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Intro du ção

NABUCO, UM PIONEIRO DA CIÊNCIA POLÍTICA
E DAS RELAÇÕES INTERNACIONAIS NO BRASIL

NOS DEBATES so bre a vi a bi li da de do re gi me re pu -
bli ca no no Bra sil e na Amé ri ca La ti na, o Chi le, com seu go ver no
ci vil, es tá vel, e par la men tar era sem pre lem bra do como um caso de mons -
tra ti vo do fun ci o na men to de uma Re pú bli ca em ba ses ci vi li za das.
Jo a quim Na bu co e Sér gio Bu ar que de Ho lan da, en tre ou tros, re gis -
tram esse in te res se pe las ins ti tu i ções po lí ti cas chi le nas como pro va em 
fa vor do mo de lo re pu bli ca no.

A pro pó si to da dis cus são so bre a pos si bi li da de da ins ta u -
ra ção da Re pú bli ca no Bra sil, vale lem brar que mes mo em al guns
lí de res da opo si ção a D. Pe dro II ha via des con fi an ça quan to à mu dan -
ça da Mo nar quia. Exem plo ex pres si vo des se te mor en con tra-se no
pró prio Ma re chal De o do ro da Fon se ca, que em car ta de 30 de se tem -
bro de 1888 di z ia ao so bri nho Clo do al do da Fon se ca, alu no da
Esco la Mi li tar:

“Re pú bli ca no Bra sil co i sa im pos sí vel, por que será ver -
da de i ra des gra ça. Os bra si le i ros es tão e es ta rão mu i to mal 

POR QUE O CHILE?



edu ca dos para re pu bli ca nos. O úni co sus ten tá cu lo do nos so 
Bra sil é a Mo nar quia; se mal com ela, pior sem ela.”
Na bu co as sim se ex pres sa so bre o Chi le como re fe rên cia

po lí ti ca, no post scrip tum de Bal ma ce da: 

“Sem pre que, an tes e de po is de 15 de no vem bro, al gum 
par ti dá rio do re gi me mo nár qui co pre ten dia que en tre nós a
re pú bli ca di fi cil men te se ria um go ver no res pon sá vel, por
não ter mos a têm pe ra dos pa í ses que mo de lam os seus
go ver nos à sua fe i ção, a res pos ta era: ‘E o Chi le?’ Não ti nha
o Chi le a mes ma an ti ga es ta bi li da de que nós? não go za va
da mes ma li ber da de? não as sis tia à trans mis são da pri me i -
ra ma gis tra tu ra, como se ela fos se he re di tá ria, na ma i or
paz e sos se go? não ha via en tre os quar téis e o Go ver no a
mes ma ca ma da só li da, im per meá vel, de cons ciên cia, de ins -
tin to, di ga mos de su pers ti ção ci vil, que no Bra sil mo nár -
qui co? e to da via não era o Chi le uma Re pú bli ca?”

“A HIPERTROFIA DO PODER” NO BRASIL E NO CHILE

Na bu co es cre veu os tex tos so bre Bal ma ce da, ori gi nal men te,
como ar ti gos para o Jor nal do Co mér cio, co men tan do a obra de
Jú lio Ba ña dos Espi no sa, in ti tu la da Bal ma ce da, seu Go ver no e 
a Re vo lu ção de 1891.  Os ar ti gos fo ram pu bli ca dos sob a for ma
de li vro, em 1895,  com um post scrip tum.

Jo a quim Na bu co ex põe em Bal ma ce da suas re fle xões so bre 
a evo lu ção da si tu a ção po lí ti ca do Chi le. Pro cu ra, em par ti cu lar, en ten -
der a tra je tó ria – de li be ral para au to ri tá rio – do Pre si den te José
Ma nu el Bal ma ce da (1840–1891), que, a seu ju í zo, lan çou o país
an di no na Gu er ra Ci vil de 1891,  que ter mi nou com seu  su i cí dio.
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No tra to do pro ble ma de Bal ma ce da, está ní ti da a pre o cu pa -
ção de Na bu co com os ru mos da nova Re pú bli ca bra si le i ra. Se o
Chi le, que era o exem plo de su ces so do re gi me re pu bli ca no, pôde so -
frer uma re ver são au to ri tá ria de fun do mi li ta ris ta, no Bra sil, a
ocor rên cia da hi per tro fia do po der, em seu en ten der co mum às Re pú -
bli cas, te ria con se qüên ci as mu i to mais sé ri as e, mes mo, ca tas tró fi cas.

Na bu co sem pre con si de rou o Chi le uma ex ce ção que não
va lia como pro va da vi a bi li da de da Re pú bli ca no Bra sil. Acre di ta va
ser a na ção chi le na “um ca pri cho de or dem mo ral na for ma ção da
Amé ri ca do Sul, como há apa ren te men te tan to ca pri cho na sua es tru -
tu ra ge o ló gi ca”. No post scrip tum de Bal ma ce da, de fen de essa
hi pó te se com um in te res san te ra ci o cí nio, que vale a pena ser aqui re pro -
du zi do na ín te gra: 

“É na tu ral a hi per tro fia do po der nas so ci e da des onde
ele não en con tra nada que o pos sa li mi tar. O Bra sil era e é
uma des tas; no Chi le, pelo con trá rio, a so ci e da de pode con -
ter o go ver no, den tro de cer tos li mi tes ex tre mos. Se ti ve mos 
a li ber da de na Mo nar quia, foi só por que o po der se con ti -
nha a si mes mo. Isto era de vi do à ele va da cons ciên cia na ci o -
nal, que por he ran ça, edu ca ção, e se le ção his tó ri ca, os so be ra -
nos mo der nos qua se to dos en car nam. O res pe i to à dig ni da de 
da na ção, o de se jo de vê-la al ta men te re pu ta da no mun do,
era na tu ral na Mo nar quia, que era o go ver no pela for ça
mo ral so men te; mas não se ria na tu ral no subs ti tu to que
lhe de ram, o po der mi li tar, que é a for ça ma te ri al. Des de
que o des po tis mo se ma ni fes tas se en tre nós, eu sa bia que
ele le va ria tudo de rojo, pela com ple ta fal ta de re sis tên cia.
A nos sa sub mis são se ria ma i or do que a das ou tras na ções
sul-ame ri ca nas, por que es tas, de vas ta das como es tão pela
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guer ra ci vil, fi ca ram, tam bém, en du re ci das por ela; os seus 
ho mens pú bli cos, como os côn su les ro ma nos, sa bem to dos
ma no brar le giões. Entre nós, de cla ra da a di ta du ra, ha ve ria
de um lado o des po tis mo mi li tar, do ou tro a pas si vi da de, a 
inér cia do país.”
A der ro ta de Bal ma ce da pela re sis tên cia do Con gres so de -

mons trou, para Na bu co, a “ca pa ci da de do Chi le para a Re pú bli ca”,
o “bem que a for ma re pu bli ca na fez ao Chi le”, que ge rou na que le
país uma ver da de i ra “es co la de edu ca ção, da in fluên cia sã, va ro nil,
pa trió ti ca”. O Bra sil, em sua vi são, ca re cia dos pré-re qui si tos de cul -
tu ra cí vi ca e de ins ti tu i ções po lí ti cas para a ins ta la ção da Re pú bli ca.

Con cor de-se ou não com o aci ma enun ci a do ra ci o cí nio de
Na bu co, vale re gis trar seu ca rá ter pi o ne i ro na Ciên cia Po lí ti ca bra -
si le i ra. O li vro Bal ma ce da é, com cer te za, um dos pri me i ros exer -
cí ci os de po lí ti ca com pa ra da en tre nós, e por isso faz de seu au tor
um pre cur sor da aná li se com pa ra ti va tão ne ces sá ria e rica de en si na -
men tos para os que se de di cam não so men te à Ciên cia Po lí ti ca mas,
tam bém, ao es tu do e à prá ti ca das Re la ções Inter na ci o na is. Nes se
as pec to, é sem pre bom lem brar a ad ver tên cia do re no ma do ci en tis ta
po lí ti co Sey mour Mar tin Lip set: 

“Quem co nhe ce um só não co nhe ce nada; para co nhe cer 
em po lí ti ca é im pres cin dí vel com pa rar.”

“COMEÇAMOS A FAZER PARTE DE UM
 SISTEMA POLÍTICO MAIS VASTO”

Na bu co re ve la, tam bém, em Bal ma ce da, seu lado de
ana lis ta in ter na ci o nal. É um pre cur sor do es tu do das Re la ções
Inter na ci o na is no Bra sil. De fi ne-se com um “es pec ta dor sul-ame ri -
ca no”, cons ci en te de que “dia a dia tor na-se mais im por tan te para
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nós co nhe cer o es ta do po lí ti co da Amé ri ca do Sul”. É, sem dú vi da,
um dos pri me i ros in te lec tu a is bra si le i ros a tra ba lhar com o con ce i to
de Amé ri ca do Sul, hoje em dia pri o ri za do, com ra zão, no en fo que
da po lí ti ca ex ter na do Bra sil.

O au tor de Um Esta dis ta do Impé rio, obra clás si ca
so bre o Se gun do Re i na do, su pe ra sua ide o lo gia mo nar quis ta, e con -
se gue fa zer aná li se ob je ti va da mu dan ça po lí ti ca re pu bli ca na e do
pa pel da cir cuns tân cia sul-ame ri ca na do Bra sil. Assim se ex pres sa
a res pe i to:

“O in te res se que an tes já me ins pi ra vam as co i sas
sul-ame ri ca nas au men tou na tu ral men te de po is da Re vo lu -
ção de 15 de no vem bro. Des de en tão co me ça mos a fa zer
par te de um sis te ma po lí ti co mais vas to. Com efe i to, nin -
guém pro cu ra jus ti fi car a nos sa trans for ma ção re pu bli ca na 
por mo ti vos ti ra dos das con di ções e con ve niên ci as do nos so
país, mas so men te pela cir cuns tân cia de es tar o Bra sil na
Amé ri ca. Des se modo o ob ser va dor bra si le i ro, para ter
idéia exa ta da di re ção que le va mos, é obri ga do a es tu dar a 
mar cha do Con ti nen te, a aus cul tar o mur mú rio, a pul sa ção 
con ti nen tal.”
Na bu co mos tra sua isen ção in te lec tu al, mar ca do pen sa -

men to aca dê mi co, ao for mu lar, en tre ou tros, o se guin te enun ci a do: 
“Des de que é pre ci so ace i tar o ine lu tá vel [a im plan ta ção 

da Re pú bli ca no Bra sil] o es tu do da Re vo lu ção chi le na tem
gran de in te res se para nós do pon to de vis ta da evo lu ção po lí -
ti ca do he mis fé rio.”
 Exem plo de seu pi o ne i ris mo no es tu do das Re la ções

Inter na ci o na is no Bra sil está, tam bém, na ad ver tên cia que faz no
pre fá cio de Bal ma ce da: 
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“A Amé ri ca do Sul, seja-me lí ci to di zer de pas sa gem,
e sem apli ca ção ao Chi le, não teve ain da um his to ri a dor;
não exis te es bo ço crí ti co com ple to da sua exis tên cia po lí ti -
ca; nin guém ex tra iu ain da do vas to ma te ri al en ter ra do em 
suas ca pi ta is lon gín quas um ar ca bou ço de his tó ria. Não
há nada es cri to do pon to de vis ta uni ver sal. O que há, ou
é fe i to, su per fi ci al men te, por es tran ge i ros que não co nhe cem 
as co i sas des ses pa í ses, e es cre vem por in for ma ções que não 
ve ri fi cam, ali nha van do de pre fe rên cia da dos par ci a is de
fal sa es ta tís ti ca; ou en tão é obra de par ti dá ri os dos di fe ren -
tes go ver nos, en car re ga dos de glo ri fi cá-los, e que in ge nu a -
men te, para não di zer im be cil men te, de sem pe nham a sua
em pre i ta da de imor ta li za ção com  a se gu ran ça in fa lí vel de
mu mi fi ca do res egíp ci os. Essa la cu na sen sí vel da li te ra tu ra
his tó ri ca mo der na há de ser, po rém, pre en chi da, mais cedo
tal vez do que se pen sa, quan do sur gir a Qu es tão da Amé -
ri ca La ti na, a que me re fi ro nas pá gi nas fi na is.”
Nes sa li nha de ex po si ção, Na bu co che ga a pro por, em

Bal ma ce da, que se de ve ria cri ar uma ca de i ra so bre o tema das
Re vo lu ções Com pa ra das nas uni ver si da des sul-ame ri ca nas, como
com ple men to ao en si no de Di re i to Cons ti tu ci o nal.

Me re ce re gis tro, igual men te, a vi são sis tê mi ca de Na bu co
da ques tão da Amé ri ca La ti na, como ele cos tu ma va de no mi nar, ao
des ta car que:

“A so lu ção do pro ble ma tem as sim que ser pro cu ra da
den tro de cada um de nos sos pa í ses, mas de pen de da for ma -
ção em tor no de les de uma opi nião in te res sa da em seu res ga te, 
que au xi lie os es for ços, ou quan do mais não seja, re gis tre os 
sa cri fí ci os dos que em qual quer par te lu ta rem pela ca u sa
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co mum. Em to dos es ses pa í ses há ho mens cuja cul tu ra ri va -
li za a mais bri lhan te cul tu ra eu ro péia e que po dem for mar
a Liga Li be ral do con ti nen te. A ca u sa é, de fato, co mum.
A li ber da de ar gen ti na tor nou-se um in te res se di re to para o
Bra sil, como era para os ar gen ti nos a li ber da de chi le na no
tem po de Ro sas. É do in te res se do bo li vi a no e do pe ru a no
que o Esta do mais vi zi nho lhe ofe re ça um asi lo se gu ro, e
sir va ao seu país de es tí mu lo, se não mes mo de ve xa me.
Não é, po rém, so men te na fron te i ra que a ir ra di a ção se
exer ce; ela al can ça o Con ti nen te todo.”

“BALMACEDA, O PRESIDENTE ROMÂNTICO”,
RUBÉN DARIO

José Ma nu el Bal ma ce da nas ceu no dia 17 de ju lho de
1840, numa fa mí lia de pos ses e pro pri e tá ria ru ral. Estu dou no
Co lé gio dos Pa dres fran ce ses como in ter no no se mi ná rio de San ti a go, 
e sen tiu em sua ju ven tu de uma vo ca ção sa cer do tal, cur san do du ran te 
vá ri os anos a car re i ra de Te o lo gia. Ca sou-se com Emi lia de Toro
Her re ra, bis ne ta do Con de Ma teo de Toro y Zam bra no e com ela
teve seis fi lhos.

De sen vol veu tra ba lhos de agri cul tu ra nos ter re nos de seu
pai, ten do pro mo vi do im por tan te ati vi da de agro pe cuá ria, e obras de
ir ri ga ção.

Po lí ti co li be ral, mem bro do Clu be da Re for ma, de pu ta do
por vá ri os pe río dos e se na dor da Re pú bli ca. Ao ini ci ar-se a Gu er ra
do Pa cí fi co foi no me a do re pre sen tan te do Chi le na Argen ti na, com o 
ob je ti vo de ob ter a ne u tra li da de des se país e o acer to das ques tões de
fron te i ras.
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No me a do Mi nis tro das Re la ções Exte ri o res em 1881,
cou be a ele en ca mi nhar so lu ções para os pro ble mas ge ra dos pelo tér -
mi no com a con tro vér sia com o Peru. Em 1882 as su miu a pas ta do 
Inte ri or.

Can di da to a Pre si den te da Re pú bli ca, lo grou um am plo
tri un fo em 25 de ju nho de 1886, ao se ele ger pra ti ca men te como
can di da to úni co.

A pri me i ra par te do seu go ver no foi tran qüi la e pro du ti va.
Deu gran de im pul so ao en si no pú bli co, cons tru iu es co las em qua se
to das as ci da des e po vo a dos do país. Fun dou o Insti tu to Pe da gó gi co, 
des ti na do a for mar pro fes so res para o en si no se cun dá rio. Du ran te
seu go ver no fo ram cons tru í das 50 es co las bá si cas para cri an ças de
am bos os se xos, 3 li ce us para ra pa zes e o pri me i ro li ceu para mo ças.

No cam po das obras pú bli cas, em San ti a go, ca na li zou o
rio Ma po cho, or de nou a cons tru ção da Ca de ia Pú bli ca e do Hos pi tal
Clí ni co para mu lhe res. No res to do país pro mo veu a me lho ra da in -
fra-es tru tu ra por tuá ria com a ins ta la ção de gran des guin das tes.
Cons tru iu mais de mil qui lô me tros de fer ro vi as e re a li zou re le van tes 
obras de en ge nha ria (vi a du tos).

No âm bi to in ter na ci o nal, res ta be le ceu as re la ções com a
San ta Sé, o que per mi tiu a no me a ção de Ma ri a no Ca sa no va como
Arce bis po de San ti a go. Na sua ges tão, a ilha de Pas cua foi in cor po -
ra da ao ter ri tó rio chi le no.

Na es fe ra po lí ti ca, a par tir de 1890, fo ram se pro du zin do
for tes dis cus sões en tre o Pre si den te e o Par la men to. O Le gis la ti vo,
em sua ma i o ria, de fen dia uma in ter pre ta ção da Cons ti tu i ção de
1833 como par la men ta ris ta, ou seja, dan do gran des po de res ao
Con gres so, e que cor res pon dia à tra di ção chi le na até aque la data.
Por seu lado, o Pre si den te Bal ma ce da con de na va ener gi ca men te tal
in ter pre ta ção, e de fen dia um re for ço aos po de res do pri me i ro man da -
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tá rio. Além dis so, fo ram se po la ri zan do as opi niões  com re la ção à
ques tão da ex plo ra ção das re ser vas de sa li tre. De um lado, a po lí ti -
ca sa li tre i ra do Pre si den te, do ou tro, os ca pi ta lis tas do ne gó cio do sa -
li tre, que ti nham in fluên cia jun to a al guns par la men ta res.

Os âni mos se exal ta ram: o Pre si den te não que ria go ver -
nar com o Par la men to, e o Le gis la ti vo por sua vez ne ga va a Bal ma -
ce da apro va ção a suas pro pos tas.

As di fe ren ças cres ce ram a tal pon to que  o Par la men to
não apro vou a Lei de Orça men to para 1891, e o Pre si den te res pon -
deu va li dan do o or ça men to do ano an te ri or para o novo exer cí cio.
Bal ma ce da, com esse ato, se co lo ca va à mar gem da Cons ti tu i ção.
O Con gres so vo tou e apro vou a sua des ti tu i ção. O Pre si den te res -
pon deu dis sol ven do o Con gres so. A guer ra ci vil eclo diu em 1891.

Após oito me ses de com ba tes em ter ra e no mar, os par ti -
dá ri os do Con gres so tri un fa ram. Bal ma ce da en tre gou-se ao Ge ne ral
Ba que da no, que se ha via man ti do ne u tro, e se asi lou na le ga ção da
Argen ti na em San ti a go. Res ta be le ci da a or dem, no dia 19 de se -
tem bro de 1891, data do tér mi no de seu man da to cons ti tu ci o nal
como Pre si den te, Bal ma ce da se su i ci dou. De i xou um ma ni fes to po lí -
ti co em de fe sa das re a li za ções de seu go ver  no e do pre si den ci a lis mo,
com du ras crí ti cas ao par la men ta ris mo.

