bombardearam a cidade em 17 de Ju
nho. as sobre as possibilidades de exito da cria~ao de
uma grande n a~ao eslava basta dizer que nao chegou a
haver acordo sobre quais os eslavos que deveriam ser
convidados para ali se fazerem representar: os que vi
viam dentro do imperio, ou estes e todos os outros, i11
cluilldo os que viviam no imperio turco' Apropria ideia
de uma na~ao eslava revelou-se uma miragem. Nao havia
uma lingua eslava: havia 0 checo, 0 croata, 0 eslovaco, 0
servio, e por af fora. Qual delas seria a lingua oficia! do
congresso?Esta simples questao preliminar ainda nao ti
Jill.! ,j.; ;;-.,\.,1 ILL 1 ,.... JL.D ~'-.. lJ v\J.~ ,(U.,111"_,,-, d t"g"
r n. Thdo indicando que nunca selia resoh 'do, 0 pall'
-eslavismo estava apartida condenado ao fracasso.
Sobre os obstaculos que se ergueram no caminho
do nacional-liberalismo polaeo, hungaro e italiano,
bastanl observar que, depois de come~ada a contra-re
voju~ao, magiares e alemaes austriacos se aliaram de
novo para a preserva~ao cia dinastia e do imperio, uma
vez que afinal estes se reveJaram a melhor garantia dos
seus proprios prjvilE~gios. Quanto aPol6nia, e indepen
dentemente da oposi~ao da Russia, foi expeditamenle
sacrificada pelos parlamentares de Fraocoforte as exi
gencias do nacionalismo alemao . E quanto aHalia, foi
imolada pelos magiares para a cooserva~iio das suas
posi~6es denlro da estrutura imperial austrfaca , em tfO
ca das quais prestaram auxilio miUtar ao esmagamento
da revolta de MiHio e de Veneza conduzida por Carlos
Alberto, rei da Sardenha e do PiemOlHe.

o nacional-Iiberatismo alemao
11 De todos, 0 caso dos liberais alemaes foi 0 que
mais eloquentemente exibiu 0 potencial belicoso do na
cionalismo. Havia milMes de alemaes fora da Confede
ra~ao Germanica. Havia-os particulannente na Polonia,
na Boernia e na Austria, e seriam deixados de fora da ju
[isdi~ao de urn Estado que recobrisse apenas 0 territ6
rio da Confedera~ao. 0 Parlamento de Francoforte tinha,
pois, diante de si a tarefa, virtualmente impossfvel, de
dotal' a nac;ao alemii - toda a na~ao alema - de urn ter
ritorio coerente e politicamente unificado. Nao tardou
que se percebesse que urn tal desfgnio implicava a ger
maniza~ao dos territ6rios onde, existindo alemaes, estes
constituiam, no entanto, uma minoria. Quer dizer que
cedo se percebeu que a C!ia~ao de um Estado-na<;ao aIe
Ill,\< '
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[encia, urn metodo "Inincntcm(;lJle i1ibrral C, para mais,
em flagrante cOJ1tradi~ao corn 0 principio do nacionalis
mo segundo 0 qual os povos tern direito aautodeterm..i
na~ao e a viver sob a protec~ao de urn Estado proprio.
1848 tornou claro que «a violencia e 0 instrumento dos
movimentos nacionais» (L. Nanlier) , e que estes nao
dialogam nem resolvem os sellS diferendos sUjeitando-se
democraticamente ao veredicto da urna. Para llamier, a
experiencia do Parlamento liberal de Francoforte de
monstrou que 0 nacionalismo conhece apenas a lingua
gem da forp, tendo assim antecipado 0 nacional-socia
lismo alemao deste seculo. Do mesmo modo que a
illviabilidade do pan-esiavismo tam bern tera antecipado
a violencia dos presentes confutos nacionais na Europa
Central enos Balciis.
