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FOCUS

„Românii, ace[ti fra]i îndep`rta]i ai italienilor,
au dat dovad` de patriotism [i de un exem-
plu de concordie pe care noi, italienii, sîntem

gata de a-l urma. Unirea Principatelor va prepara uni-
rea tuturor italienilor într-un singur corp, deoarece,
de-acum înainte, nimeni nu va mai putea s` îm-
piedice, ast`zi, ca minunatul act ce s-a împlinit la
poalele Carpa]ilor s` nu se realizeze [i la picioarele
Alpilor“… A[a-l întîmpina, în martie 1859, marele Ca-
millo Benso, conte de Cavour, pe atunci înc` doar
prim-ministru al Regatului Sardiniei (denumirea ofi-
cial` a statului piemontez, ce cuprindea [i Sardinia
[i care, sub conducerea familiei de Savoia, [i mai cu
seam` a celui mai important dinast al acesteia, rege-
le Victor Emanuel al II-lea, constituia, înc` dinainte
de Revolu]ia de la 1848, nucleul [i motorul de la care
pornise deja, ideatic, dar [i practic, lupta pentru apro-
piata, viitoare unitate a Italiei), pe Vasile Alecsandri,
ministrul de Externe doar al Moldovei înc`,
sosit în vizit` oficial` la Torino, capitala micu-
lui regat, tocmai pentru a anun]a dubla ale-
gere a lui Alexandru Ioan Cuza. 

Cavour sprijinise cu fervoare unirea Prin-
cipatelor înc` de la Congresul de la Paris, din
1856, cu gîndul – ca [i Prusia – la propria,
preconizat`, unitate na]ional`, sperînd, ast-
fel, pe bun` dreptate, s` creeze un util prece-
dent. Sardinia, de departe cea mai modest`
din rîndul marilor puteri, î[i cî[tigase locul la
masa negocierilor tocmai prin clarv`z`toarea
sa angajare, în ultimul moment, în coali]ia
antirus` din R`zboiul Crimeii, la care contri-
buise cu un corp de numai 15.000 de solda]i,
comanda]i de legendarul general Alfonso La
Marmora – ceea ce i-a asigurat un loc [i
printre cele {apte Puteri Garante ale Principa-
telor (statut confortabil, care înl`tura definitiv
spectrul protectoratului rusesc, reprezentat,
vreme de aproape 30 de ani, de Regulamente-
le organice – premisa marilor schimb`ri în bine
ce, în fine, se conturau [i la noi!).

Referindu-se, tot ca la un util precedent,
la convocarea divanurilor ad-hoc, care a însem-
nat una dintre primele aplica]ii ale principiului
autodetermin`rii popoarelor, dar, probabil, [i la
reprezentativitatea larg` a acestora (erau pre-
zen]i acolo [i cî]iva deputa]i ]`rani, o mare no-
utate pe atunci!), Cavour ad`uga: „Consultarea
voin]ei poporului român marcheaz` începutul
unei noi ere în sistemul politic al Europei“…

Vasile Alecsandri sosea de la Paris, unde dusese
aceea[i solie, mai întîi marelui protector Napoleon III
(un protector mai degrab` conjunctural decît din
convingere – filoromânii autentici recrutîndu-se a-
proape exclusiv dintre republicanii francezi, adversa-
rii \mp`ratului!) [i fusese primit în Piemont ca un
important ([i, citim printre rînduri, poate chiar cu o
u[oar` adiere de „invidie“) prieten, în mare pomp`, cu
escort` de cuirasieri – spectaculo[ii solda]i, foarte
înal]i, înz`oa]i în plato[e, cu uniforme albe [i coifuri
argintii, ornate cu cozi lungi de cal, care pîn` ast`zi,
mo[teni]i de la monarhie, constituie garda de
onoare a Pre[edintelui Republicii italiene – înc`
de cum trecuse, înainte de Chambéry, grani]a
„sard`“, ce pe atunci cuprindea [i provincia Sa-
voie, azi în Fran]a, fieful de ba[tin` al familiei,
de origine francez`, cu acela[i nume, ce avea s`
aduc` unitatea Italiei… 