“A NOTA QUE DOMINA...É A INTRANSIGÊNCIA”

Na bu co re gis tra o tra ço de in tran si gên cia de Bal ma ce da
em seu pro je to de re for ma ra di cal da Cons ti tu i ção chi le na, am pli an do 
os po de res da pre si dên cia, como um das ca u sas da tra gé dia do seu
go ver no. Apon ta que “não há pa i xão, por mais fe roz, que se pos sa
com pa rar, em seus efe i tos des tru i do res, à ino cên cia da in fa li bi li da de”.
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Para Na bu co, ha via uma su pe ri o ri da de do sis te ma par la -
men tar so bre o pre si den ci a lis ta: o sis te ma par la men tar da Ingla ter ra 
é “um re ló gio que mar ca os mi nu tos da opi nião, e não so men te as
ho ras, como o go ver no pre si den ci al ame ri ca no”. De fen de, tam bém,
que “a fun ção na ci o nal da pre si dên cia ...é es sen ci al men te ar bi tral”.

Na bu co cri ti ca, em ou tro tre cho, a cha ma da “po lí ti ca ci en -
tí fi ca”, fe i ta de rí gi dos es que mas a pri o ri, a que ade riu Bal ma ce da, 
que des pre za “o re gu la dor da con du ta hu ma na, que é exa ta men te a
ex pe riên cia in di vi du al de cada um”.  Sa li en ta que “a sa be do ria
abs tra ta” des se ci en ti fi cis mo nada tem a ver com a po lí ti ca em si
mes ma, que im pli ca em “co nhe cer o seu país, co nhe cer os ho mens,
co nhe cer-se a si mes mo”.

Esse es que ma tis mo apri o rís ti co le vou Bal ma ce da a não
en xer gar a gra vi da de da si tu a ção por ele cri a da e a não acre di tar na 
pos si bi li da de de uma guer ra ci vil. Na vi são de Na bu co, o Pre si den te
Bal ma ce da se trans for mou, por sua in tran si gên cia po lí ti ca e ri gi dez
men tal, em “um au tô ma to mo ral”.

CARLOS HENRIQUE CARDIM

Pro fes sor do Insti tu to de Ciên cia Po lí ti ca
 da Uni ver si da de de Bra sí lia (UnB)
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Pre fá cio

O PRESENTE VOLUME, re pro du ção de uma sé rie de
ar ti gos  pu bli ca dos de ja ne i ro a mar ço des te ano no Jor nal do
Co mér cio so bre o li vro re cen te de don Ju lio Ba ña dos Espi no sa,
Bal ma ce da, su Go bi er no y la Re vo lu ción de 1891, não é um 
es tu do crí ti co, é pro pri a men te um re su mo des sa obra, con clu in do, to -
da via, pela tese con trá ria. Fal ta va-me com pe tên cia em as sun tos chi le -
nos para re pe lir ou al te rar as pre mis sas, his tó ri cas e po lí ti cas, as sen ta -
das pelo de fen sor de Bal ma ce da; era, po rém, uma ques tão de in ter pre ta -
ção ti rar de las uma con se qüên cia in te i ra men te opos ta. Foi o que fiz.

Nes ta pu bli ca ção in ter ca lei ape nas um ou ou tro de sen vol -
vi men to e acres cen tei uma nova con clu são. Jul guei me lhor tam bém
re du zir a par te re la ti va aos ex ces sos co me ti dos em San ti a go de po is
da que da de Bal ma ce da, não que me te nha pa re ci do ine xa to o ju í zo 
que ma ni fes tei, mas por que, a não apre ci ar no seu con jun to o pro ce -
di men to e a obra da Re vo lu ção vi to ri o sa, era pre fe rí vel não to mar
co nhe ci men to de um epi só dio, só, por mais sig ni fi ca ti vo que fos se.



Nes te es tu do do li vro do Sr. Ba ña dos, sin to não po der
ex pres sar opi nião mi nha so bre os gru pos e os in di ví du os que ele nos
apre sen ta. Ser vi-me das de sig na ções Li be ra is, Con ser va do res,
Na ci o na is, Ra di ca is, sem sa ber ao cer to que es pé cie de ele men tos
cada um des ses par ti dos en fe i xa, o seu es pí ri to e tem pe ra men to pró prio, o 
ca rá ter de sua in fluên cia in di vi du al; e do mes mo modo ci tei os no mes 
de mu i tos per so na gens, de quem não po de ria de fi nir o va lor, o peso,
a en ver ga du ra po lí ti ca. Esses ga bi ne tes que so bem e des cem, es ses
par ti dos que se fra ci o nam ou se co li gam, o pes so al nu me ro so que tran -
si ta por es tas pá gi nas, são para mim uma no men cla tu ra tão uni for -
me e tão im pes so al como se ria um qua dro de su fe tas car ta gi ne ses ou
de ven ce do res dos Jo gos Olím pi cos. Pen sei um mo men to em to mar
para pon to de par ti da des te li vro a Re vo lu ção, que é a sua par te
viva, a que não de pen de des se co nhe ci men to es pe ci al dos bas ti do res
chi le nos que me fal ta, por que pode ser vis ta e apre ci a da na cena por
qual quer es pec ta dor, e se apre sen ta como uma luta de for ças, de prin -
cí pi os, de sis te mas opos tos.

Pa re ceu-me, po rém, que o le i tor, para po der e que rer in te res -
sar-se pela Re vo lu ção, sen ti ria a mes ma ne ces si da de que eu sen ti de
pos su ir uma no ção dos an te ce den tes his tó ri cos do Chi le e da ad -
mi nis tra ção Bal ma ce da. De ou tra for ma, como quem che ga no meio 
da peça, sen ti ria por ba i xo das suas pri me i ras im pres sões a ins ta bi li -
da de dos fun da men tos, que tor na ria tudo du vi do so. De qual quer
modo, era pre ci so en cher esse vá cuo an te ri or, e, por isso, ace i tei a ver são
pro vi só ria, a his tó ria im pro vi sa da, fe i ta pelo sr. Ba ña dos.

A Amé ri ca do Sul, seja-me lí ci to di zer de pas sa gem, e
sem apli ca ção ao Chi le, não teve ain da um his to ri a dor; não exis te
es bo ço crí ti co com ple to da sua exis tên cia po lí ti ca; nin guém ex tra iu
ain da do vas to ma te ri al avul so en ter ra do em suas ca pi ta is lon gín -
quas um ar ca bou ço de his tó ria. Não há nada es cri to do pon to de
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vis ta uni ver sal. O que há, ou é fe i to, su per fi ci al men te, por es tran ge i ros
que não co nhe cem as co i sas des ses pa í ses, e es cre vem por in for ma ções 
que não ve ri fi cam, ali nha van do de pre fe rên cia da dos par ci a is de fal sa
es ta tís ti ca; ou en tão é obra de par ti dá ri os dos di fe ren tes go ver nos,
en car re ga dos de glo ri fi cá-los, e que in ge nu a men te, para não di zer
im be cil men te, de sem pe nham a sua gran de em pre i ta da de imor ta li za ção
com a se gu ran ça in fa lí vel de mu mi fi ca do res egíp ci os. Essa la cu na sen -
sí vel da li te ra tu ra his tó ri ca mo der na há de ser, po rém, pre en chi da,
mais cedo tal vez do que se pen sa, quan do sur gir a Qu es tão da
Amé ri ca La ti na, a que me re fi ro nas pá gi nas fi na is.

Dan do a es tes ar ti gos a for ma me nos efê me ra de li vro,
devo re no var a re ser va que fiz em um de les: – que as con clu sões ex -
pres sas não são de fi ni ti vas; que elas são ape nas o que trans pa re ce,
para mim com a ma i or evi dên cia, da ver são do sr. Ba ña dos e do
pró prio Bal ma ce da; e que mu i tos des ses ju í zos po de ri am mo di fi car-se 
pelo co nhe ci men to di re to do Chi le dos seus ho mens, do seu es ta do
so ci al. Em cer tos pon tos im por tan tes, con tu do, me ad mi ra ria mu i to
se eu che gas se al gum dia a va ci lar, como en tre ou tros: a res pon sa -
bi li da de de Bal ma ce da no rom pi men to en tre o Go ver no e a so ci e da de
chi le na; a in cons ti tu ci o na li da de de sua ati tu de; a im pra ti ca bi li da de
de qual quer evo lu ção van ta jo sa para o Chi le pelo meio re vo lu ci o ná rio
que ele pre fe riu e com os ele men tos pes so a is de que se cer cou; por úl ti mo, 
o ca rá ter des ne ces sá rio, in de fen sá vel, de pros cri ção e ti ra nia que re ves te
a sua di ta du ra.

Quem hoje ler se gui da men te es tas pá gi nas verá que não
pre ten di, como aliás al guns pen sa vam, ex por, a pre tex to e a co ber to 
do in ci den te chi le no, os fa tos, os per so na gens, e as te o ri as da di ta du ra a
que es ti ve mos su je i tos, nem con fron tar as duas re vo lu ções. Se eu me
pro pu ses se es tu dar, em vez da do Chi le, a cri se bra si le i ra de
1893-94 – da qual não se pode di zer que te nha mos in te i ra men te
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sa í do, e que nin guém ne ga rá ter sido um de sen vol vi men to da si tu a ção
mi li tar de 15 de no vem bro – o meu co men tá rio re ca i ria so bre pon tos 
di ver sos dos que me cha ma ram a aten ção no Chi le. Cer ta men te, há
gran des se me lhan ças en tre o que se pas sou ali e o que, de po is, nós
mes mos pre sen ci a mos, e nes te li vro se en con tra rão a mi ú do ju í zos que
se apli cam per fe i ta men te a co i sas nos sas; as di fe ren ças, po rém, têm
mu i to ma i or im por tân cia do que as se me lhan ças; es tas são su per fi ci a is,
ex ter nas, ca su a is; aque las, pelo con trá rio, são pro fun das, vi ta is,
ex tre mas, e se ri am es tas úl ti mas, mais do que as pri me i ras, que eu
pro cu ra ria ana li sar, se es cre ves se um en sa io so bre o Ja co bi nis mo
bra si le i ro, tão ca rac te ris ti ca men te di fe ren te das ou tras for mas de
opres são e des go ver nos sul-ame ri ca nas.

Rio de Ja ne i ro, 26 de abril de 1895.

         JOAQUIM NABUCO
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O livro e o autor

ENTRE AS CARTAS de i xa das por Bal ma ce da ha via
uma di ri gi da ao seu lu gar-te nen te po lí ti co, o Sr. Ju lio Ba ña dos Espi -
no sa. Des pe din do-se dele us que ad ae ter num Bal ma ce da lhe re co men -
da va: “Escre va, da ad mi nis tra ção que fi ze mos jun tos, a his tó ria ver -
da de i ra. De i xo dito a Emi lia que lhe pres te to dos os re cur sos ne -
ces sá ri os para uma pu bli ca ção abun dan te e com ple ta. Com as men -
sa gens, os re la tó ri os mi nis te ri a is, o Diá rio Ofi ci al e o Fer ro-car ril, pode
fa zer a obra. Não a de mo re, nem a pre ci pi te, Faça-a bem.” Pa re ce ter
sido a pre o cu pa cão de Bal ma ce da, de po is que re sol veu ma tar-se, essa 
de se jus ti fi car pe ran te os seus con tem po râ ne os. “Encar re go a
Ju lio Ba ña dos que faça a his tó ria da mi nha ad mi nis tra ção”, es cre ve 
ele aos ir mãos. “Não des can sem nes sa ta re fa.  É ne ces sá ria. Digo 
a Emi lia que dê to dos os re cur sos para isso.” Em obe diên cia  à
úl ti ma or dem do che fe, a quem ser viu até a ca tás tro fe com in te i -
ra fi de li da de, o Sr. Ba ña dos, fu gi do do Chi le, tra tou de de sem pe -
nhar a mis são que re ce be ra, e ago ra aca ba de pu bli car em Pa ris
dois gros sos vo lu mes com o tí tu lo Bal ma ce da, seu Go ver no e a Re -
vo lu ção de 1891.



Para mim a obra era do ma i or in te res se; eu ain da vão ti -
nha lido uma ex po si ção cla ra da úl ti ma guer ra ci vil chi le na, nem 
ti nha vis to nada a que pu des se dar o nome de Ora ção pro Bal ma -
ce da. Du ran te a Re vo lu ção, em dias que pas sei em Bu e nos Ai res,
tive a for tu na de en con trar na casa de um ami go chi le no, G. Pu el -
ma Tup per, al guns dos prin ci pa is emi gra dos, e ouvi de les, de
modo frag men ta do, como sem pre acon te ce na con ver sa ção, os
mo ti vos da luta em que es ta vam em pe nha dos. Por essa oca sião, li
na Pren sa os ar ti gos em que F. Val dés Ver ga ra, fi gu ra sa li en te do ra -
di ca lis mo tran san di no, pro cu ra va cap tar a opi nião ar gen ti na. Nada
dis to me ha bi li ta va a con ver ter em ra zão su fi ci en te a pre di le ção es -
pon tâ nea que des de o prin cí pio sen ti pela ca u sa re vo lu ci o ná ria.

Infe liz men te eu nem ti nha do Chi le o co nhe ci men to,
su per fi ci al, pu ra men te ex te ri or, que como vi a jan te che guei a for mar
do Pra ta e do Pa ra guai, mas que tan to aju da a com pre en são dos
fa tos. A fe i ção do pes so al go ver nan te de San ti a go não me era, é
cer to, in te i ra men te es tra nha; no Rio de Ja ne i ro, era Was hing ton,
em Lon dres, a bor do de pa que tes do Pa cí fi co, e em Bu e nos Ai res,
en con trei em di ver sas épo cas chi le nos dos mais emi nen tes; mas se
co nhe ci men to, fe i to fora do Chi le, era tão in su fi ci en te para os
apre ci ar na cena po lí ti ca como se eu pre ten des se jul gar de um 
ator por o ter vis to em al gu ma re u nião. Da his tó ria par la men tar
chi le na, pos so dizê-lo, eu tam bém não co nhe cia mais do que as
li nhas ge ra is e os gran des re le vos; dos seus vul tos no tá ve is, dos
O’Higgins, dos Por ta les, dos Montts, se não o per fil que se en con -
tra nos com pên di os de his tó ria da Amé ri ca do Sul – ru di men ta res
to dos – no Di ci o ná rio Bi o grá fi co Ame ri ca no de Cor tés, ou em ar ti gos
de re vis tas es tran ge i ras.

Pelo Chi le sen ti sem pre gran de ad mi ra ção. Há mais ener -
gia na ci o nal, quer me pa re cer, nes sa es tre i ta fa i xa com pri mi da
en tre a Cor di lhe i ra e o Pací fi co do que em todo o res to da Amé ri ca
do Sul. Sem ne nhum pen sa men to de des con fi an ça con tra o nos so
vi zi nho do Pra ta que nos faça cul ti var, por mo ti vo po lí ti co, a ami -
za de do Chi le, te mos, para pro cu rar essa ami za de, as mais ele va das 
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ra zões que se pos sam dar en tre dois pa í ses. Não sei que ho mem de
es pí ri to dis se, há anos, que só en con tra ra duas na ções or ga ni za das
e li vres na Amé ri ca La ti na: o Impé rio do Chi le e a Re pú bli ca do Bra sil.
Ape sar de ser mos nós (a his tó ria dirá se ape sar da mo nar quia, se
de vi do a ela) a so ci e da de, sem ex ce ção al gu ma, mais igua li tá ria do
mun do, e de ser o Chi le, pelo con trá rio, uma aris to cra cia po lí ti ca,
tí nha mos a mes ma con ti nu i da de de or dem, de go ver no par la men tar,
de li ber da de ci vil, de pu re za ad mi nis tra ti va, de se ri e da de, de co ro e
dig ni da de ofi ci al. Um e ou tro go ver no eram ex ce ções ge nu í nas na
Amé ri ca do Sul, sa liên ci as de ter ra fir me en tre on das re vol tas e
en san güen ta das.

Mos trou sen tir bem isto o pró prio Bal ma ce da quan do a
16 de no vem bro te le gra fou ao mi nis tro chi le no no Bra sil que pu ses se 
às or dens de Dom Pe dro II para trans por tá-lo ao exí lio o en cou ra -
ça do Coch ra ne, en tão em nos sa baía. O Sr. Vil la mil, ven do a re vo -
lu ção con so li da da, he si tou em dar cum pri men to a uma or dem
que po dia des per tar a sus ce ti bi li da de da nova re pú bli ca e acen tu ar a
in ver são da di plo ma cia bra si le i ra, sen sí vel des de as pri me i ras ho ras
do Go ver no Pro vi só rio. De vi do tal vez a este re ce io do re pre sen -
tan te do Chi le, digo tal vez, por que o Impe ra dor pro va vel men te
te ria pre fe ri do se guir vi a gem para o des ter ro a bor do mes mo do
Ala go as, na es pe ran ça de adi ar, por uma fic ção, a sua se pa ra ção de fi -
ni ti va do Bra sil; de vi do àque le re ce io foi que a di nas tia bra si le i ra
não teve a hon ra de ser trans por ta da para fora do Con ti nen te ame -
ri ca no sob a ge ne ro sa guar da da ban de i ra chi le na. Este úl ti mo
pre i to hon ra ria tan to o Bra sil como o Chi le. Re pu bli ca nos de ins tin to 
e edu ca ção, os chi le nos aco lhe ram sim pa ti ca men te o 15 de No -
vem bro como a data fi nal do ci clo re pu bli ca no, com a in tu i ção
prá ti ca do seu tem pe ra men to po si ti vo, a obra de mo crá ti ca e na ci o nal
da mo nar quia no Bra sil – obra sin gu lar de pa ciên cia, cons tân cia,
de sin te res se e pa tri o tis mo, que fi ca rá sen do, na at mos fe ra agi ta da
e con vul sa des te sé cu lo na Amé ri ca La ti na, um fe nô me no qua se
inex pli cá vel.
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Por es ses mo ti vos, in te res sa va-me pro fun da men te for -
mar um ju í zo so bre o go ver no de Bal ma ce da e a Re vo lu ção, co -
nhe cer a ver da de toda, a ver da de dos fa tos e a ver da de dos sen ti -
men tos, que eles umas ve zes re ve lam, e ou tras en co brem; in te res sa -
va-me aná li se da es fin ge que era para mim Bal ma ce da; os in tu i tos,
o ob je ti vo, o se gre do de sua Pre si dên cia, e o con jun to de emo ções
que de ter mi na ram nele o aba ti men to e o de ses pe ro da ma nhã de
19 de se tem bro. Inte res sa va-me mais, se é pos sí vel, o re sul ta do
ul te ri or da tre men da luta, a in fluên cia que ela terá so bre a sor te do 
Chi le: sa ber se foi um epi só dio so men te em sua his tó ria po lí ti ca, se 
uma mo di fi ca ção da sua ener gia pa trió ti ca, e por tan to da mis são
que lhe pa re cia re ser va da na an fic ti o nia sul-ame ri ca na.

Por isso, a obra do Sr. Ba ña dos ti nha para mim gran de
va lor. Era a pri me i ra de fe sa que eu lia da po lí ti ca de Bal ma ce da, e o
meu es pí ri to não só es ta va pre pa ra do para esse audi al te ram par tem,
mas sen tia ne ces si da de de não se jul gar par ci al en tre dois par ti dos
chi le nos. Espec ta dor sul-ame ri ca no, eu ti nha vis to re pre sen tar no
te a tro aber to dos Andes uma só tra gé dia, a do Chi le, e que ria po -
der es cre ver para mim mes mo o ar gu men to dela, re co lher a nota
de to dos os seus ter ro res e ago ni as, como o bri lho de to dos os
seus he ro ís mos, e re du zir tudo, su je i to na tu ral men te aos er ros de
uma pers pec ti va tão afas ta da, às gra da ções de mi nha pró pria
cons ciên cia.