Na Boemia, os checos eram a maioria; os alcmac , a
mi[loria. ~ o enlellliimento do Parlamcn!() de FI'ancofor

A revolu~ao francesa proclamou 0 direlto de 05 povos sucederem na heran~a dos seus reis, deste modo
Identificando a emancipa~ao nadonal com a liberta~ao politica do povo. Ana~ao como entidade geopoUti·
ca somou-se 0 autogoverno: 1789 irmanou a na~ao com a liberdade; 0 naclonallsmo com 0 IIberalismo. 18q8
voltou a separar os dois termos do bfn6mio.

te, estes justificavam que Praga e a Boemia inteil'a fo s
sem integradas num futuro Estado alemao; quanta aos
checos, seriam germanizados Este infundado optimis
mo deparou com a recusa dos checos de enviarem re
presentantes seus a Francoforte, tendo pelo contnirio
optado, sob a lideran\a de Pallachi, pela adesao ao pro
jecto de urn Estado pan-eslavo. Enquanto estava reunido
em Praga 0 congresso destinado a da-Io aluz, rebentou
na cidade uma revolta radical (13 de]UJlho), urn eco, de
resto , da segunda subleva\ao de Viena ocorrida em 15
de Maio de 1848. Esta obrigara 0 imperador e a corte a
refugiar-se em Innsbruck, tendo toda a autoridade im
perial "irtualmente desaparecido. Foi par conta pr6pria
que 0 general Windischgraetz tomou a iniciativa de es
magar a revolu\ao de Praga bombardeando a cidade em
18 de]unho . Prendeu centenas de revolucionarios e dis
solvel! 0 congresso. De Berlim a Napoles, ninguem teve
duvidas de que este acontedmento significava 0 come\o
da contra-revolu\ao, isto e, de que se avizinhava a revo
ga\ao de todas as constitui\oes que reis e prfncipes ti
nham concedido como expediente de sobrevivencia, e
de que por toda a parte se seguiria 0 infalivel restabele
cimento do poder autocratico. Os fervorosos liberais de
Francoforte aplaudiram com entusiasmo a proeza de
Windischgraetz e denunciaram a insurrei\ao radical co
mo urn complot urdido pelos checos com 0 sinistro ob
jectivo de provocar a chacina da popuJa~ao alema da
Boemia. Depois, nao satisfeito com a ac~ao de Windis
chgraetz, 0 Parlamento exortou publicamente os sobe
ranos da Confedera\ao Germaruca a que intef\~essem
militarmente na Boerrua a fun de esmagar a insurrei~ao
checa e, alegadamente, salvar os alemaes. Nao tendo
consultado ou sequer informado 0 imperadar austrfaco,
a ntew.d recoilJzaua equil'alia a Imil inl'asao pura e
simples da Austria. Contava-se, seguidamente, obrigar os
checos a eleger representantes ao Parlarnento de Fran
coforte, onde deveriam acatar, democraticamente, a de
cisao de serem integrados na futura Grande Alemanha,
em cujo parto emocionante eram chamados a colaborar.
Do ponto de "ista alemao, s6 provisoriamente se estava
a violentar a maioria checa da Boemia: llma vez integra
da na Grande Alemanha, seria apenas mais uma insigni
ficante "nacionalidadezinha", que podia e devia ser ger
mallizada em proveito da unifica~ao alema.