La 17 martie 1861, la exact doi ani de la ros-
tirea acelor m`gulitoare [i profetice cuvinte c`tre
Vasile Alecsandri, la adresa românilor, speran-
]ele lui Cavour aveau s` prind` fiin]`. Validînd
o unificare – incomparabil mai ampl` decît cea
moldo-valah`, raportat` la scara lumii româ-
ne[ti –, dar înc` incomplet`, primul Parlament
al Italiei unite, întrunit, înc` din 18 februarie,
la Torino, va proclama Regatul Italiei [i va sta-
bili noul titlu de rege al Italiei pentru Victor
Emanuel al II-lea, deja rege al Sardiniei –
p`strînd numerotarea „piemontez`“ (am`nunt
ce, poate, a fost resim]it negativ de unii ita-
lieni…) – [i pentru urma[ii s`i. Cavour însu[i
avea s` fie confirmat cel dintîi prim-ministru al
noului Stat (din nefericire, urma s` moar` subit
la scurt timp, în plin` activitate, la 6 iunie, la doar
51 de ani, fiind urmat de dinamicul baron toscan
Bettino Ricasoli). Aprobat` de c`tre Senat la 26 fe-
bruarie, cu 129 de voturi contra 2, [i, prin aclama]ie,
[i în Camer`, la 14 martie, legea de proclamare a
regatului avea s` fie promulgat` la 17 martie 1861.
Iat` data! 

Dat fiind atitudinea ultraostil` a Bisericii Catoli-
ce, în frunte cu reac]ionarul pap` Pius al IX-lea, care
s-a pus sistematic de-a curmezi[ul înfirip`rii Statu-
lui italian unitar, din lege este retras un amendament
care viza introducerea în titlu a uzualei formule de
„rege, prin providen]a divin` [i votul/dorin]a na]iunii“

(echivalent românesc: „prin gra]ia lui Dumnezeu [i
voin]a na]ional`“). Mutatis mutandis, 17 martie este
pentru italieni ceea ce 24 ianuarie 1859 + legea de
proclamare a regatului din 14 martie 1881, reprezint`
pentru români (coinciden]ele de date, de[i strict întîm-
pl`toare, sînt nu mai pu]in sugestive. Se non è vero,
è ben trovato...).

Parlamentul unirii italiene fusese ales, la 27 ia-
nuarie 1861, pe baza legii electorale censitare piemon-
teze din 17 martie 1848, derivînd din Statutul Alber-
tin (preîntîmpinînd Revolu]ia, regele Carol Albert, tat`l

lui Victor Emanuel II, d`duse o Constitu]ie relativ
democratic` la 4 martie 1848, zis` Statutul Albertin
– cuvîntul constitu]ie suna înc` subversiv! –, ce va
func]iona fix 100 de ani, pîn` la Constitu]ia republi-
can` din 1948!), extins` la toat` Italia. În treac`t, mai
amintim [i c` palatul în care s-a reunit primul Parla-
ment italian, la Torino, cu aula integral ref`cut` [i cu
numele fiec`rui deputat pe fotolii, este de mult muzeu
al Risorgimento-ului [i al democra]iei italiene. La noi,
Palatul Camerei Deputa]ilor de pe Dealul Mitropoliei,
în care, de la 1831, în cl`direa veche (înlocuit` de cea
actual`, datorat` arhitectului Maimarolu, 1907), se
reunea Obicinuielnica Ob[teasc` Adunarea regula-
mentar`, în care a fost ales Cuza, votat Carol I, procla-
mat regatul etc., ce putea deveni muzeul democra]iei
române[ti (eu înc` mai sper [i propun!), s-a transfor-
mat, în 1996, în Palatul Patriarhiei…

Rareori, în istorie, fenomene paralele mai izbitor
asem`n`toare, mergînd chiar pîn` la suprapunerea
de date, ca Risorgimento-ul italian (numele vine de
la titlul ziarului omonim fondat tot de Cavour, în
1847) [i Mi[carea de Regenerare na]ional` româ-
neasc`, dup` cum o chemau p`rin]ii fondatori ai
na]iunii noastre, dar pe care, pe drept cuvînt, o
putem denumi, simplu, [i Risorgimento-ul româ-
nesc… Prietenii, leg`turi, istorii comune… Dintre cei
patru p`rin]i fondatori ai Italiei, afla]i într-o siner-
gie f`r` precedent, Cavour, moderatul, Victor Ema-
nuel, regele vizionar [i liberal, Garibaldi, lupt`torul
revolu]ionar [i curajos, sufletul popular al Risorgi-
mento-ului, [i Mazzini, republicanul idealist, singur
Mazzini nu a participat la momentul 1861. În timp
îns`, celebrul s`u crez cu privire la Italia se va ade-
veri punct cu punct.

Reluînd [i rezumînd acest program-profesiune de
credin]`, doi martiri ai unit`]ii italiene, fra]ii vene]ieni
Attilio [i Emilio Bandiera, \i scriau, profetic, înc` de
la 1844, maestrului aflat în exil la Londra, înainte de
propriul sacrificiu pe un cîmp de b`t`lie ingrat, sin-
teza devenirii patriei lor în suta de ani (de fapt, 102!)
ce avea s` vin`, în urm`torii termeni: „Italia indepen-
dent`, liber`, unit`, în mod democratic constituit` în
republic`, avînd Roma drept capital`“.
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17 martie – Italia împline[te
150 de ani!
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