O li vro do Sr. Ba ña dos não me ha bi li ta por si só a re sol -
ver ne nhu ma das ques tões que eu já ti nha for mu la do an tes de o
ler, mas lan ça mu i ta luz so bre to das elas; faz sur gir ou tras; in tro -
duz-me no mun do po lí ti co chi le no; faz-me com pre en der a Re vo lu -
ção e, quan to à fi gu ra cen tral do gran de dra ma, pres ta-me to dos os 
es cla re ci men tos qua se que Bal ma ce da qui se ra su je i tar à pos te ri da de.
Para se ter uma idéia com ple ta des se pe río do se ria pre ci so que
ou tro po lí ti co fi zes se a res pe i to da Re vo lu ção o mes mo que o
Sr. Ba nã dos fez por Bal ma ce da, e que um ter ce i ro re u nis se o que
os ad vo ga dos de uma e ou tra par te ti ves sem omi ti do no in te res se
da de fe sa de cada uma.
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Su po nho que é gran de en tre nós o nú me ro de es pí ri tos a  
quem este as sun to atrai. De dia em dia tor na-se mais im por tan te
para nós co nhe cer o es ta do po lí ti co da Amé ri ca do Sul, os ho mens 
ca pa zes de tra çar para ela uma lar ga es tra da, de apon tar às suas
am bi ções le gí ti mas um alto ob je ti vo. Nes sa con vic ção, pen so que
des per ta rá in te res se o re su mo de um li vro do qual se pode di zer
que é a pa la vra de além-tú mu lo de Bal ma ce da. A obra do Sr. Ba ña dos 
tem a am bi ção, vê-se o ex te ri or e in te ri or men te, de ser de fi ni ti va.
O au tor é um ho mem, vi si vel men te, de gran de ca pa ci da de, de
múl ti plas ap ti dões, de rara fa ci li da de de tra ba lho, de com pre en são
rá pi da e fe cun da as si mi la ção, de le i tu ra po lí ti ca e li te rá ria mu i to ex -
ten sa, de lar gas pas sa das in te lec tu a is, pode-se di zer de ubi qüi da de
de pen sa men to; tem abun dân cia na tu ral, exu be rân cia mes mo, de
ex pres são e de ra ci o cí nio; como re cur sos li te rá ri os de es cri tor po lí -
ti co, pos sui cla re za de for ma, mo vi men to no es ti lo, gran de pe rí cia
na apre sen ta ção de fa tos, o ta len to de dis far çar as re con ven ções, o
ma ne jo do cla ro-es cu ro, por úl ti mo a arte do lu gar-co mum es co lhi do
e a fal sa ló gi ca, que são os dois prin ci pa is efe i tos do ad vo ga do.

De tudo isso se con clui que ele é uma na tu re za de lu ta dor
in can sá vel e apto para to dos os com ba tes. A con di ção de êxi to, de
tri un fo, nes sa es pé cie de vo ca ção, que se pode cha mar uni ver sal, 
como a do Sr. Ba ña dos, pro fes sor, de pu ta do, jor na lis ta, mi nis tro, li te -
ra to, fi nan ce i ro, ho mem de guer ra, ad vo ga do, etc., é a mo bi li za ção
ins tan tâ nea do es pí ri to. Pode-se di zer que não há em uma vida as sim
che ia tem po para pen sar. O pen sa men to su põe gran des eco no mi as 
de tem po. Para a luta po lí ti ca quer-se co i sa mu i to di ver sa do pen -
sa men to, que é em úl ti ma aná li se a con cen tra ção, a ab sor ção do
es pí ri to. Assim como se im põe ao che fe de par ti do que seja sem -
pre aces sí vel a to dos, exi ge-se tam bém dele que só pen se alto. Nas
de mo cra ci as o es ta dis ta que se fe cha para tra ba lhar já não está em
con ta to com o mo vi men to po lí ti co; o pen sa men to para ele é a
ação, que não pode pa rar um ins tan te, como um rio, sem trans bor -
dar. Mes mo no acam pa men to, quem é Cé sar ou Mar co Au ré lio, es -
cre ve os Co men tá ri os e os Pen sa men tos. Mas mu i to ho mem de ta len to 
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su pe ri or nun ca pro du zi rá uma obra, uma pá gi na, um pen sa men to,
que dê a me di da exa ta do seu va lor, por não ter po di do pa rar  um
ins tan te na vida. Eu cal cu lo que o Sr. Ba ña dos é um des ses que
não ti ve ram um dia de re ti ro in te ri or, que vi ve ram sem pre no tor -
ve li nho. Se ria in jus to, po rém, ima gi nar que o seu li vro apre sen ta
esse ca rá ter de su per fi ci a li da de bri lhan te, pró pria do jor na lis mo po -
lí ti co. Não há nele, é cer to, em pon to al gum, o tra ço pro fun do que
ca rac te ri za o bió gra fo, não há ne nhu ma des sas adi vi nha ções do gê nio 
de uma raça, ou do amál ga ma de uma so ci e da de. O Sr. Ba ña dos não
é um fi ló so fo, um his to ri a dor, um po e ta; o que ele é, o que ele quis 
ser, é so men te o de fen sor de Bal ma ce da e o acu sa dor da Re vo lu -
ção, e as sim a sua obra deve ser jul ga da como uma de fe sa po lí ti ca,
quan do mu i to como uma apo lo gia his tó ri ca.

Como ad vo ga do, ele pos sui um ta len to de pri me i ra or -
dem, uma ver da de i ra mes tria. Ora, a arte do ad vo ga do está, aci ma
de tudo, em apre sen tar os fa tos com pli ca dos do pro ces so de modo 
a de i xar na som bra tudo que lhe pa re ça con trá rio, e em for mar
com eles um con jun to de im pres são fa vo rá vel ao seu cli en te, im -
pres são que deve ser com pos ta em for ma de cres cen do. Tra tan do-se
de Bal ma ce da e da sua res pon sa bi li da de – a guer ra ci vil de 1891 –
o pon to de ver da de i ro li tí gio, o Ru bi con chi le no, é o ato pelo qual
o Pre si den te da Re pú bli ca pas sou da cons ti tu ci o na li da de du vi do sa
em que se man ti nha até en tão à in cons ti tu ci o na li da de fla gran te,
de cre tan do por si só as leis de for ças e de des pe sa. Re du zi da a
ques tão a este pon to, o jul ga men to não te ria nada de com ple xo, ou
pelo me nos se ria mu i to mais sim ples, mas por isso mes mo a con -
de na ção se ria mais ar ris ca da. O me lhor pla no fi gu rou-se en tão ao
Sr. Ba ña dos, como ti nha pa re ci do ao pró prio Bal ma ce da em di ver -
sas men sa gens, não ser esse de apre sen tar em sua nu dez a si tu a ção
cons ti tu ci o nal a 1º de ja ne i ro ele 1891, mas, sim, o de che gar a ela
atra vés de uma de mons tra ção de que a his tó ria do Chi le con ver gia 
toda para a con de na ção do go ver no par la men tar, o de que na pre -
si dên cia de Bal ma ce da esse sis te ma ca í ra em com ple to co lap so do
qual era im pos sí vel re a ni má-lo. Des se modo Bal ma ce da ad qui ria a
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jus ti fi ca ção ge ral men te ace i ta de ho mem ne ces sá rio. A sua car re i ra
fi ca ria en tão di vi di da em dois pe río dos: no pri me i ro, ele é o bri -
lhan te pre cur sor de si mes mo, o elo mais for te, por que fora o elo
de trans for ma ção li be ral, na vida cons ti tu ci o nal chi le na; no se gun do,
ele é o re for ma dor au daz, a quem cabe a mis são de subs ti tu ir por
um go ver no pu ra men te de mo crá ti co o par la men ta ris mo, cujo es fa -
ce la men to se nos vem con tan do, o novo Ma nu el Montt, cha ma do
a re cons tru ir com a sua ener gia e o seu pa tri o tis mo o prin cí pio
da au to ri da de ame a ça do pela anar quia de par ti dos pes so a is, o Pre si -
den te-Már tir, que não ten do po di do fa zer tri un far a sua fé mor re
vo lun ta ri a men te so bre a pira que lhe le van ta ram os seus ad ver sá ri os.

É essa de fe sa que pre ten do es tu dar, no seu pla no, na sua
jus ti fi ca ção, nas suas con clu sões. Pre vi no o le i tor de que é uma
ex ten sa ses são de júri, e que não en tre para o con se lho se o pro -
ces so não lhe ins pi ra ir re sis tí vel in te res se, tan to mais quan to po de ria 
che gar, como eu, ape nas a um ju í zo pro vi só rio, su je i to a re vi são,
pre ci san do es cla re ci men tos que fal tam para se con ver ter em uma
des sas sen ten ças com que to dos os dias cada um de nós en cer ra
no seu foro ín ti mo as ca u sas de fi ni ti va men te jul ga das. Acom pa -
nha rei o Sr. Ba ña dos na sua ver são dos acon te ci men tos, não fa -
zen do mais que no tar as dú vi das que ele pró prio me su ge riu, as
re ve la ções que saem por as sim di zer das la cu nas de sua de fe sa.
Com este en sa io não pre ten do com por uma li ção de Re vo lu ção
com pa ra da, ca de i ra que en tre tan to se ria tal vez útil cri ar nas uni ver -
si da des sul-ame ri ca nas, como com ple men to do nos so Di re i to
Cons ti tu ci o nal.
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Até ser ele i to pre si den te

NA INTRODUÇÃO, o Sr. Ba ña dos pro cu ra as sen tar,
en tre ou tras te ses, que o pro gra ma de to dos os go ver nos que se
su ce de ram de po is da ba ta lha de Ma i po em 1818 foi ro bus te cer a
au to ri da de. A Cons ti tu i ção de 1833 é a tra du ção es cri ta des se pro gra ma
e das ten dên ci as re i nan tes na so ci e da de, pros tra da por tan tos dis túr bi os e tan ta 
ins ta bi li da de go ver na men tal. Essa idéia é um dos ali cer ces do seu sis te -
ma de de fe sa. A so ci e da de po lí ti ca chi le na foi edi fi ca da so bre a
base de uma au to ri da de vi go ro sa e su fi ci en te men te arma da para con ser var a
paz in ter na. O gran de ho mem da his tó ria do Chi le é Por ta les, o
chan ce ler de fer ro do Novo Mun do. Por ta les, o mi nis tro de 1833, re pre -
sen ta para o Chi le as idéi as de or dem, ho nes ti da de, jus ti ça, pa tri o tis -
mo e li ber da de cons ti tu ci o nal. Con se guir li gar atra vés de meio sé -
cu lo o nome de Bal ma ce da ao do pri me i ro es ta dis ta chi le no, fa -
zen do-os re pre sen tan tes do mes mo pen sa men to, não se ria para
a de fe sa um mau co me ço. “Por ta les”, diz-nos ela, “ao mor rer
már tir nas al tu ras de Ba rón, le gou aos ho mens de es ta do do Chi le
um com pro mis so he rói co e um de ver su bli me: o com pro mis so de
afi an çar a todo cus to a or dem pú bli ca, como úni co meio de che gar 
à li ber da de, e o de ver de dar até a vida em de fe sa do prin cí pio da



au to ri da de.” Não é en tre tan to fá cil con ver ter em tes ta men to de
in tran si gên cia a úl ti ma pa la vra es cri ta por Por ta les no lu gar mes mo 
em que foi mor to e que traz o cu nho au tên ti co do seu raro pa tri o -
tis mo: “Um ano de guer ra atra sa ria de vin te anos a Re pú bli ca; com 
uma tran sa ção po dem evi tar-se des gra ças e con ser var o país, o que 
deve ser o nos so pri me i ro fim.” O Sr. Ba ña dos não cita essa fra se;
como, po rém, de Bal ma ce da, que na fase li ti gi o sa da sua car re i ra
os seus par ti dá ri os trans for ma ram em pro to már tir de um novo sis -
te ma de go ver no, fa zer o her de i ro po lí ti co do au tor da Cons ti tu i ção 
que tor nou o Chi le a aris to cra cia par la men tar que foi por tan to
tem po?

Ou tro per so na gem que o Sr. Ba ña dos qui se ra tam bém
con ver ter em pre cur sor de Bal ma ce da é Ma nu el Montt. Ain da des -
ta vez a tra di ção de Montt é opos ta à de Bal ma ce da. Montt, um
con ser va dor, fe chou em 1859 o pe río do re vo lu ci o ná rio do Chi le,
mas não re pre sen ta, pelo con trá rio, a rup tu ra de go ver no com a
cul tu ra so ci al do país, como Bal ma ce da. Na Re vo lu ção de 1891,
pode-se afir mar, o an ti go es pí ri to chi le no, os Por ta les e os Montts,
es ta ri am re so lu ta men te com a so ci e da de con tra Bal ma ce da. A ta re -
fa de achar an te ce den tes para es tes pode ten tar os eru di tos do seu
par ti do, mas é de todo bal da da. Bal ma ce da ir rom pe na His tó ria
chi le na, como uma apa ri ção im pre vis ta; é uma evo ca ção, pode-se
di zer, na pre si dên cia do Chi le, do gê nio sul-ame ri ca no da di ta du ra
que nun ca ha via pe ne tra do nela. Jus ti fi cá-lo como es tan do den tro
da li nha se gui da pelo país des de 1833, é fa zer ato de cep ti cis mo. A
sua de fe sa pode ser ra di cal, de mo crá ti ca, ci en tí fi ca, como se que i ra, 
mas não pode ser his tó ri ca, con ser va do ra, cons ti tu ci o nal, so bre tu do
to man do-se a Cons ti tu i ção como a soma das con quis tas tá ci tas fe i tas
pelo es pí ri to das ins ti tu i ções so bre a le tra do fo ral. O Sr. Ba ña dos, é
cer to, tra ça um per fil da his tó ria do Chi le para mos trar a uni da de de
vis tas des de Pri e to, ven ce dor em Lir cay, até Bal ma ce da, ven ci do em Pla cil la,
e acres cen ta: “O pro gra ma po lí ti co de to dos os pre si den tes do
Chi le nes tes ses sen ta anos foi va za do em idên ti co mol de.” Não
há, po rém, em to dos es ses ses sen ta anos um caso de es tre me ci -
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men to en tre o Che fe do Exe cu ti vo e o Con gres so; as lu tas fo ram
sem pre en tre o pre si den te, re pre sen tan do a to ta li da de das in fluên -
ci as so ci a is en cas te la das no go ver no e a re vo lu ção que as que ria
de sa lo jar, quan do mu i to, po der-se-ia di zer, en tre o es pí ri to de tra -
di ção e o de ino va ção, ao qual o Chi le ofi ci al era re fra tá rio. O caso de 
Bal ma ce da é in te i ra men te ou tro; a ino va ção é ele; o as sal to da tur ba -
mul ta às po si ções de fen di das pela an ti ga so ci e da de, é ele quem o
co man da. Qu an to ao ter re no que ele es co lheu para o com ba te, se é 
cons ti tu ci o nal men te o mes mo em que se fe riu na Ingla ter ra a gran -
de luta en tre a Re a le za e o Par la men to, da qual se faz da tar a ma i o ri -
da de do Go ver no re pre sen ta ti vo. Exis ti rá na his tó ria do Chi le an tes
de Bal ma ce da um pre si den te que ti ves se pen sa do al gu ma vez em as -
su mir a ati tu de de Car los I? De i xe mos, po rém, para o fim o pe des tal 
da Intro du ção, e es tu de mos a es tá tua que o Sr. Ba ña dos mo de lou.

Bal ma ce da, nas ci do em San ti a go, em 1838, foi fi lho de
um rico ha cen da do chi le no, ín ti mo par ti dá rio de Ma nu el Montt.
Edu ca do no se mi ná rio pen sou na ado les cên cia se guir a vida sa -
cer do tal, mas não tar dou mu i to que se des fi zes se em seu es pí ri to a 
im pres são do cla us tro. Em 1864 o pai con se guiu do seu ami go
Ma nu el Montt, no me a do re pre sen tan te do Chi le no Con gres so
Ame ri ca no de Lima, que to mas se o fi lho para seu au xi li ar na Mis -
são Extra or di ná ria. O se cre tá rio era Zen te no, e à se du ção des te es -
pí ri to fas ci na dor atri bui o Sr. Ba ña dos as pri me i ras re a ções de Bal -
ma ce da con tra a sua for ma ção ecle siás ti ca. Para isso tam bém te -
ria con cor ri do a so ci e da de de Lima, tão es pi ri tu o sa, tão bem edu ca da, e
tão fina, tes te mu nho que é agra dá vel re co lher da pena de um chi le -
no. Em 1865, de vol ta ao Chi le, Bal ma ce da re sol veu de di car-se aos 
in te res ses que seu pai ti nha na agri cul tu ra. Alguns anos de po is
ca sa va com a Sra. Dona Emi lia Toro Her re ra, de uma das ve lhas
fa mí li as de San ti a go. Já nes se tem po, po rém, re ve la ra ele o seu
ar den te tem pe ra men to po lí ti co, fa zen do-se mem bro do par ti do
cha ma do Re for mis ta, no qual so bre vi via o pes so al e o es pí ri to da
Re vo lu ção Li be ral de 1859. Em 1870 Bal ma ce da en tra para o
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Con gres so, ele i to pelo de par ta men to de Ca rel ma pu, e faz par te du -
ran te dez anos da opo si ção Re for mis ta, nas pre si dên cia de Pé rez
(úl ti mos dias), Errá zu riz, e Pin to. O an ti go se mi na ris ta es tréia
como um Ra di cal para quem o sis te ma de con ci li a ção da que les
três es ta dis tas não se di fe ren cia em nada do an ti go ex clu si vis mo
Con ser va dor. O que o fas ci na nes sa qua dra de 1870 a 1878, em
que ele lan ça as ba ses de sua po pu la ri da de e for ma a sua re pu ta ção 
par la men tar, é o ma ne jo de idéi as no vas, essa es pé cie de exer cí cio,
tão atra en te para os prin ci pi an tes, ao qual se pode dar o nome de
po lí ti ca si lo gís ti ca. É uma pura arte de cons tru ção no vá cuo. A
base, são te ses, e não fa tos; o ma te ri al, idéi as, e não ho mens; a si tu a -
ção, o mun do, e não o país; os ha bi tan tes, as ge ra ções fu tu ras, e
não as atu a is. Des tes dez anos bas ta re ter que Bal ma ce da fez o seu 
nome no pa pel de re for ma dor po lí ti co da es co la ul tra li be ral. Os
Con ser va do res, er ra da men te, não es pe ra vam isso de um an ti go se -
mi na ris ta, mas de cer to nes se Ra di cal não se pode adi vi nhar o per -
fil de um Straf ford.