12. A deser~ao das classes medias, assustadas pelo
radicalismo das massas, para 0 campo conservador, e 0
isolamento dos revolucionarios confinados ao meio ur
bano donde provinham, foram porventura os factores
que mais decisivamente determinaram 0 fracasso da re
volu\ao europeia de 1848, a que se chamou "Plimave
ra dos Povos». Mas 0 choque entre os varios naciona-

Hsmos concorrentes eolre si, tendo conduzido ao frac
cionamento da frente liberal europeia. conu-ibuiu po
derosamente para 0 exito da co ntra-revolu~ao. Em par
te devido a oposif,:ao alema, a independencia polaca
nao chegou a passar de uma hip6!ese te6rica; emJunho
de 1848, a rebeliao checa foi esmagada em Praga; ain
da em Outubro do mesmo ano, os radicais allstrfacos
sao derrotados em Viena por Windischgraetz, agora ja
ajudado por ]ellacic, um chefe nacionalista croata
oposto it absor~ao da Croacia pela III ngria magiar; em
Agosto de 1849, a Hungria e reduzida aobediencia com
o amilio do mesmo ]ellacic e com a ajuda, mai s efecti
va, das tropas russas; em HiUa, os nacionalistas co 1 1848: The Revolution
mandados por Carlos Alberto da Sardenha sao derrota ofthe Intele ctuals,
dos com ajuda hungara em Novara, em Mar\o de 1849 pp.123- 124·
(Veneza rende-se em Agosto, e a Lombardia ja tinha ca
pitulado em ]ulho de 1848, depois da batalha de Cus
tozza); na Prussia, a Assembleia \acio nal e dissolvida
em fins de 1848; e em]unho de 1949 as tropas pntssia
nas dissolvem 0 Parlamento de Francoforte; em Fran~a,
depois de esmagada a revolta radical e socialista de]u
nho, Napoleao III ganha as elei\oes em Dezembro de
1848, e em Dezembro de 185 I da 0 golpe de Estado
que abre 0 caminho ao estabelecimento do II Imperio;
em Janeiro de 1851 , Narvaez abandona poder em Es
panha, ap6s ter sufocado varios levantamentos radicais
e federalistas. Para completar 0 qlladro, cite-se Portu
gal, onde a derrota da revolu~ao europeia apressou a
queda de Costa Cabral e tornou possivel 0 advento da
Bib liografia principat:
Regenera\ao, em 1851.
13. 0 nacionalismo nao apenas desuniu, em lugar de I. Berl in, Nationalism:
Past Neglect and Present
unir, a frente liberal, como eclipsou 0 liberalismo, com Power, in "Against the
o qual andara associado desde 1789. Nesta altura, enos ClJ r re~L Essays in t he History
al10S que se ~egll iran! , .la l! \ : p ·rn:b 'u ' li lt' WI 1 \
0;' !d t-as ~" Uxr'cr..::., 1991. L.
cepcionais ~.s circunstaJlcias francesas que tioham pro Namier. 1848·
piciado 0 casamento 16gico e hist6rico dos dois Th e Revolution of the
ideais. FOi apenas quando surgiu a oportunidade de as Intellectuals, Londres. ' 944.
varias minorias nacionais da Europa, ate enta~ sufoca r. Fejtb, ed., The Opening
of an Era: 1848, Lond res,
das ou neutralizadas por combina\oes dinasticas, se ma 1948. A. I. P. Taylo r, Europe,
nifestarem, que 0 potencial agressivo do nacionalismo Grandeur and Decline,
revelou que a violencia, e nao 0 diilogo, era a sua lin Londres, 1967. E. Gellne r,
guagem natural. No caso mais flagrante da revolu~ao Na, oes e Nacionalismo,
alema, diz Namier que foi a vit6lia da reac\ao em 1848 Lisboa, 1993. L. C. B.
que salvou a sua imerecida reputa\ao liberal, ao impe Seaman, From Viena to
dir que os seus prop6sitos de domina\ao violenta che Versailles, Londtes, 1955 .
E. J. Hobsbawm, A Era das
gassem a ser conhecidos em toda a sua extensao. «Se Hi Revolu ,oes, Lisboa, 1982
tler e os seus s6cios nao se tivessern cegamente deixado (2" . ed .).
iludir pela lenda que os intelectuais contempora
neos, alemaes e estrangeiros, teceram em tomo de
1848, talvez tivessem achado muito que aprender com a
assembleia de Francoforte.»'
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