Em 1879 rom pe a guer ra do Chi le con tra a Bo lí via e o
Peru. É um mo men to de união na ci o nal, em que se apa gam to das
as di vi sas. Bal ma ce da é en car re ga do de uma mis são de li ca da – a de 
con ci li ar as boas gra ças da Re pú bli ca Argen ti na. Em 1880 ele vol ta 
ao Chi le, ten do con se gui do o fim da sua ida a Bu e nos Ai res, e no
Con gres so pro nun cia-se com a ma i or ener gia pela ter mi na ção
pron ta da guer ra que se acha va es ta ci o ná ria, pe din do “gol pes de fi -
ni ti vos” diz o Sr. Ba ña dos, “no co ra ção dos que, por des gra ça, se
obs ti na vam além do hu ma no e do pos sí vel, ins pi ra dos por no bre
amor à sua pá tria.” Esse pro nun ci a men to não foi bal da do, as ope -
ra ções re co me ça ram para ter mi na rem com o com ple to ani qui la -
men to do Peru. Aca ba da a guer ra, sur giu a can di da tu ra de Ba que -
da no, o ge ne ral-em-che fe ven ce dor em Chor ril los e Mi ra flo res.
Bal ma ce da opõe-se a ela com to das as for ças. Com a des con fi an ça
que lhe é pró pria, o ra di ca lis mo fin gia ver nes sa can di da tu ra na tu -
ral o co me ço da ca u di lha gem, mais ou me nos como en tre nós os
li be ra is em 1869 na in fluên cia de Ca xi as; e o pró prio Ba que da no,
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não que ren do com pro me ter a una ni mi da de da sua gló ria em uma
aven tu ra ele i to ral qua se per di da, re ti rou-se da luta. San ta Ma ría foi
ele i to sem opo si ção, e a 18 de se tem bro de 1881 to mou con ta da
pre si dên cia.

No Go ver no de San ta Ma ría – as pre si dên ci as no Chi le
são de cin co anos – Bal ma ce da teve pri me i ro a pas ta das Re la ções
Exte ri o res e pela re nún cia de José Fran cis co Ver ga ra mais tar de a
do Inte ri or, que é o pos to po lí ti co mais ele va do do país de po is da
pre si dên cia. O Con gres so de 1882, com pos to qua se que in te i ra -
men te de Li be ra is, Na ci o na is e Ra di ca is, as três fra ções em que se
di vi dia o li be ra lis mo chi le no, é um dos mar cos po lí ti cos do Chi le.
Na sua Men sa gem de 1883, San ta Ma ría diz “ter ba ti do no re ló gio
dos acon te ci men tos a hora de re a li zar as qua tro as pi ra ções mais
an ti gas e mais que ri das do Li be ra lis mo chi le no: ce mi té rio co mum,
ca sa men to ci vil, re gis tro ci vil e li ber da de de cons ciên cia”. Este
gru po de re for mas foi sus ten ta do com a ma i or te na ci da de por Bal -
ma ce da, e deve ser ins cri to em seu nome. Ele teve que se jus ti fi car
ain da mais pe ran te os Ra di ca is de ha ver aban do na do a sua pro pa -
gan da de 1874 a fa vor da se pa ra ção da Igre ja e do Esta do, do que
pe ran te os Con ser va do res por in ten tar aque las ino va ções no ve lho 
es ta tu to re li gi o so do Chi le.

No Con gres so de 1885 os Con ser va do res, que se ha vi am 
abs ti do nas ele i ções de 1882, apre sen tam-se em ma i or for ça, e des -
de logo a opo si ção con cen tra-se toda na can di da tu ra pre si den ci al
do mi nis tro do Inte ri or. Bal ma ce da de i xa o Ga bi ne te para fi car li vre 
e de i xar li vre o Pre si den te. Em vão San ta Ma ría quer con gra çar os
qua tro gru pos li be ra is do Con gres so, Li be ra is de Go ver no, Ra di ca is,
Na ci o na is e Dis si den tes, para a es co lha de um can di da to úni co,
por meio de uma Con ven ção à ma ne i ra dos Esta dos Uni dos. Os
Li be ra is, os Na ci o na is e uma par te dos Ra di ca is for mam uma liga
ofi ci al si tu a ci o nis ta, como se diz no vo ca bu lá rio pa la ti no que ul ti -
ma men te te mos ado ta do. Os Dis si den tes e a ou tra par te dos Ra di -
ca is, por seu lado, for mam ou tro gru po, ao qual os Con ser va do res
se in cli nam. Ha via as sim ele um lado o par ti do da ad mi nis tra ção,
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do ou tro as opo si ções co li ga das; en tre es ses dois cam pos tra vou-se 
uma guer ra par la men tar de sa bri da, na qual o Sr. Ba ña dos vê o pre -
nún cio da Re vo lu ção de 1891, o seu pon to de par ti da.

O aten ta do não pas sa de uma pro te la ção, do abu so das
for mas par la men ta res a que re cen te men te se deu na Ingla ter ra o
nome de obs tru ção. A lei de or ça men to no Chi le é vo ta da por de zo i -
to me ses e a de 1884 aca ba va à meia-no i te de 5 de ja ne i ro de 1886. 
A opo si ção, usan do do di re i to que ti nham os de pu ta dos de fa lar
duas ve zes so bre cada ar ti go, pro lon gou a vo ta ção do or ça men to
até a ex pi ra ção do pra zo cons ti tu ci o nal. No dia 6 de ja ne i ro, fun ci -
o nan do o Con gres so, o Chi le achou-se sem lei de im pos tos. O
pre si den te da Câ ma ra va ci la va, diz-nos o Sr. Ba ña dos, e era ví ti ma de
cru éis dú vi das. A 8, po rém, o De pu ta do Isi do ro Errá zu riz, em nome 
da ma i o ria, apre sen tou uma de cla ra ção, as si na da por qua ren ta e
oito de pu ta dos, de que a Câ ma ra es ta va no pro pó si to de vo tar a lei 
de con tri bu i ções, ven do-se to lhi da de o fa zer so men te pela obs tru -
ção da mi no ria. Ba ña dos cita esse dis cur so como uma de fe sa an te -
ci pa da de Bal ma ce da, opon do o Errá zu riz de 1886 ao de 1891. A
ver da de, po rém, é que o dis cur so não con tém ou tro prin cí pio
se não o da de fe sa da Cons ti tu i ção em to dos os ter re nos e con tra
to dos os ini mi gos. A re vo lu ção que ele con de na in li mi ne, qual quer
que seja o mo ti vo ou a ban de i ra, é a ten ta ti va de derri bar pela for ça a
au to ri da de le gí ti ma. Para quem se apos sar bem do es pí ri to des se
dis cur so, o re vo lu ci o ná rio de 1891 não é de cer to o Con gres so, que 
as su miu exa ta men te a mes ma ati tu de de 1886 e re i vin di cou os
mes mos di re i tos. O que so bres sai dele é esta nota, im pres cin dí vel
para quem quer jul gar Bal ma ce da: o or gu lho que os chi le nos ti nham
da sua es ta bi li da de po lí ti ca.

A pro te la ção de i xan do o país sem im pos tos le gal men te
de cre ta dos tor na va in dis pen sá vel a di ta du ra, e essa apa ri ção da
di ta du ra em ple na re u nião do Con gres so era a con de na ção da
mi no ria, que as sim re du zia à im po tên cia a Re pre sen ta ção Na ci o nal.
Con tra isso era pre ci so re a gir, era pre ci so su bor di nar o Re gu la -
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men to à Cons ti tu i ção, sal var o prin cí pio, a ra zão de ser, do sis te ma 
re pre sen ta ti vo, su je i tan do a von ta de da mi no ria a da ma i o ria.

Não há nes ta ati tu de do Con gres so chi le no nada que não 
seja da mais per fe i ta te o ria cons ti tu ci o nal: a pro te la ção sis te má ti ca
for ça o Con gres so à ina ção, trans for ma-o em uma es pé cie de te a tro
de de cla ma ção, faz com que, fun ci o nan do, ele se sin ta tão pa ra li sa -
do e inú til como se não es ti ves se re u ni do. Os par ti dos que de li be -
ra ram se guir essa es tra té gia di la tó ria fo ram em par te os mes mos
que em 1891 re cor re ram às ar mas para fa zer vin gar a au to ri da de
do Con gres so, mas só em par te. Em um sen ti do a ale ga ção do Sr.
Ba ña dos é fun da da: se ele quer di zer que mu i tos ad ver sá ri os do di -
ta dor Bal ma ce da não mos tra ram na ad mi nis tra ção de San ta Ma ría
esse res pe i to re li gi o so pela Cons ti tu i ção que de po is in vo ca ram,
acho-lhe per fe i ta ra zão. A ver da de, en tre tan to, é que a pro te la ção,
por mais gra ve que seja, nun ca é, se não em sen ti do fi gu ra do, uma
re vo lu ção; o abu so das mi no ri as tem sem pre cor re ti vo na re so lu ção
da ma i o ria. Se al gu ma fal ta hou ve em 1886, foi, por par te da ma i o ria,
o não ter sus pen so o Re gi men to na no i te de 5 de ja ne i ro para se
de so bri gar do seu de ver ab so lu to de não de i xar a na ção no pra zo
cons ti tu ci o nal sem lei de me i os. Pode-se di zer que a mi no ria, pro -
te lan do, e a ma i o ria, de i xan do pro te lar, mos tra vam pra ti ca men te
uma e ou tra o âni mo de fa zer con ti nu ar em 1886, até ser vo ta da
ou tra, a mes ma lei de 1885. Nes sa de mo ra con sen ti da ha via já um
acor do de pror ro ga ção tá ci ta, que ex clui a idéia de di ta du ra. Co i sa
mu i to di fe ren te se ria se o Con gres so e o Pre si den te es ti ves sem em 
an ta go nis mo. Esta hi pó te se nós a en con tra re mos mais lon ge,
du ran te o ano de 1890. O fato de 1886 não foi um con fli to en tre o 
Con gres so e o Pre si den te, foi um sim ples caso de pa ra li sia do
Re gi men to; ne nhu ma de suas fe i ções tem se me lhan ça com o que
se deu de po is com Bal ma ce da.

Qu a is quer, po rém, que fos sem as in co e rên ci as dos in di -
ví du os ou dos par ti dos, – aliás elas não têm im por tân cia quan do se 
es tu dam os pre ce den tes dos dois po de res, – a ati tu de do Con gres -
so, como ins ti tu i ção, como de po si tá rio de prin cí pi os cons ti tu ci o -
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na is, é a mes ma de 1886 que será em 1891. A do pri me i ro ma gis -
tra do da Re pú bli ca, essa, sim, é que não é em 1891 a que foi em
1886. O gol pe de Esta do re gi men tal de 9 de ja ne i ro não pas sou do 
que se tem vis to em to dos os par la men tos. Na Câ ma ra dos Co -
muns, mais de uma vez, quan do não exis tia ain da o en cer ra men -
to for ça do, a ma i o ria teve de re cor rer a  esse ar bí trio, para não se ver
con de na da à de sí dia pela te na ci da de de uma mi no ria até in sig ni fi can te.

Di vi di do como es ta va o Par ti do Li be ral na ad mi nis tra -
ção San ta María, or ga ni za ram-se para a ele i ção do novo Pre si den te 
duas con ven ções, uma Li be ral-Ra di cal-Na ci o nal, que era a go ver -
nis ta, ou tra Li be ral-Ra di cal, con trária ao gru po do mi nan te. Esta
úl ti ma de sig nou como seu can di da to a João Fran cis co Ver ga ra; a
pri me i ra, a Bal ma ce da. Os Con ser va do res, que eram o com ple -
men to in dis pen sá vel da vi tó ria opo si ci o nis ta, caso esta fos se pos sí -
vel, não ade ri ram à can di da tu ra de Ver ga ra, tor nan do-a as sim im -
pra ti cá vel e for çan do-o a re ti rar-se do ple i to. Bal ma ce da, re pre sen -
tan do a si tu a ção Li be ral con so li da da, viu-se des se modo ace i to
sem opo si ção, can di da to úni co.

Esse as sen ti men to unâ ni me vai re fle tir nas pri me i ras ati -
tu des do Pre si den te ele i to. Os seus par ti dá ri os mais ín ti mos ofe re -
cem-lhe um ban que te e ele de cli na-o, es cre ven do-lhes: “De se jo
con ser var em be ne fí cio dos meus con ci da dãos a si tu a ção de co -
mum con fi an ça que cri ou para mim o voto dos chi le nos.” O Sr. Ba -
ña dos pre ten de que essa res pos ta fe riu a sus ce ti bi li da de dos ami gos 
e deu azo às es pe ran ças da opo si ção. Era a afir ma ção do fu tu ro
Pre si den te de que não que ria go ver nar ads tri to a um par ti do, pelo
me nos a ne nhum gru po. Co men tan do a po si ção do Pre si den te
para com o par ti do que o ele geu, o seu de fen sor pro cu ra tra çar esta
li nha di vi só ria na cons ciên cia do ma gis tra do na ci o nal: “Nos atos
da ad mi nis tra ção pú bli ca de vem eles se pa rar-se das pa i xões e dos
in te res ses do par ti da ris mo para se fi xar so men te no frio cum pri -
men to das leis, na eqüi da de e na jus ti ça para to dos. No con jun to
porém de pro ce di men tos de puro ca rá ter po lí ti co, não po dem
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nem de vem es que cer que são ho mens de par ti do e que su bi ram
ao po der para re a li zar as pi ra ções e ide a is tam bém de par ti do.”

É uma ques tão de li ca da. Se nas re pú bli cas, por um mo ti -
vo ou por ou tro, os pre si den tes têm for ço sa men te que ser che fes
de par ti do, pode-se di zer que fal ta à tes ta des ses go ver nos o che fe
da na ção, a qual nun ca se pode com pre en der como um par ti do
tri un fan te. Se ria uma in fe ri o ri da de para o go ver no re pu bli ca no
essa de não po der dar à ma gis tra tu ra su pre ma os seus atri bu tos es -
sen ci a is de dig ni da de, in de pen dên cia e ne u tra li da de. Nos cha ma -
dos go ver nos pre si den ci a is o pre si den te está mu i to mais ads tri to
ao jugo par ti dá rio do que nas re pú bli cas par la men ta res, onde ele
re pre sen ta o pa pel de um so be ra no cons ti tu ci o nal, cin gin do-se à
von ta de das ma i o ri as. Mes mo nos Esta dos Uni dos, po rém, qual -
quer che fe de par ti do, uma vez na Casa Bran ca, sen te que a sua
res pon sa bi li da de pe ran te o país pre te re qual quer ou tra. Daí, para
ex pres sar esse sen ti men to de res pon sa bi li da de ma i or, de pri me i ra
hi po te ca, para com a na ção, tan tas fra ses cu nha das por eles mes -
mos no gê ne ro da de Ha yes: “Quem ser ve me lhor ao seu par ti do é 
quem ser ve me lhor ao país.” O pre si den te deve su por que foi in di -
ca do pe los seus cor re li gi o ná ri os por ser o ho mem mais pró prio
para exer cer a fun ção na ci o nal da pre si dên cia, que é es sen ci al men -
te ar bi tral; se no exer cí cio dela ele ti ver que con tra ri ar e afas tar de
si os que o ele ge ram, fá-lo em vir tu de do de ver que eles mes mos
lhe im pu se ram, exer ci ta o seu cri té rio in di vi du al, que eles re pu ta ram 
o mais ele va do e o mais se gu ro de to dos. De ou tra for ma, o con -
tra to en tre eles te ria sido de so nes to; as sen tin do à sua es co lha, ele
te ria fe i to pro mes sa tá ci ta de atra i ço ar o país, sem pre que o exi gis se
o in te res se do par ti do. A li be ra ção do par ti dá rio ele i to para qual -
quer ma gis tra tu ra faz-se no ato mes mo da ele i ção; todo mu nus re pu -
bli cae su põe um fun ci o ná rio sem com pro mis sos. O pre si den te é
um ho mem que o par ti do cede à na ção e não tem mais o di re i to
de re cla mar dela. Era este tam bém o sen ti men to de Bal ma ce da ao
as su mir a pre si dên cia da Re pú bli ca a 18 de se tem bro de 1886.
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Presidente constitucional

ENTRAMOS na ad mi nis tra ção de Bal ma ce da e o pri -
me i ro ca pí tu lo do Sr. Ba ña dos so bre ela traz o aus pi ci o so tí tu lo de
Pa ci fi ca ção. “A ad mi nis tra ção Bal ma ce da”, diz ele, “ina u gu rou-se
en tre as es pe ran ças ge ra is dos par ti dos.” Para bem com pre en der
tudo o que se vai se guir é me lhor tal vez co nhe cer a ori gem e o
equi lí brio dos par ti dos chi le nos. A res pe i to de les o Sr. Ba ña dos faz 
um in te res san te re tros pec to. De 1833 a 1861 o Chi le es te ve en -
tre gue ao Par ti do Con ser va dor, que em 1859 es ma ga pela mão
de Montt a úl ti ma re vo lu ção ar ma da dos Li be ra is. Na ad mi nis tra ção 
Montt, po rém, os Con ser va do res di vi di ram-se em dois cam pos.
Um con ser vou o nome do par ti do, e o ou tro, o sus ten tá cu lo da
ad mi nis tra ção, fi cou se cha man do Na ci o nal. Na ex ten sa ad mi nis -
tra ção de Pé rez, que du rou até 1871, con ti nu a ram a exis tir aque les
dois par ti dos, e mais o Li be ral-His tó ri co, re pre sen tan te do es pí ri to
da Car ta de 1828 e das re vo lu ções mal su ce di das con tra o pre do -
mí nio Con ser va dor – do seio do qual saiu o Par ti do Ra di cal. Na
pre si dên cia de Errá zu riz, ele i to com o apo io de Li be ra is e Con ser -
va do res, dá-se a rup tu ra dos dois gru pos, e os Ra di ca is to mam no 
Go ver no o lu gar de i xa do pe los Con ser va do res, A pre si dên cia de



Ani bal Pin to, ocu pa da qua se pela guer ra com o Peru, re pre sen ta a
ali an ça Li be ral-Ra di cal, for ta le ci da com o gru po Na ci o nal. Esta foi 
a mes ma com bi na ção que sus ten tou San ta Ma ría ten do-se se pa ra -
do dele en tre tan to um gru po de Dis si den tes (Li be ra is) e par te dos
Ra di ca is. Estes e os Con ser va do res eram os ele men tos in cli na dos à 
opo si ção, quan do su biu Bal ma ce da.

O Sr. Ba ña dos faz no tar um fe nô me no cu ri o so na evo lu ção 
do Par ti do Con ser va dor. “Por um lado, ele fez-se par ti do re li gi o -
so-po lí ti co e por ou tro de cla rou-se ra di cal ab so lu to nas ques tões
que não in te res sa vam às suas cren ças.” Essa es tra nha pa li nó dia,
como ele diz, não se ria po rém o pro ces so de re cu pe ra ção que o
ins tin to su ge re aos or ga nis mos fe ri dos? O mes mo viu-se en tre nós 
com a es cra vi dão. Qu an do a mo nar quia se sen tiu obri ga da a to car
nes se pon to de li ca do da eco no mia so ci al, o par ti do ul tra con ser va dor, 
os an ti gos sa qua re mas do Rio de Ja ne i ro, edu ca dos por Tor res,
Pa u li no de Sou sa e Eu sé bio de Qu e i rós, pas sa ram to dos es tre pi to -
sa men te para a re pú bli ca.

A ver da de tal vez seja que na ad mi nis tra ção Bal ma ce da o
Chi le já ti nha en tra do em uma nova fase de sua his tó ria. Há épo -
cas, às ve zes chama das im pro pri a men te de anar quia, em que os
ele men tos so ci a is até en tão com bi na dos de cer to modo co me çam a 
des li gar-se uns dos ou tros, em que as afi ni da des pri mi ti vas per dem
a for ça e tor nam-se iner tes, seja pelo pre do mí nio de no vos ca rac -
te rís ti cos na ci o na is, re sul tan tes da in ces san te fu são ét ni ca, seja pela 
in ter ven ção de ou tros re a gen tes in te lec tu a is, como são as te o ri as,
as idéi as, o es pí ri to do tem po, de sor te que mes mo as ro chas se
vo la ti li zam.

Para dar um exem plo nos so, há na atu al fase bra si le i ra
uma sé rie de ele men tos em es ta do de li ber da de, por tan to, de agi ta -
ção, sem que se pos sa for mar a sín te se de sua com bi na ção de fi ni ti -
va. Tome-se o ele men to mi li tar, que as su miu o prin ci pal pa pel:
quem pode de ter mi nar hoje a sua fi xa ção fu tu ra? É evi den te que a
sua ali an ça com o ele men to po lí ti co exal ta do se ria uma com bi na -
ção tran si tó ria, por que não há afi ni da de en tre o es pí ri to de su bor di -
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na ção vo lun tá ria, que é a alma do exér ci to, e o tem pe ra men to in go -
ver ná vel dos re vo lu ci o ná ri os. Qu an to à ali an ça com o com tis mo,
quem não sabe qual se ria a sua sor te? Ou tro ele men to iso la do, à es -
pe ra da base in dis pen sá vel, é o Po si ti vis mo, que tan to in flu iu no
des ti no do país, e que for ne ceu os pri me i ros ide a is pro vi só ri os da
Re pú bli ca e o seu sim bo lis mo na ci o nal, mas que não en con tra na so -
ci e da de ele men tos per ma nen tes a que se pos sa in cor po rar. No Chi le
quem sabe se a so ci e da de não en trou como a nos sa em uma des sas 
fa ses em que tudo se se pa ra para unir-se di fe ren te men te. É a cri se
do cres ci men to, mas em todo o caso é um pe río do de pro fun do
de se qui lí brio, do qual o or ga nis mo pode sair pre pa ra do para ma i o res
co i sas, mas em que tam bém lhe pode fal tar a nova co e são de que
pre ci sa para não se dis sol ver.

Se a ati tu de do Par ti do Con ser va dor, ofen di do pe las re -
for mas re li gi o sas, era essa de de sen ca de ar o ra di ca lis mo no seio da 
so ci e da de chi le na, onde es ta va a re pre sen ta ção do prin cí pio con -
ser va dor? Entre os di ver sos gru pos li be ra is ha via um, o Na ci o nal,
que o Sr. Ba ña dos des cre ve com a fra se co nhe ci da – um es ta do-ma i or
sem sol da dos,  mas que me pa re ce ser, pelo que leio, o que, no meio
de todo esse en re do, con ser va va me lhor a so bri e da de chi le na. “Era 
um nú cleo”, são pa la vras do au tor, “pe que no em nú me ro, po rém
com pac to, com ho mens re so lu tos, com adep tos pos su i do res de
gran des for tu nas e com po de ro sas in fluên ci as no mun do fi nan ce i -
ro.” A luta de pre do mí nio so ci al dava-se en tre esse gru po as sim
ca rac te ri za do e os Con ser va do res; a ma i o ria li be ral re pre sen ta va,
pode-se di zer, uma for ma ção ofi ci al for tu i ta, sem os gran des pon tos 
de apo io na so ci e da de que ti nham os Na ci o na is e os Con ser va do res;
os Ra di ca is eram me ros pi o ne ers. Se Na ci o na is e Con ser va do res se
unis sem, a mas sa dos in te res ses con so li da dos do Chi le es ta ria de
acor do en tre si e os acom pa nha ria.

A pri me i ra idéia de Bal ma ce da foi unir todo o Par ti do Li -
be ral e con ci li ar as boas gra ças dos Con ser va do res, para des se
modo, sem opo si ção, re a li zar uma gran de po lí ti ca de de sen vol vi -
men to ma te ri al. Esta mos em se tem bro de 1886, note-se bem. O
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Sr. Ba ña dos diz-nos que um dos fins des ses gran des em pre en di -
men tos – os lou ros da Re pú bli ca Argen ti na não de i xa vam dor mir o
novo Chi le – era apli car com pro ve i to na ci o nal o sal do que au men ta va de
ano em ano nas ar cas do Te sou ro. Era a mes ma fe liz di fi cul da de que
nos Esta dos Uni dos. Se ria mu i to lon go acom pa nhar a ad mi nis tra -
ção Bal ma ce da , es tu dan do os ma ne jos par la men ta res, as tá ti cas
dos par ti dos, os rom pi men tos pes so a is, sob cada um dos mu i tos
mi nis té ri os que se su ce de ram de 1886 a 1891. É pre ci so po rém para
qual quer ju í zo so bre a Re vo lu ção ter idéia do de cli ve gra du al da sua
Pre si dên cia.

O pri me i ro ga bi ne te de Bal ma ce da teve por mi nis tro do
Inte ri or, que – já o vi mos – é o lí der do Mi nis té rio, Euse bio Lil lo,
e com pôs-se mais dos se guin tes no mes: – Go doy (que abre e fe cha 
a Admi nis tra ção), Pe dro Montt, Agos tín Edwards e Eva ris to Sán -
chez. Montt e Edwards eram dois al tos per so na gens no gru po Na -
ci o nal; Lil lo, Go doy e Sán chez eram Li be ra is, mas fi gu ras sem sig -
ni fi ca ção po lí ti ca, ne u tros nas lu tas dos úl ti mos anos. Não ha via no
Mi nis té rio ne nhum Ra di cal. A exis tên cia des se Ga bi ne te foi cur ta.
Aos Dis si den tes e Con ser va do res, que for ma vam jun tos a opo si ção
per ma nen te ao Go ver no Na ci o nal-Li be ral, li ga ram-se al guns des -
con ten tes da ma i o ria Li be ral, gui a dos por Deme trio Las tar ría, que i -
xo so do re le vo des pro por ci o na do dos Na ci o na is no Ga bi ne te; e na
ele i ção do pre si den te da Câ ma ra o can di da to mi nis te ri al fi cou em
mi no ria de um voto. Lil lo ime di a ta men te de mi tiu-se, e du ran te
sete dias, de 23 a 30 de no vem bro, Bal ma ce da, que ti nha ape nas
dois me ses de pre si den te, tra tou de im pe dir que Na ci o na is e Li be ra is
se des li gas sem, de i xan do-o sem ma i o ria fixa de go ver no.

A cri se re sol veu-se, con ti nu an do o gru po Na ci o nal na
pos se do dois lu ga res no Ga bi ne te com a cláu su la de fun dir-se no
Par ti do Li be ral, de i xan do de ser um par ti do au tô no mo. Edwards
con ti nu ou na pas ta da Fa zen da, subs ti tu in do Adol fo Val der ra ma
a Pe dro Montt. Os no vos mi nis tros Li be ra is eram o do Inte ri or,
che fe do Ga bi ne te, Car los Antú nez e mais Fran cis co Fre i re e Ni co lau 
Peña Vi cu ña.
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O Mi nis té rio Antú nez viu-se a bra ços no Con gres so com 
uma mi no ria obs ti na da que de i xou o Pre si den te até fe ve re i ro de
1887 sem lei de or ça men to. Bal ma ce da lem bra rá em 1891 no seu
Ma ni fes to esse pre ce den te para mos trar que não é di ta du ra go ver -
nar sem lei de me i os, por que isso lhe ti nha acon te ci do no co me ço de 
sua ad mi nis tra ção, sem que nin guém o cul pas se.  Sen sí vel, en tre tan -
to, a di fe ren ça dos dois ca sos: quan do o Pre si den te, à es pe ra da lei
de me i os que o Con gres so lhe quer dar, mas que a mi no ria con se -
gue pro te lar, ar re ca da a re ce i ta e paga as des pe sas do país, não faz
se não cum prir a von ta de do Con gres so, tem-no a seu lado, con ta
com ele, e se há di ta du ra ou usur pa ção não é sua e sim da mi no ria
que im pe de o exer cí cio da atri bu i ção cons ti tu ci o nal. Já vi mos an te -
ri or men te esse caso. Ha ven do per fe i ta uni da de de vis tas en tre o
Exe cu ti vo e a Le gis la tu ra, a fal ta é da ma i o ria que se de i xa es -
torvar e da mi no ria que a es tor va, e não do Pre si den te, que se
man tém no seu pos to aguar dan do a lei. To da via, mes mo as sim,
nos Esta dos Uni dos o Pre si den te se abs te ria da fun ção le gis la ti va
e pro cla ma ria ao país que, quem o qui ses se fa zer vo lun ta ri a men te,
pa gas se im pos tos e ser vis se à União, no exér ci to, ou no fun ci o na -
lis mo.

Em co me ço de 1887, o pen sa men to de Bal ma ce da, se -
gun do o Sr. Ba ña dos, era a uni fi ca ção dos di ver sos ele men tos do
Li be ra lis mo, al guns até afas ta dos do Go ver no. A Men sa gem de 1°
de ju nho de 1887, pri me i ra vez que Bal ma ce da se apre sen ta va no
Con gres so, for mu la essa as pi ra ção. Bal ma ce da mos tra-se, como
to dos os an ti gos Pre si den tes, par ti dá rio sin ce ro do go ver no par la -
men tar, que foi sem pre o Go ver no do Chi le. “De se jo”, di zia ele, “a
re a li za ção prá ti ca do Go ver no par la men tar, com par ti dos de idéi as e
or ga ni za dos, que vi vam da dis cus são li vre, da fis ca li za ção vi gi lan te
dos atos dos fun ci o ná ri os pú bli cos, do res pe i to e da jus ti ça re cí -
pro ca, do exer cí cio ple no de seus di re i tos...” Foi a sua ex pe riên -
cia no Go ver no, se gun do o Sr. Ba ña dos, que o fez mais tar de
aban do nar es sas idéi as par la men ta res e mor rer em pu nhan do a ban de i ra 
do sis te ma re pre sen ta ti vo. É uma su ti le za, um tan to in gê nua, essa de
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opor o fun do à for ma e fa zer do sis te ma Pre si den ci al a al ter na ti va
de mo crá ti ca do Go ver no par la men tar, que, pre ci sa men te, pre ten de 
ser o úni co me ca nis mo per fe i to do sis te ma re pre sen ta ti vo. Mas a
esse res pe i to há uma pre li mi nar in tu i ti va. Se foi no exer cí cio da
pre si dên cia que Bal ma ce da se con ven ceu de que o Go ver no par la -
men tar não con vém ao Chi le, é que ele achou o Chi le na pos se e
na prá ti ca des se Go ver no. Quem é en tão o re vo lu ci o ná rio de
1891?

O mi nis té rio Antú nez, para de i xar ao Pre si den te uni fi ca -
dor e aos che fes po lí ti cos ma i or li ber da de de ação, de mi te-se em
ju nho de 1887 e for ma-se o ga bi ne te Za ñar tu. A im por tân cia da
nova or ga ni za ção con sis tia em que dois dos mi nis tros eram Dis si -
den tes, per ten ci am a um ele men to que, des de o go ver no de San ta
Ma ría, se pu se ra em opo si ção ao do mí nio Na ci o nal-Li be ral. Esse
ga bi ne te re pre sen ta va a uni fi ca ção do Li be ra lis mo todo, ex ce to um 
gru po de Ra di ca is. Bal ma ce da re a li za va o seu pla no; não ha via, po -
rém, apro xi ma ção real e sin ce ra. O ele men to cha ma do Li be ral
pres ta va-se a tudo que dele que ria Bal ma ce da, mas os ou tros que
não eram ba fe ja dos pela ad mi nis tra ção, es ses en tra vam para o po -
der com to das as suas pre ven ções e na tu re za pró pria. O Ga bi ne te
Za ñar tu foi re ce bi do li son je i ra men te por toda a im pren sa Li be ral,
sa u da do como uma con quis ta pa cí fi ca pela Dis si den te, como a
re a li za ção de um pen sa men to ge ne ro so pela Na ci o nal, mas a fal ta
de ho mo ge ne i da de era vi sí vel. A mor te de Amu ná te gui ame a çou
logo des tru ir o equi lí brio da com bi na ção, mas Bal ma ce da deu-lhe
por su ces sor Au gus to Mate, re pre sen tan te do mes mo gru po dis si -
den te, e o Ga bi ne te pôde pre si dir as ele i ções de 25 de mar ço de
1888, das qua is saiu o Con gres so cha ma do re vo lu ci o ná rio.

Por uma ques tão que o Sr. Ba ña dos diz ter sido mais pes -
so al do que po lí ti ca, o Sr. Za ñar tu rom peu com o Pre si den te em
abril. A essa rup tu ra, cha ma o au tor a pri me i ra chis pa do gran de in cên dio
que ar ra sou o só li do edi fí cio em que se asi la vam as ve lhas ins ti tu i ções do Chi le. 
A im por tân cia en tre tan to des se in ci den te pa re ce ser a de um sim -
ples epi só dio par la men tar. O Mi nis té rio Za ñar tu quis con ti nu ar,
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pas san do para o Inte ri or Lu cio Cu a dra; na subs ti tu i ção des te, po -
rém, ma ni fes tou-se a ri va li da de dos Dis si den tes, re pre sen ta dos
por Mate e Gar cía de la Hu er ta, com os Na ci o na is ou Montt-Va -
ris tas, re pre sen ta dos por Pe dro Montt e Agos tín Edwards, e Bal -
ma ce da, de po is de vá ri as ten ta ti vas para es ta be le cer o equi lí brio en -
tre eles, re sol veu sa cri fi car os dois gru pos, or ga ni zan do um Mi nis -
té rio ti ra do do núc leo só li do da ma i o ria, isto é, dos Li be ra is de
Go ver no.

Foi este o Ga bi ne te de 12 de abril de 1888. A ex clu são
dos Na ci o na is, que ape sar do seu pe que no nú me ro ti nham tido o
pre do mí nio na ad mi nis tra ção Bal ma ce da des de o pri me i ro Mi nis -
té rio, foi aco lhi da pe los seus ini mi gos to dos, Dis si den tes, Ra di ca is,
al guns Li be ra is mes mo, como uma vi tó ria co mum. Os Na ci o na is
sou be ram, po rém, não se mos trar res sen ti dos; o seu ór gão, a Épo -
ca, elo gi ou fran ca men te a for ma ção do Ga bi ne te. A du re za do os -
tra cis mo era, en tre tan to, in to le rá vel para um gru po que tão po de -
ro sos ele men tos con ta va no país e que até ali ar ras ta ra sem pre
após si a ma i o ria. A rup tu ra era ine vi tá vel, e foi se acen tu an do pela 
im pren sa. No fim da Ses são cada câ ma ra do Con gres so ele ge no
Chi le uma co mis são de sete mem bros, cha ma da Co mis são Con ser -
va do ra, a qual na au sên cia do Po der Le gis la ti vo exer ce so bre a ad -
mi nis tra ção o di re i to de fis ca li za ção de que ele está in ves ti do. A
im por tân cia des sa Co mis são ver-se-á mais tar de du ran te o con fli to 
do Con gres so com o Pre si den te. Os li be ra is, ma go a dos pela ati tu de
cada vez mais hos til dos Na ci o na is, re sol ve ram se pa rar-se aber ta -
men te de les. Para isso con vo ca ram uma re u nião da ma i o ria, ex clu in -
do-os, e de ci diu-se que ne nhum Na ci o nal fa ria par te da Co mis são
Con ser va do ra. A 29 de agos to os Na ci o na is re ce bi am das mãos do 
Go ver no os seus pas sa por tes. Assim eli mi na dos, acer ta ram eles a
luta e na se guin te Ses são do Con gres so rom pe ram as hos ti li da des,
afas tan do da pre si dên cia e vice-pre si dên cia do Se na do dois al tos
per so na gens con su la res, seus ali a dos de ou tro ra, San ta Ma ría e
José Igna cio Ver ga ra. Por uma de sa ven ça in tes ti na dis sol veu-se o
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Mi nis té rio Cu a dra, e a 2 de no vem bro o Sr. Bar ros Luco, pre si den te 
da Câ ma ra, for ma va ou tro Ga bi ne te.

A ex clu são dos Na ci o na is foi um acon te ci men to par la -
men tar, mas ne nhum dos in ci den tes que te nho até aqui re su mi do
tem a meu ver, ao con trá rio do que pre ten de o Sr. Ba ña dos, re la -
ção com a re so lu ção de Bal ma ce da de ar ros tar a guer ra ci vil. Para
quem for acom pa nhan do o Sr. Ba ña dos, tor nar-se-á cada vez mais 
cla ro que o pro ce di men to do Pre si den te em 1891 está em vi o len to 
e ines pe ra do con tras te com to das as tra di ções, não so men te de seu 
ofi cio, mas até de sua pes soa. Que o cha ma do Pre si den ci a lis mo
não era o tipo do go ver no chi le no para o pró prio Bal ma ce da,
mos tra-o de so bra a se guin te ad mis são do Sr. Ba ña dos a res pe i to
de um fato que, a seu ver, de ci diu da sor te da ad mi nis tra ção. “Te -
nho ra zões para as se gu rar”, diz ele, “que Bal ma ce da re pe liu, em
sua cons ciên cia de ho mem e de es ta dis ta, a de cla ra ção de 29 de
agos to” – a que eli mi nou da ma i o ria os Na ci o na is. “Uma vez, po rém, 
fe i ta essa de cla ra ção, nada po dia ele fa zer, e mu i to me nos ma ni fes -
tá-lo ao Ga bi ne te.” É a mais com ple ta con fis são de que Bal ma ce da 
re co nhe cia ser o go ver no par la men tar o Go ver no con su e tu di ná rio
do Chi le, a con quis ta de uma lon ga sé rie de le gis la tu ras. O au tor
fi gu ran do o Pre si den te im pe di do de pro nun ci ar-se so bre uma
re so lu ção de que de pen dia o seu go ver no, fá-lo mais me ti cu lo so
do que a Ra i nha Vi tó ria.

No Mi nis té rio Bar ros Luco co me ça a es pa lhar-se a no tí cia 
que Bal ma ce da ti nha es co lhi do in pet to o seu su ces sor, e que este
era o seu ín ti mo Hen ri que San fu en tes. O Sr. San fu en tes subs ti tu í ra 
no Ga bi ne te Bar ros Luco a Pruden cio Laz ca no. A pri me i ra im -
pres são des se ru mor po lí ti co foi tal que o pró prio San fu en tes, para 
evi tar ma i o res di fi cul da des ao Pre si den te, deu a sua de mis são, e
Bar ros Luco teve que re or ga ni zar o Ga bi ne te. Des se modo, à dis -
tân cia ain da de mais de dois anos, a fu tu ra ele i ção Pre si den ci al co -
me ça va a agi tar o fun do dos par ti dos. Mais tar de ve re mos os re sul -
ta dos des sa can di da tu ra, re pu ta da pe los ve lhos par ti dos chi le nos
uma afron ta ao país.
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O Mi nis té rio Bar ros Luco dis sol veu-se pela ele i ção do
can di da to dos Na ci o na is à pre si dên cia do Se na do, da qual foi de sa -
lo ja do Adol fo Val der ra ma. Bal ma ce da, diz-nos o Sr. Ba ña dos, ti -
nha dois ca mi nhos a se guir, ou a ali an ça dos Na ci o na is e Na ci o na -
li za dos com os Li be ra is, ou a ali an ça des tes com Ra di ca is e Dis si -
den tes. O Sr. Ba ña dos acres cen ta que para pro mo ver a pri me i ra
des sas ali an ças, aliás re pe li da por mu i tos Li be ra is, Bal ma ce da te ria
que re nun ci ar à idéia de uni fi ca ção e que prin ci pal men te por isso
ele pre fe riu a se gun da. Não im por ta va, po rém, a es co lha fe i ta o sa -
cri fí cio da que la mes ma idéia? Era por aca so uni fi car o par ti do ex -
clu ir dele um dos seus gru pos mais pres ti gi o sos? Ado ta do en tre -
tan to esse pen sa men to, Deme trio Las tar ría en car re gou-se de for -
mar o Ga bi ne te e fê-lo a 9 de ju nho com três Li be ra is, dois Dis si -
den tes e um Ra di cal. A en tra da do ele men to Ra di cal con gra çou os
ele men tos mais exal ta dos do Li be ra lis mo, mas os Na ci o na is re ce -
be ram o Ga bi ne te como um car tel que lhes fos se en de re ça do.

A ses são de 1889 foi mu i to agi ta da. A ma i o ria Li be -
ral-Ra di cal de fen dia com ar dor a Bal ma ce da, tra tan do de afas tar da 
luta o nome do Pre si den te. Os mes mos ho mens que ve re mos den -
tro de um ano as si nan do a ata da de po si ção, es tão ain da uni dos em 
tor no dele. A sin ce ri da de dos mi nis tros não era, en tre tan to, um
pon to de fé en tre os ín ti mos da Mo ne da. O Sr. Ba ña dos, por
exem plo, diz que Edu ar do Mate só ace i tou uma pas ta para des co -
brir os fios da pre su mi da can di da tu ra San fu en tes. O fato é que,
por ca u sa des sa can di da tu ra, se tor na ram im pra ti cá ve is as re la ções
en tre Bal ma ce da e o mi nis tro in flu en te do Ga bi ne te, que sus pe i -
ta va o Pre si den te de pro te gê-la, ins pi ran do-se em uma ca ma ri lha,
cujo va li men to era ma i or do que a in fluên cia do Mi nis té rio. Las tar -
ría não pen sou que o Ga bi ne te de ves se con ti nu ar, sa cri fi can do
Mate, in com pa tí vel com Bal ma ce da, e as sim todo ele de mi tiu-se.

A de mis são des se Mi nis té rio abre, pode-se di zer, a cri se
Pre si den ci al. Até aí Bal ma ce da só ti nha tido a di fi cul da de de es co lher
com quem go ver nar; to dos os gru pos da Câ ma ra se lhe ofe re ci am, 
e ele pos su ía no par ti do cha ma do Li be ral de Go ver no o qua dro de 
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uma ma i o ria só li da. Em ou tu bro de 1889, po rém, de po is da rup tu -
ra com Mate e do sa cri fí cio do Mi nis té rio Las tar ría, ele vê-se de
re pen te sem ma i o ria. A sua si tu a ção é esta: ele tem por si um frag -
men to de par ti do; to dos os ele men tos co nhe ci dos, fe i tos de alta
clas se da po lí ti ca chi le na, es tão con tra ele; o sen ti men to ge ral é
que ele não tem ou tro pen sa men to se não fa bri car, na pre si dên cia,
à úl ti ma ma ne i ra dos ar gen ti nos, um par ti do seu, pes so al, anô ni -
mo, com pos to de ele men tos in fe ri o res da so ci e da de, dos re pe li dos 
de to dos os par ti dos in de pen den tes. Ele tem ain da por si o gros so
do Par ti do Li be ral, mas já em mi no ria no Con gres so, e pres tes a
de sa gre gar-se. Os ou tros gru pos es tão co li ga dos para dar com ba te
ao Pre si den te, em pes soa, para re sis tir à sua po lí ti ca in di vi du al.
Des sa ati tu de re sul ta uma tran sa ção; ain da uma vez Bal ma ce da tra -
ta rá de ga nhar tem po, até as fu tu ras ele i ções.

A opo si ção co li ga da ti nha exi gi do que se ti ras se de um
de seus gru pos o mi nis tro do Inte ri or; a isto o Pre si den te não se
su je i tou; con cor da ram, po rém, afi nal, em ace i tar qua tro pas tas, fi -
can do para os Li be ra is a do Inte ri or, que vale por to das. So bre esta 
base or ga ni zou-se a 23 de ou tu bro de 1889 o Mi nis té rio Do no so
Ver ga ra. Era este po rém logo à pri me i ra vis ta um Mi nis té rio de
des con fi an ça. “Como po de ria es pe rar a con fi an ça dos mem bros
da opo si ção con ser va do ra”, di zia um de les no Se na do, “um ga bi ne te
or ga ni za do so bre a base da mais ab so lu ta des con fi an ça, des con fi an -
ça re cí pro ca en tre os gru pos li be ra is re pre sen ta dos nele, des con fi -
an ça to tal do Mi nis té rio a res pe i to dos pro pó si tos que se atri bu em
ao Pre si den te da Re pú bli ca?” Bal ma ce da ha via-se sub me ti do, mas
a sua sus ce ti bi li da de es ta va fe ri da; ele sen tia-se pri si o ne i ro da Co a -
li zão par la men tar; o Par ti do Li be ral, que era a sua co or te, ti nha
so fri do nova de fec ção, com o afas ta men to de ho mens como Las -
tar ría, Ze gers, Luis Errá zu riz, Má xi mo Lira, Jor ge Ri es co e ou tros. O
Sr. Ba ña dos qua li fi ca esse gru po de Con ven ci o na lis tas, por que
di ver gi ram a pro pó si to da Con ven ção Ele i to ral de 1890. O Mi nis té rio
de ou tu bro logo mu dou de che fe em no vem bro, pas san do a di ri -
gi-lo em lu gar de Ra món Do no so, ou tro Li be ral, Sán chez Fon te cil la.
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O Sr. Ba ña dos men ci o na o bo a to, con tes tan do-o, que Bal ma ce da e 
o mi nis tro Val dés Car re ra es ta vam de acor do para este pro vo car
cri se no Ga bi ne te de po is de vo ta do o or ça men to. O cer to é que,
ven do uma des con si de ra ção em um voto da Câ ma ra, Val dés Car -
re ra deu a sua de mis são, e os ou tros mem bros do Ga bi ne te ti ve -
ram que o acom pa nhar, por en ten der Bal ma ce da que a re nún cia
de via ser co le ti va.

Eli mi nan do o Mi nis té rio da Co a li zão, Bal ma ce da re sol -
veu for mar ou tro ex clu si va men te de Li be ra is fiéis, de ami gos seus.
Foi o Mi nis té rio de 21 de ja ne i ro, o Mi nis té rio Ibáñez. Já é o pes so al
pro pri a men te bal ma ce dis ta que en tra em cena. É a di ta du ra que se
re ve la in cer ta, trê mu la ain da, ta te an do os pri me i ros pas sos, te men do 
es tar, nes se ter re no novo para um pre si den te chi le no, a de ma si a da
dis tân cia da ele i ção, pre ci san do ex pe ri men tar a fi de li da de do exér ci to
e a re sis tên cia do país, mas com ten ção fir me de ga nhar a par ti da,
quan do mes mo fos se pre ci so re cu ar, re u ni do o Con gres so, para evi tar 
a acu sa ção e de i xá-lo con clu ir em paz.
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ensaio geral da ditadura

ATÉ O pri me i ro ga bi ne te bal ma ce dis ta, o de
Adol fo Ibá ñez, o Pre si den te pre fe ri ra go ver nar com os ho mens de 
ma i or si tu a ção pes so al no Chi le; re a li za va as suas vis tas ten do por
au xi li a res os che fes dos gran des gru pos em que se dis tri bu ía po li ti -
ca men te a ve lha “so ci e da de” chi le na; eram es ses os seus ami gos e
ca ma ra das das lu tas pas sa das. Ago ra, po rém, to ma va ele mes mo a
di re ção de tudo, por meio de ho mens de sua con fi an ça pes so al;
sur gia um par ti do seu, do seio da an ti ga ma i o ria. Se me lhan te
mu dan ça era o es fa ce la men to da União li be ral. Os Con ser va do res
ju bi la vam. Ambos os gru pos, o mi nis te ri al e o co li ga do, pro cu ra vam
cap tar-lhe as boas gra ças, e po di am eles apro ve i tar-se da si tu a ção
para exi gi rem em tro ca de sua ne u tra li da de a lei cha ma da da Co -
mu na Au tô no ma. Diz o Sr. Ba ña dos que essa re for ma lhes en tre -
ga ria a ad mi nis tra ção dos mu ni cí pi os, onde o Par ti do Ca tó li co, em 
toda a par te ar re gi men ta do, es ta va em ma i o ria. O ar ras ta men to
para a opo si ção era, po rém, mais for te do que todo cál cu lo po lí ti co, 
e cedo os Con ser va do res por sua vez en tra ram para a Co a li zão. A
ses são or di ná ria de 1890 ti nha que ser de ci si va: ou tri un fa va, ou se
ex tin guia no Chi le o Go ver no par la men tar.



Num ban que te dado a 12 de fe ve re i ro pelo Inten den te
de Val pa ra í so, Ibá ñez lan ça em nome do Pre si den te o pro gra ma
das re for mas cons ti tu ci o na is. “O Pre si den te”, dis se o mi nis tro do
Inte ri or, “pen sa que che gou para ele a hora so le ne de cum prir um
alto de ver cí vi co, des po jan do-se de uma gran de par te de suas atri -
bu ções cons ti tu ci o na is, de to das aque las que não se jam ab so lu ta -
men te in dis pen sá ve is para o Go ver no ge ral da na ção, po rém,
não, pra ti ca men te ou de fato, em fa vor dos par ti dos pes so a is, que
pre ten dem o po der para to ma rem em be ne fí cio pró prio a in fluên cia
do Pre si den te, mas, sim, em be ne fí cio do povo, por meio da re for ma
ra di cal da Cons ti tu i ção.”

É sem pre a mes ma lin gua gem: os par ti dos que dis pu tam
o po der são par ti dos pes so a is; o par ti do, po rém, que o Pre si den te
tra ta de fun dar, esse é o par ti do na ci o nal. O Pre si den te está pron -
to a de sis tir de par te de suas atri bu i ções, con tan to que tor nem o
seu po der in de pen den te, como se essa “in de pen dên cia” não re du -
zis se tudo o mais a com ple ta sub ser viên cia. Des tru ir os par ti dos
que se for ma ram em di fe ren tes mo men tos da His tó ria chi le na para 
subs ti tuí-los por um gran de par ti do novo, que te ria tan tos adep tos
quan tos fos sem os em pre gos e for ne ci men tos pú bli cos mul ti pli ca dos 
pelo pes so al vo tan te, era co brir o Chi le in te i ro de uma le pra tan to
mais las ti má vel quan to a cha ga se ria toda ar ti fi ci al e de cri a ção
ex clu si va do go ver no.

O Mi nis té rio Ibá ñez não che gou a apre sen tar a re for ma
ar qui te ta da por Bal ma ce da; nas vés pe ras da re u nião do Con gres so, 
o Chi le foi sur pre en di do por este te le gra ma ex pe di do, a 30 de
maio, da Mo ne da aos in ten den tes e go ver na do res: – “Fui cha ma do 
a or ga ni zar o mi nis té rio e fi cou cons ti tu í do com os Srs. Mac ken na, 
Ju lio Ba ña dos Espi no sa, Gan da ril las, Val dés Car re ra, Ve lás quez, e
o aba i xo as si na do. Esta or ga ni za ção mi nis te ri al tem o se guin te sig -
ni fi ca do po lí ti co: eli mi na ção ir re vo gá vel e ab so lu ta de mi nha pes -
soa, qua is quer que se jam as emer gên ci as fu tu ras, de todo tra ba lho
a meu fa vor, na de sig na ção de can di da to à ele i ção de Pre si den te da 
Re pú bli ca. Hen ri que San fu en tes”. Era um per fe i to gol pe de te a tro.
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A cir cu lar era an tes de tudo o re co nhe ci men to da can di -
da tu ra que ela eli mi na va, can di da tu ra tão po si ti va que só po dia ser
apa ga da do es pí ri to pú bli co, fa zen do-se do can di da to o pri me i -
ro-mi nis tro que ia pre si dir à ele i ção. Era mais ain da; era um de sa -
fio àque les mes mos a quem o Pre si den te sa cri fi ca va o seu can di da -
to, por que dava a San fu en tes, se não des de logo a pre si dên cia, o
pri me i ro lu gar na ele i ção do novo pre si den te, isto é, o mes mo as -
cen den te pes so al na fu tu ra ad mi nis tra ção que ele ti nha de Bal ma -
ce da. Em uma pa la vra, era fun dar no Chi le a trans mis são da pri me i -
ra ma gis tra tu ra den tro da in ti mi da de dos pre si den tes; era con ver ter a 
su ces são pre si den ci al em uma es pé cie de mor ga dio, co brin do o
pe río do de três ad mi nis tra ções con se cu ti vas, tal vez mais, per mi ti da 
que fos se a re e le i ção. O Chi le im por ta va as sim as pi o res prá ti cas da
Amé ri ca do Sul, onde a pas sa gem do po der su pre mo se tem tan tas 
ve zes fe i to por meio de uma con ven ção ver bal en tre as par tes,
com a cláu su la até de re tro ces são. Como fora di fe ren te a con du ta
de Errá zu riz, fa zen do re co nhe cer no seu go ver no o prin cí pio da
ine le gi bi li da de do Pre si den te! Como o novo pla no se apar ta va des sa
tra di ção chi le na, ce le bra da no Con gres so pelo Sr. Val dés Car re ra,
de que to dos os pre si den tes, des de Bul nes até San ta Ma ría, com
ex ce ção ape nas de Anibal Pin to, não fo ram os can di da tos pre fe ri dos
por seus an te ces so res!

O Mi nis té rio San fu en tes, cha ma do tam bém o Mi nis té rio
de Maio,1 re pre sen ta ria uma das ma i o res in ge nu i da des na his tó ria da 
po lí ti ca, se se pu des se con ce ber um par ti do ca paz de in ge nu i da des
des sa or dem. A  ca u sa da co a li zão dos an ti gos par ti dos, da dis si -
dên cia no seio do Li be ral, diz-nos o Sr. Ba ña dos, era a can di da tu -
ra San fu en tes. “Le van do em ho lo ca us to ao al tar dos sa cri fí ci os
essa can di da tu ra”, o Par ti do Li be ral e Bal ma ce da acre di ta vam ti -
rar a opo si ção o pre tex to que ela ale ga va e cha má-la “no bres idéi as 
de tran sa ção”. A opo si ção não jul gou que o mi nis té rio do Inte ri or, a 

Bal ma ce da 55

1 30 de maio de 1890.



lu gar-te nên cia pre si den ci al, fos se esse al tar dos ho lo ca us tos  que o Sr.
Ba ña dos fi gu ra, nem que o can di da to à imo la ção ti ves se a pu re za
das ví ti mas. A no me a ção de San fu en tes lon ge de ser um sa cri fí cio
era o co me ço da ação. Até à ses são an te ri or, o Pre si den te pro cu ra -
ra de um modo ou de ou tro apo i ar-se em ma i o ri as do Con gres so,
go ver nar de acor do com ele, con for me o es pí ri to e a tra di ção do sis -
te ma par la men tar. Com o mi nis té rio San fu en tes, po rém, ele de sa fi a va
o Con gres so a me di rem ar mas.

Ibá ñez, já vi mos, anun ci a ra o pro je to de re for ma que de -
via es ta be le cer a in de pen dên cia per fe i ta do Exe cu ti vo, subs ti tu -
in do as ins ti tu i ções par la men ta res do Chi le por uma adap ta cão
do sis te ma nor te-ame ri ca no. De fato, ao abrir o Con gres so a 1º de 
ju nho de 1890, Bal ma ce da faz na Men sa gem a mais ar den te apo -
lo gia des se pla no. É uma re vo lu ção com ple ta no go ver no do Chi -
le, o que ele quer. Sob pre tex to de fun dar a des cen tra Ii za ção, por
uma or ga ni za ção pro vin ci al mu i to me nos ex ten sa do que nós tí -
nha mos no Impé rio, ele pro pu nha pra ti ca men te a oni po tên cia do
Po der Exe cu ti vo e a de gra da ção do Con gres so, ao qual che ga va a
ti rar a prer ro ga ti va de vo tar os im pos tos, des de que tor na va per ma -
nen te a au to ri za ção para co brá-los. Era um re tro ces so con si de rá vel 
na mar cha do Chi le, o aban do no das li ber da des ad qui ri das, a con -
fis são da in ca pa ci da de do país para se go ver nar por si, para o
fun ci o na men to de ins ti tu i ções que são o úl ti mo pro gres so a que
atin giu a re pre sen ta ção dos po vos li vres. Em nos sos pa í ses, onde a 
na ção se man tém em me no ri da de per ma nen te, as li ber da des, os di -
re i tos de cada um, o pa tri mô nio de to dos, vi vem res guar da dos
ape nas por al guns prin cí pi os, por al gu mas tra di ções ou cos tu mes,
que não pas sam de bar re i ras mo ra is, sem re sis tên cia e que o me -
nor aba lo de i ta por ter ra. A es ses pa í ses, onde a li ber da de ca re ce
do am pa ro do po der, onde  a lei é frá gil, não se adap tam ins ti tu i -
ções que só pode to le rar uma na ção como a nor te-ame ri ca na,
cuja opi nião é uma força que le va ria de ven ci da qual quer go ver -
no, cu jos par ti dos são exér ci tos que den tro de ho ras se le van ta ri am 
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ar ma dos sob o co man do de seus che fes, e que, por isso mes mo,
se res pe i tam como duas gran des po tên ci as.

É sin gu lar que, nes sa Men sa gem, Bal ma ce da te nha re cor -
da do tudo o que o Chi le con se guiu ser sob a Cons ti tu i ção que ele
pre ten dia des tru ir. “O Chi le”, dis se ele, “foi no pe río do da sua
or ga ni za ção uma ex ce ção en tre as re pú bli cas fun da das no sé cu lo
XIX, e nos úl ti mos trin ta anos ele ofe re ce um exem plo sem igual
no con ti nen te das duas Amé ri cas e tal vez sem pa ra le lo no res to do 
mun do. Enquan to as ou tras na ções so fre ram gra ves agi ta ções so ci a is
e po lí ti cas, mu dan ças im pre vis tas de Go ver no e pro fun das re vo lu -
ções, a Re pú bli ca do Chi le, ape sar da si tu a ção ex tra or di ná ria cri a da
por uma for mi dá vel guer ra ex ter na, não so freu um úni co trans tor -
no, um úni co mo tim mi li tar. Nem por um ins tan te per tur bou-se a
mar cha de só li do pro gres so re a li za do por uma e ou tra ge ra ção.” O 
Pre si den te que di zia isso, com o ca rac te rís ti co amor-pró prio chi le -
no, de via pre ver, da dos es tes pre ce den tes do seu país e a têm pe ra
na ci o nal, a re sis tên cia que ha via de en con trar a sua ini ci a ti va de -
mo li do ra. Para re co men dar, po rém, a sub ver são to tal de um re gi -
me, não de i xa de ser cu ri o sa men te in cons ci en te, – só essa in cons -
ciên cia ex pli ca tudo o que ele se guiu, – tão bri lhan te apo lo gia. A
te o ria da Men sa gem pa re ce ser que o re gi me daí em di an te se ria
es té ril. Che ga ra o mo men to his tó ri co – evi den te men te à pre ci são 
do mo men to não era es tra nho para Bal ma ce da o fato de es tar o
seu par ti do no po der – de subs ti tu ir o Go ver no par la men tar pelo
que ele cha ma re pre sen ta ti vo, como se o Go ver no par la men tar não 
fos se pre ci sa men te o Go ver no da re pre sen ta ção na ci o nal. “Se que re -
mos a Re pú bli ca”, diz a Men sa gem, “como ex pres são da ciên cia e
da ex pe riên cia do Go ver no de li ber da de, é ne ces sá rio re for mar,
des de a sua base, a Cons ti tu i ção de 1833.” A pro pa gan da ci en tí fi ca
con tra o par la men ta ris mo que se re fle te no Chi le no seio do par ti -
do cha ma do Li be ral, an ti e ti ca men te, por quan to foi o li be ra lis mo
que ide ou e aper fe i ço ou, peça por peça, o sis te ma par la men tar até
tor ná-lo, como na Ingla ter ra, um re ló gio que mar ca os mi nu tos da
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opi nião, e não so men te as ho ras, como o go ver no Pre si den ci al
ame ri ca no.

Não há em po lí ti ca pre ten são mais fú til do que essa apre -
sen ta da em nome da ciên cia. A ciên cia pode tan to cri ar uma so ci e -
da de como a gló ti ca pode in ven tar uma lín gua, ou a fi lo so fia uma
re li gião. A po lí ti ca cha ma da ci en tí fi ca pro põe-se pou par a cada so ci e -
da de as con tin gên ci as da ex pe riên cia pró pria, guiá-la por uma sa be -
do ria abs tra ta, sín te se das ex pe riên ci as ha vi das, o que se ria en fra -
que cer e des tru ir o re gu la dor da con du ta hu ma na, que é exa ta -
men te a ex pe riên cia in di vi du al de cada um. Cer tas leis exis tem em
po lí ti ca que se po dem cha mar ci en tí fi cas, no sen ti do em que a eco -
no mia po lí ti ca, a mo ral, a es ta tís ti ca, são ciên ci as, mas a po lí ti ca
em si mes ma é uma arte tão prá ti ca como a con du ta do ho mem
na vida. O es ta dis ta que apren deu a go ver nar nos li vros é um
mito, e pro va vel men te os Pitts, os Bis marcks, os Ca vours do fu tu ro
hão de se for mar na mes ma es co la que eles. Co nhe cer o seu país,
co nhe cer os ho mens, co nhe cer-se a si mes mo, há de ser sem pre a
par te prin ci pal da ciên cia do ho mem de Esta do. Era um rei sá bio
o que di zia que para cas ti gar uma pro vín cia, o me lhor se ria en tre -
gá-la a fi ló so fos po lí ti cos. Entre o es pí ri to de re for ma le va do
mes mo à uto pia e o de sis te ma, há a mes ma di fe ren ça que en tre a
fi si o lo gia e a ma te má ti ca. Há até di fe ren ça de tem pe ra men to. Os
re for ma do res per ten cem prin ci pal men te a duas clas ses, os sen ti -
men ta is e os ju ris tas. A tra di ção toda da pa la vra re for ma, to ma da
pri me i ro a mais tran qüi la da to das as his tó ri as, a dos mos te i ros, é
con ser va do ra, e en cer ra em si dois gran des sen ti men tos: o de ve ne -
ra ção e o de per fe i ção. Per gun ta ram a Pa u sâ ni as por que en tre os
la ce de mô ni os não era per mi ti do a nin guém to car nas an ti gas leis:
“Por que as leis”, res pon deu ele, “de vem ser se nho ras dos ho mens
e não os ho mens se nho res das leis.”  Este é o es pí ri to de imo bi li -
da de vo lun tá ria, es pí ri to ener gé ti co de uma raça for te. “Há um
novo”, di zi am os de pu ta dos de Co rin to, “que não res pi ra se não a
no vi da de, que não co nhe ce o re pou so, e não pode su por tá-lo nos
ou tros.” Este é o es pí ri to de ins pi ra ção trans bor dan te e de eter no
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mo vi men to das ra ças de gê nio, como a ate ni en se, a flo ren ti na, a
fran ce sa. Entre os dois ex tre mos há o es pí ri to com bi na do de con -
ser va ção e aper fe i ço a men to, pri vi lé gio su pe ri or das ins tru ções
mu i tas ve zes se cu la res, como é, por exem plo, o Pa pa do, na or dem
re li gi o sa, e, na or dem po lí ti ca, a cons ti tu i ção in gle sa, ou a de mo -
cra cia su í ça.

Entre esse es pí ri to de aper fe i ço a men to gra du al e o es pí -
ri to sis te má ti co, ci en tí fi co, ra di cal, não há afi ni da de: há pelo con -
trá rio an ta go nis mo, mes mo, como eu dis se an tes, de na tu re zas. O
re for ma dor em ge ral de tém-se di an te do obs tá cu lo; dá lon gas vol -
tas para não atro pe lar ne nhum di re i to; res pe i ta, como re lí qui as do 
pas sa do, tudo que não é in dis pen sá vel al te rar; ins pi ra-se na idéia
de iden ti da de, de per ma nên cia; tem, no fun do, a su pers ti ção chi ne -
sa – que não se deve de i tar aba i xo um ve lho edi fí cio, por que os es -
pí ri tos en ter ra dos de ba i xo dele per se gui rão o de mo li dor até a mor -
te. A na tu re za in tran si gen te é exa ta men te o opos to; mes mo o Ra -
ci o na lis mo Ja co bi no de 1793 não é po rém sis te má ti co, ar ra sa dor,
como o me to dis mo ci en tí fi co. Não há pa i xão, por mais fe roz, que
se pos sa com pa rar em seus efe i tos des tru i do res à ino cên cia da in -
fa li bi li da de. Os Ter ro ris tas de Pa ris, “mas sa cra vam” bru tal men te
como as sas si nos ébri os; os Te o ris tas ino va do res am pu tam com a
cal ma e o in te res se frio de ci rur giões. Estes não co nhe cem a di fi -
cul da de que sen tia Ca ta ri na da Rús sia; es cre vem as suas cons ti tu i -
ções na pele hu ma na tão bem como no pa pel; la vram suas uto pi as
na so ci e da de, a ti ros de ca nhão, quan do é pre ci so.

Essa su ges tão ci en tí fi ca a que obe de ce Bal ma ce da mos tra 
a su per fi ci a li da de da se gun da na tu re za que ele ad qui riu no go ver -
no. O es pí ri to dos es ta dis tas chi le nos não pode de i xar de ser re fra -
tá rio a sa tu ra ções des sa or dem, so bre tu do quan do alhe i as a toda a
sua for ma ção an te ri or. Uma vez eu ob ser va va ao meu que ri do
mes tre, o Ba rão de Ta utp ho e us, o que me pa re cia ser uma in fe ri o -
ri da de na raça in glesa, a sua di fi cul da de de apre en der idéi as es tra -
nhas. Ele fez-me a esse res pe i to, com a vi va ci da de e pron ti dão do
seu es pí ri to que não en ve lhe ceu nun ca, uma bri lhan te de mons tra -
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ção de que essa im per me a bi li da de era exa ta men te a qua li da de mes -
tra dos in gleses, a ca u sa de sua pri ma zia, o ca rac te rís ti co de sua
ori gi na li da de e do seu gê nio. Tam bém os chi le nos, quer-me pa re -
cer, de vem par te da sua for ça à re sis tên cia que ofe re cem a idéi as
de im por ta ção, a mo dos de pen sar e de sen tir alhe i os.

A ati tu de as su mi da por Bal ma ce da era um pre ce den te
che io de gran des pe ri gos. Dado que a na ção chi le na sen tis se a ne -
ces si da de de for ta le cer, con tra o Con gres so, o Po der Exe cu ti vo –
pra ti ca men te ab so lu to – a al te ra ção cons ti tu ci o nal de via ser ini ci a -
da pela na ção, e não pelo Pre si den te. Não era este o mais apto
para pro por em be ne fí cio do seu car go se me lhan te mu dan ça. A
ale ga ção de que sem a in ter ven ção das Câ ma ras ha ve ria dois par ti -
dos “de idéi as”, ao pas so que no re gi me par la men tar o que ha via
eram nu me ro sos gru pos pes so a is, não ti nha base na ex pe riên cia.
Os par ti dos tan to se fra ci o nam em um re gi me como em ou tro, e
tan to em um como em ou tro se uni for mi zam. A exis tên cia de dois 
par ti dos úni cos é um fato que teve ex pli ca ção his tó ri ca na Ingla -
ter ra e nos Esta dos Uni dos, mas que hoje não cor res pon de à frag -
men ta ção da opi nião. Nem a sub di vi são dos par ti dos é ne ces sa ri a -
men te um mal; pelo con trá rio, mu i tas ve zes a mi no ria in de pen den te 
é que sal va o bom prin cí pio e ca u sa a re for ma do par ti do. Em
tudo isto a ir re gu la ri da de era vi sí vel. Não ca bia ao Po der Exe cu ti vo
anu lar o Con gres so para o fim de nor ma li zar a fun ção dos par ti dos.
Em pa í ses, como o Chi le, onde a opi nião não pode ain da tan to
como o Go ver no, o re gi me pre si den ci al, esse sim, é que só pro du -
zi ria par ti dos pes so a is, de oca sião, que se ria pre ci so re fa zer a cada
nova pre si dên cia. Nem o ca rá ter pes so al atri bu í do por Bal ma ce da
aos par ti dos con trá ri os pro va va, a ser exa to, se não essa mes ma
in fluên cia pre si den ci al, que ele pro cu ra va au men tar. Esses par ti dos 
eram com efe i to re ma nes cen tes das di ver sas ad mi nis tra ções.

Aber to o Con gres so, o Mi nis té rio San fu en tes viu-se
re pe li do, por as sim di zer, da so le i ra das duas Câ ma ras. No Se na do, 
Alta mi ra no pro pôs logo um voto de cen su ra aos mi nis tros; San fu -
en tes le van tou a luva. “Enquan to ti ver mos a con fi an ça do Pre si -
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den te da Re pú bli ca”, dis se ele, “man ter-nos-emos nos nos sos
pos tos.” Era o re pú dio ab so lu to do re gi me par la men tar. “Se o
Chi le”, dis se ra ele, “es ti ves se cons ti tu í do de ba i xo do sis te ma par la -
men tar...”, re je i tan do a hi pó te se. O Ga bi ne te fi ca ria até as fu tu ras
ele i ções, e o país en tão pro nun ci a ria a sua de ci são fi nal en tre o
Pre si den te e o Con gres so. Era um ple bis ci to na po leô ni co; era
atri bu ir ao Con gres so ele i to por ele, San fu en tes, a prer ro ga ti va de
jul gá-lo, que ele ne ga va ao Con gres so exis ten te. Di zer que o Ga bi -
ne te só era res pon sá vel pe ran te Câ ma ras ain da por ele ger, era pro -
cla mar que até lá fi ca va sus pen sa a res pon sa bi li da de mi nis te ri al.
Essas no vi da des eco a ram no Se na do, como in sul tos a tudo o que
o Chi le se ha bi tu a ra a res pe i tar, a tudo de que ele se or gu lha va.

Por 25  vo tos con tra 8, foi ado ta da a cen su ra pro pos ta.
Dos que a re je i ta ram, qua se to dos jul ga ram pre ci so ma ni fes tar que 
re pu di a vam a te o ria cons ti tu ci o nal do Ga bi ne te. O Sr. Vi cen te Bal -
ma ce da, que se que ria abs ter, de cla rou que de po is das pa la vras do mi -
nis tro do Inte ri or acre di ta va de ver de pa tri o tis mo vo tar a cen su ra. Era pra ti -
ca men te o Se na do todo. Na Câ ma ra as co i sas pas sa ram-se ain da
pior. O Sr. Mac-Iver for mu lou uma mo ção, cen su ran do as de cla ra -
ções an ti cons ti tu ci o na is fe i tas no Se na do pe los dois mi nis tros do
Inte ri or e de Re la ções Exte ri o res, e as ma ni fes ta ções con tra o Ga -
bi ne te fo ram tão de sa bri das que este se pre va le ceu de las para de -
cla rar que não com pa re ce ria mais às ses sões. A mi no ria Li be ral re -
ti rou-se, pre tex tan do co a ção, e o voto de cen su ra de Mac-Iver foi
ado ta do por 70 de pu ta dos con tra 1. A 14 de ju nho a Câ ma ra, por
69 vo tos con tra 29, de ci de adi ar a dis cus são da lei dos me i os “até
que o Pre si den te da Re pú bli ca no me ie um Mi nis té rio que dê ga -
ran ti as de res pe i to às ins ti tu i ções, e me re ça por isso a con fi an ça do 
Con gres so Na ci o nal”. O mes mo faz o Se na do a  18. “As no ções
apro va das con ti nham im plí ci ta a Re vo lu ção”, diz o Sr. Ba ña dos;
tam bém a ati tu de do go ver no con ti nha im plí ci ta a di ta du ra.

O di re i to das Câ ma ras de ne gar os me i os a um Ga bi ne te
que ela su pu nha fa tal às ins ti tu i ções é um di re i to per fe i to. As
Câ ma ras são a Re pre sen ta ção Na ci o nal; a fic ção é que elas são o
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país, ao pas so que o Pre si den te não é se não um ma gis tra do. Entre
a Re pre sen ta ção Na ci o nal de um lado e o Pre si den te do ou tro,
pre su me-se, ha ven do con fli to, que a na ção está com os seus re pre -
sen tan tes e não com o seu de le ga do, e tan to as sim que a Re pre sen -
ta ção Na ci o nal tem, em cer tos ca sos, de i xa do ex clu si va men te ao
seu cri té rio, o di re i to até de o sus pen der e de o de por. E é o Po der
mais alto de to dos. No caso de rup tu ra, não se com pre en de ria na
Ingla ter ra um Par la men to, nem nos Esta dos Uni dos, um Con gres so 
re bel de. De cer to o pre si den te tem o di re i to de es co lher li vre men te
os seus mi nis tros, mas esse li vre men te en ten de-se den tro de nor -
mas, de con ven ções con sa gra das, que for mam a Cons ti tu i ção não
es cri ta de cada país. Não é so men te na Ingla ter ra que a Cons ti tu i ção 
não é es cri ta; es cre vam-na como qui se rem, ima gi nem os mo dos
mais de ci si vos de de mar car os li mi tes de cada po der, a Cons ti -
tu i ção terá sem pre que ser o mo dus vi ven di que eles as sen ta rem
en tre si e que o país ti ver san ci o na do. Nada mais pre pós te ro do
que, em  um país onde esse mo dus vi ven di es ta va des de tan tos
anos pro fun da men te ra di ca do, sur gir de re pen te um Ga bi ne te pre -
ten den do go ver nar sem as Câ ma ras e in vo can do para isso frag men -
tos ar que o ló gi cos ou pos tu la dos da ciên cia mo der na.

Em ju lho, con ti nu an do o con fli to, a Câ ma ra cha ma por
duas ve zes os mi nis tros a dar con ta dos seus atos, e eles re cu sam
com pa re cer. A si tu a ção é da ma i or gra vi da de, to dos vêem a guer ra 
ci vil apro xi mar-se. Os ami gos que Bal ma ce da ain da ti nha nos di -
ver sos par ti dos, as sus ta dos com as con se qüên ci as ul te ri o res da
rup tu ra, di ri gem-se a ele para lhe pe di rem que che gue a um acor -
do com o Con gres so, sa cri fi can do o Ga bi ne te. “Qual se ria a si tu a -
ção do Pre si den te do Chi le”, re tor quiu-lhes Bal ma ce da, “se nes tas
con di ções eu ce des se do exer cí cio de mi nhas prer ro ga ti vas cons ti -
tu ci o na is?” “Se ria o ma i or ho mem do Chi le”, in ter rom peu o Sr.
Fran cis co Pu el ma. De po is este mes mo res pe i tá vel de le ga do do
povo de San ti a go in si nu ou a Bal ma ce da que re nun ci as se a pre si -
dên cia. “Evo cou-se em mi nha pre sen ça”,  foi a res pos ta do Pre si den te, 
“a lem bran ça da ab di ca ção de O’Higgins. Era essa uma épo ca de
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anar quia e de re vo lu ção. Nós nos acha mos em pre sen ça de uma si -
tu a ção re gu lar, na qual exer ci to mi nhas atri bu i ções cons ti tu ci o na is. 
Nin guém tem o di re i to de pe dir-me o sa cri fí cio de mi nhas prer ro -
ga ti vas como Che fe de Esta do no Chi le. Eu vos de cla ro com toda
a con vic ção: não aba te rei ne nhu ma de mi nhas atri bu i ções, não re -
pre sen ta rei em caso al gum o pa pel de ví ti ma, por que o Che fe de
Esta do que a isso se pres tas se vi ti ma ria a na ção que man da e re -
pre sen ta.” A ab di ca ção de O’Higgins, que ele as sim re pe lia, quan -
tas ve zes não lhe terá pa re ci do mais tar de a sa í da am pla que se
abria en tão à sua dig ni da de, à sua re pu ta ção, e ao seu pa tri o tis mo?

A luta com o Con gres so re u ni do era en tre tan to im pos sí -
vel, por que o Con gres so ti nha até o di re i to de acu sar e jul gar os
mi nis tros, e pre ten dia, se não hou ves se ou tro meio, sus pen dê-los
des sa for ma. Nes se mo men to, Bal ma ce da não po dia ain da as su mir
a di ta du ra; para as su mi-la pre ci sa va po der adi ar o Con gres so,
como fez em ou tu bro, ou que este não se re u nis se mais. A tran sa -
ção im pu nha-se como uma me di da de pru dên cia, en quan to fos se
pre ci so con tar com ele. Toda re sis tên cia nes se mo men to era uma
lou cu ra, que ria di zer a par ti da per di da. O gol pe de esta do, que es -
ta va as sen ta do, como ve re mos mais lon ge, foi aban do na do. Ce der,
era da par te de Bal ma ce da ga nhar ter re no para a luta ele i to ral de
mar ço, que era o que lhe im por ta va. Te men do to dos o de sen vol vi -
men to da cri se, o arce bis po de San ti a go pres tou-se ao pa pel de
me di a dor, e, de po is de di ver sas ne go ci a ções com Bal ma ce da, di ri -
gi das pelo Sr. Álva ro Co var ru bi as, o Con gres so e o Pre si den te
che ga ram a um acor do: o Mi nis té rio de Maio de mi tia-se, e o Con -
gres so vo ta va a lei de me i os, for man do o Pre si den te um ga bi ne te
ne u tro. O en sa io ge ral da di ta du ra es ta va fe i to. A re pre sen ta ção se
re a li za ria, se fos se pre ci so, quan do o Con gres so não pu des se mais
re u nir-se jure pro pio.
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Di ta dor

SEPARANDO-SE do Ga bi ne te de San fu en tes, Bal ma ce da
deu-lhe as ma i o res de mons tra ções de so li da ri e da de e re co nhe ci -
men to. No ban que te de des pe di da, na Mo ne da, ele pro fe riu,
diz-nos o Sr. Ba ña dos, “um dos mais be los dis cur sos que ja ma is
lhe ouvi, ex pres san do sua gra ti dão aos ami gos que com tan ta ab -
ne ga ção, ener gia, e pa tri o tis mo, ti nham de fen di do o prin cí pio da
au to ri da de e as prer ro ga ti vas cons ti tu ci o na is do Che fe do Esta do”. 
Por seu lado, os Li be ra is de San ti a go fe li ci ta vam o Mi nis té rio de
Maio pelo tri un fo das prer ro ga ti vas do Pre si den te da Re pú bli ca con tra as
in va sões in cons ti tu ci o na is do Con gres so. Não era um Mi nis té rio que caía, 
era um in ter reg no que se anun ci a va; os mi nis tros de mis si o ná ri os
con ser va vam a con fi an ça, a gra ti dão do Pre si den te; o Con gres so
es ta va a ex pi rar, o par ti do bal ma ce dis ta iria às ur nas com a cer te za
da vi tó ria. O que era pre ci so, era atra ves sar do me lhor modo o
res to da Ses são or di ná ria; en cer ra do o Con gres so, o cam po fi ca va
li vre para a ação, e o pre si den te po de ria ter ao seu lado os ho mens 
de sua con fi an ça.

O Mi nis té rio de tran sa ção for ma do em agos to sob a di -
re ção de Be lisa rio Prats com pu nha-se de pes so as es tra nhas ao



Con gres so e ao con fli to tra va do en tre o Pre si den te e a ma i o ria. O
Con gres so vo tou ime di a ta men te a Lei de Me i os; uma acu sa ção
pro pos ta con tra os mem bros do Mi nis té rio San fu en tes pelo De pu -
ta do F. Pu el ma Tup per foi re je i ta da por 56 vo tos con tra 6: ha via o
pro pó si to de evi tar qual quer novo mo ti vo de que i xa, de apa gar, no 
âni mo de Bal ma ce da, os res sen ti men tos do con fli to ha vi do, de co -
o pe rar com ele. Infe liz men te o Mi nis té rio Prats es ta va, por sua na -
tu re za, com os dias con ta dos. O par ti do bal ma ce dis ta ti nha uma
or ga ni za ção e che fes que va li am mais do que os mi nis tros. As ele i -
ções dar-lhe-iam imen sa vi tó ria no país, e, cer tos dis to, o fun ci o na -
lis mo todo e to dos os pre ten den tes pre fe ri am as boas gra ças do
Co mi tê exe cu ti vo li be ral às do Mi nis té rio. A si tu a ção do Ga bi ne te
era im pos sí vel, e cada dia se agra va va; ele sen tia que não go ver na va;
que a ad mi nis tra ção toda es ta va mon ta da, como um po de ro so me -
ca nis mo ele i to ral, que a mais de li ca da pres são pu nha em mo vi -
men to. A po si ção dos mi nis tros era mes mo ri dí cu la, eles sa bi am o
que se es ta va fa zen do em todo o país, e não po di am ale gar ne -
nhum fato, por que mes mo não ha via ou tra co i sa se não a in fluên cia 
in tan gí vel, pes so al, si len ci o sa, exer ci da pela von ta de co nhe ci da,
pelo in te res se evi den te, pe las in ti mi da des po lí ti cas, do Pre si den te
da Re pú bli ca, e mais do que bas tan te para dar a vi tó ria aos seus
can di da tos pre di le tos e aos prin cí pi os sus ten ta dos por ele, com o
ar dor de uma de fe sa pró pria, no úl ti mo con fli to com o Con gres so. 
Os mi nis tros não ti nham fa tos que le var ao co nhe ci men to do Pre -
si den te de que ele não pu des se rir com eles; não ha via nada que
eles lhe pu des sem de nun ci ar como vi o la ção da ne u tra li da de; o
ma qui nis mo fun ci o na va sem um atri to, um ran gi do, uma co mo -
ção; a mu dar uma peça, se ria pre ci so mu dar to das, isto é, or ga ni zar 
uma ad mi nis tra ção an ti bal ma ce dis ta para hos ti li zar o bal ma ce dis -
mo sob a pre si dên cia de Bal ma ce da. Ain da as sim, quem sabe? mas, 
a não ser isso, nada con tra ba lan ça ria a in fluên cia do Pre si den te,
mes mo quan do este não qui ses se exer cê-la, pos ta como es ta va nas
mãos dos seus ami gos.
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Entre o Pre si den te e os mi nis tros de mis si o ná ri os, – não 
se sa bia isto en tão, é des ne ces sá rio dizê-lo, e o Sr. Ba ña dos não o
re fe re no seu li vro, – ha via um laço ocul to que não se po dia mais
que brar. Esse laço era o se gre do de um gol pe de es ta do abor ta do. A
Re vo lu ção vi to ri o sa en con trou em 1891 um do cu men to cu ri o so, o
Diá rio do Mi nis té rio de Maio de 1890, es cri to pelo pró prio Sr. Ba -
ña dos Espi no sa. Nes se Diá rio, que vem jun to ao pro ces so ins ta u ra -
do ao Ga bi ne te Vi cu ña, en con tra-se a nar ra ção mi nu ci o sa de uma
cons pi ra ção tra ma da em ju lho en tre o Pre si den te, os mi nis tros, o
Inten den te de Val pa ra í so, e di ver sos co man dan tes de cor pos, para
dis sol ver o Con gres so que es ta va fun ci o nan do, e pro cla mar a di ta -
du ra. Para um do cu men to des tes só há uma res pos ta, mos trar que
é apó cri fo; a sua au ten ti ci da de, po rém, pa re ce fora de dú vi da. Há
tre chos ca rac te rís ti cos nes se Diá rio. A 27 de ju lho cons ta que o Con -
gres so vai acu sar os mi nis tros, e na Mo ne da se es pa lha que, uma
vez pos tos os mi nis tros em acu sa ção, o Con gres so de cla ra ria a de -
po si ção do Pre si den te. “Em pre sen ça des se pla no”, diz no seu Diá rio
o Sr. Ba ña dos, “o Pre si den te da Re pú bli ca e o Ga bi ne te re sol ve -
ram por una ni mi da de de vo tos que, apre sen ta da a acu sa ção, se
pro ce de ria ime di a ta men te à dis so lu ção do Con gres so, se pro cla -
ma ria a Di ta du ra e se pro ce de ria à nova ele i ção no pe río do de que 
fala a lei ele i to ral. O Pre si den te da Re pú bli ca en car re gou-me de
re di gir o pro je to de Ma ni fes to. O Pre si den te da Re pú bli ca en car -
re gou-se por sua par te de re di gir os con si de ran dos e o de cre to de
dis so lu ção.” A 28 de ju lho há no Diá rio, en tre ou tras, es tas re ve la -
ções im por tan tes: “De ma nhã re di gi o pro je to de Ma ni fes to. Di -
tei-o ao es cre ven te do Pre si den te da Re pú bli ca e con ser vo-o en -
tre os meus pa péis.” É pre ci so no tar que nes se tem po Bal ma ce da
es ta va em ne go ci a ções com o Arce bis po de San ti a go. Às 9 ½ da
no i te re ú ne-se e Con se lho de Mi nis tros. “To dos es ti ve ram acor des
em pre pa rar des de logo o gol pe, por exis tir co nhe ci men to unâ ni -
me de que, atrás da acu sa ção dos mi nis tros, vi ria a de po si ção do
Pre si den te. Pen sou-se, en tre tan to,  que era me lhor es pe rar o co me ço 
da acu sa ção, e que no dia se guin te às 3 ho ras da ma nhã se la cra ri am

Bal ma ce da 67



as por tas do Con gres so e se fa ria o ban do pelo co man dan te ge ral
das ar mas, acom pa nha do por to dos os che fes de cor pos. O Pre si -
den te da Re pú bli ca dis se que ime di a ta men te fa la ria a al guns che fes 
de cor pos e que às 10 ½ che ga ria o Inten den te de Val pa ra í so,
man da do cha mar ex pres sa men te para re ce ber as ins tru ções. Nes sa 
mes ma no i te de ram-se ins tru ções a Bar bo sa, e fa lou-se a Mar zán, 
co man dan te de ca ça do res, a Lo pé te gui, co man dan te do Buín, e a
Polo Zal di var, co man dan te do 4º de li nha. To dos ace i ta ram com
pra zer o mo vi men to e pres ta ram-se com en tu si as mo.”

E se gue as sim o pla no. A 29, po rém, um mi nis tro, Gan da -
ril las, re trai-se, e de cla ra a San fu en tes, che io de medo e so ço bro de âni mo, 
diz o Diá rio, que re nun cia o mi nis té rio. “A to dos os ar gu men tos de 
San fu en tes, diz este que ele re pli ca va: ‘Don Enri que, não sou o ho -
mem de on tem, não me atre vo, não pos so dar o gol pe.’” No dia
30, as sen ta-se o pla no de fi ni ti vo. San fu en tes in cul pa Gan da ril las
de ter es pe ra do o úl ti mo mo men to para dar “tão ver go nho so pas so”. 
Bal ma ce da, pon do-se de pé, de cla ra “que dis sol ve ria o Con gres so
mes mo que o de i xas sem só”. Ba ña dos pede “o pos to de ma i or
pe ri go e res pon sa bi li da de”. O Pre si den te e os mi nis tros ro gam a
Gan da ril las per ma ne ça no Ga bi ne te “até à meia-no i te do dia
an te ri or ao gol pe de Esta do”, ao que ele ace de. ‘Se guiu-se en tão
o de ba te”, diz o Diá rio, “acer ca do me lhor mo men to para dis sol ver 
o Con gres so. Hou ve dis cre pân cia de opi niões. O Pre si den te da
Re pú bli ca, Ve lás quez, Ba ña dos e Val dés Car re ra in cli nam-se a
dis sol ver no mo men to de se rom pe rem as ne go ci a ções, e an tes da
acu sa ção.” O gol pe de es ta do, para o qual ti nham mar ca do dia e
hora, não foi le va do a efe i to, mas um fato se cre to des sa na tu re za
en tre o Pre si den te da Re pú bli ca e os mi nis tros, al tos fun ci o ná ri os, 
e che fes de cor pos, tor na va Bal ma ce da pri si o ne i ro do seu par ti do. 
Prats não co nhe cia es ses an te ce den tes; se os co nhe ces se, não te ria
ace i to o Go ver no. O Pre si den te não po de ria, quan do o qui ses se,
se pa rar-se dos que con ju ra ram com ele e ti rar-lhes o po der efe ti vo.
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A 6 de ou tu bro o Ga bi ne te Prats apre sen ta a sua re nún -
cia co le ti va, e Bal ma ce da en car re ga do go ver no a Clau dio Vi cu ña.
Era uma nova edi ção do Mi nis té rio de Maio, um Mi nis té rio de
com ba te. A ses são or di ná ria do Con gres so ti nha aca ba do. “Sa ben -
do o Pre si den te”, con fes sa o Sr. Ba ña dos, “que a com bi na ção não
po dia ser do agra do da ma i o ria par la men tar, re sol ve en cer rar a ses -
são ex tra or di ná ria.” A 14 de ou tu bro, com efe i to, foi en cer ra do o
Con gres so, fi can do por vo tar a lei de or ça men to e a lei de for ças.
Encer ra do o Con gres so, Bal ma ce da ma ni fes ta va cla ra men te o pen -
sa men to de que não o de i xa ria mais re u nir-se, e de que até às no -
vas ele i ções go ver na ria por sua con ta e ris co, cer to da le gi ti ma ção
ou des cul pa de seus atos pelo Con gres so que ia ele ger. Se pa ran -
do-se pro vi so ri a men te do Mi nis té rio de Maio, ao qual o li ga va a
cons pi ra ção de ju lho, o Pre si den te, é ago ra vi sí vel, não ti nha que ri -
do se não evi tar a acu sa ção dos mi nis tros ou o gol pe de esta do
com bi na do.

A for ma ção do Ga bi ne te Vi cu ña além do mais foi um
gra ve erro de tá ti ca po lí ti ca. Bal ma ce da po dia, sem pe ri go para o
seu par ti do, con tem po ri zar até o fim, des can sar no seu prestí gio, 
na for ça do po der; o rom pi men to em ou tu bro de mons tra va ex -
ces si va in qui e ta ção ele i to ral, re ce io de com pli ca ções for tu i tas, ne -
ces si da de de apro ve i tar a oca sião, de im pe dir a opo si ção de se ar -
mar e fa zer pro sé li tos no país. Li ga dos os dois fa tos, a for ma ção
do Ga bi ne te Vi cu ña e o en cer ra men to do Con gres so, a in ten ção
da Di ta du ra está pa ten te: o Pre si den te vai im pe dir por ato seu a
Re pre sen ta ção Na ci o nal de vo tar os or ça men tos, de pro ver à se gu -
ran ça ex ter na e in ter na do país. Se o Con gres so não es ti ves se re u -
ni do, era de ver dele con vo cá-lo. Des pa chá-lo, quan do fun ci o na va,
era os ten tar que pres cin dia dele.

Des de esse mo men to, pode-se di zer, o Chi le está em guer ra 
ci vil. A Co mis são Con ser va do ra acu diu logo em de fe sa das prer ro -
ga ti vas do Con gres so e cons ti tu iu-se qua se em ses são per ma nen te.
O seu pri me i ro ato foi ad mi tir a to mar par te nos seus de ba tes a

Bal ma ce da 69



to dos os se na do res e de pu ta dos que a qui ses sem au xi li ar, o que era 
dar às suas re u niões ca rá ter de ses sões pú bli cas do Con gres so em
as sem bléia ge ral. O prin ci pal pon to do con fli to cons ti tu ci o nal era
a usur pa ção, pelo Pre si den te, das atri bu i ções pri va ti vas do Con -
gres so re la ti va men te à de fe sa pú bli ca e às for ças de mar e ter ra. A
10 de de zem bro, Pe dro Montt apre sen ta esta mo ção que é vo ta da:
“A Co mis são Con ser va do ra re sol ve ma ni fes tar ao Pre si den te da
Re pú bli ca que a ma nu ten ção das for ças de mar e ter ra além de 31
de de zem bro, sem que o Po der Le gis la ti vo o au to ri ze, im por ta em
vi o la ção aber ta do art. 28 da Cons ti tu i ção.”

Essa era a gra ve, a gran de ques tão, mas Bal ma ce da já a ti -
nha cor ta do di ta to ri al men te. Aqui as afir ma ções do Sr. Ba ña dos
são ter mi nan tes por in sus pe i tas. É ele quem nos diz que na con fe -
rên cia dos mi nis tros, dois mi nis tros, Ca sa no va e Allen des, opi na -
ram que se de via con vo car o Con gres so, ao pas so que o Pre si den te 
e os de ma is mi nis tros opi na ram em sen ti do con trá rio, fun da dos
em três ra zões, que do pon to de vis ta cons ti tu ci o nal pa re ce rão
bem es tra nhas. A pri me i ra, por que o Con gres so não da ria nun ca a
lei de or ça men to, sem que pre vi a men te o Pre si den te mu das se de
po lí ti ca e ace i tas se um Mi nis té rio im pos to pela ma i o ria; a se gun da, 
por que a ma i o ria apro ve i ta ria as ses sões para pro ce der ime di a ta -
men te à acu sa ção dos mi nis tros de maio e de ou tu bro e à de po si -
ção do che fe do Esta do; a ter ce i ra, por que uma vez pro du zi das a
acu sa ção e a de po si ção, não ca bia ao Pre si den te da Re pú bli ca ou -
tra so lu ção se não dis sol ver o Con gres so, me di da que era co ve ni en -
te evi tar quan to pos sí vel. Um Pre si den te de Re pú bli ca que não
con vo ca o Con gres so, es tan do a fi car sem or ça men to e leis de for -
ças, para não ha ver acu sa ções con tra os mi nis tros, e que tem pro -
pó si to fe i to de o dis sol ver, não é mais um Po der cons ti tu ci o nal
que de li be ra na raia de suas atri bu i ções; é um di ta dor que se sen te
o úni co po der no país.
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O tes te mu nho do Sr. Ba ña dos está cor ro bo ra do por di -
ver sos ou tros. Assim o mi nis tro ale mão em San ti a go es cre ve ao
seu go ver no em data de  9 de zem bro de 1890:1

“Há al guns dias me dis se S. Exª [Bal ma ce da] que a con vo -
ca ção do Cor po Le gis la ti vo se ria inú til, por que, em vez de dis cu tir
o or ça men to do ano vin dou ro, ele apre sen ta ria, se gun do in for ma -
ções que tem, des de a pri me i ra ses são, a acu sa ção con tra os mem -
bros do úl ti mo Mi nis té rio San fu en tes –Mac ken na e se con ser va ria
por esse meio em per ma nên cia.” Com re ce io na acu sa ção dos mi -
nis tros, o Pre si den te re sol ve não con vo car o Con gres so. Que pode
acon te cer de pior? Ele não acre di tou nun ca na guer ra ci vil. “Nem
Bal ma ce da nem mu i tos dos que o acom pa nha ram em suas ho ras
de amar gu ra”, de põe no seu li vro o Sr. Ba ña dos, “ jul ga ram ca pa zes
os di re to res da Co a li zão par la men tar de che gar até a Re vo lu ção”.
O ho mem de pul so do Ga bi ne te Vi cu ña é Do min go Go doy. Nos
pri me i ros dias do seu Mi nis té rio con fes sa ele a um ami go que o
seu go ver no tem por fim, en tre ou tras co i sas, “a anu la ção do Con -
gres so”. “Ou tros mais ou sa dos e mais po de ro sos do que tu”,
diz-lhe o seu in ter lo cu tor, o Sr. Lar ra ín, “em pre en de ram a mes ma
aven tu ra e fo ram ven ci dos. Olha; o que tu cha mas des de nho sa men te 
opo si ção, é o Con gres so, o cle ro, a mu lher, a im pren sa, a so ci e da de,
tudo que tem vida e va lor no Chi le.” “Que me im por ta”, res pon -
deu-lhe Go doy, “eu ba te rei to dos es ses ele men tos e os fa rei fu gir,
sin usar mas que las dra go nas de los sa bles.”2  Con tan do com o en tu si as -
mo da tro pa e com um par ti do nu me ro so, como são os par ti dos
ofi ci a is sem pre que o go ver no man da abrir as por tas e de i xar en trar
todo o mun do, Bal ma ce da não pode ima gi nar que a opo si ção par la -
men tar co me ta o su i cí dio de le van tar-se a pe i to des co ber to con tra
um exér ci to de ve te ra nos, cuja fir me za ne nhum chi le no pu nha em

Bal ma ce da 71

1 Do cu men tos ofi ci a les de la Can cil le ría Ale ma na, Val pa ra í so, Impren sa de La Pá tria.
2 De po i men to do Sr. J. Lar ra ín Za ñar tu, Accu sa ción a los ex-Mi nis tros del

Des pa cho Don Cla u dio Vi cu ña, e ou tros, pág. 142.



dú vi da. Por isso de i xa ele pas sar, dia por dia, esse mês de de zem -
bro, an si o so pela ter mi na ção ao pra zo.

Afi nal che gou o dia 1º de ja ne i ro e Bal ma ce da
achou-se na si tu a ção que ti nha pla ne ja do: sem lei de or ça men to,
nem de for ças, ele vai de cre tá-las por si, isto é, in ves tir-se das
mais al tas atri bu i ções do Po der Le gis la ti vo. Isto o con de na va a ser 
par te no ple i to ele i to ral de mar ço, for ça va-o a ven cer as ele i ções
do novo Con gres so, que o ti nha de jul gar. Re sol vi do a tudo, ele di -
ri ge ao país o Ma ni fes to de 1º de Ja ne i ro. O Ma ni fes to tem o ca rá -
ter co mum a to dos os pa péis des se gê ne ro, que for mam a se ção
mais im por tan te nos ar qui vos sul-ame ri ca nos. Bal ma ce da diz nele
que di ver sos pre si den tes do Chi le go ver na ram por al gum tem po
sem lei de or ça men to e que isso nun ca foi qua li fi ca do de di ta du ra.
Não lhe ocor reu es pe ci fi car que a de mo ra na vo ta ção des sas leis
nun ca sig ni fi cou de sin te li gên cia en tre o Con gres so e o Pre si den te,
e que não po dia ha ver di ta du ra es tan do o Con gres so re u ni do e
pro ce den do em tudo de acor do com o Pre si den te. A de mo ra ca u -
sa da pela pro te la ção era um aten ta do da mi no ria con tra am bos os
po de res. Com Bal ma ce da o caso era di fe ren te, e para esse ele não
po dia achar um só pre ce den te. Ele não con vo ca ra o Con gres so
por não lhe con vir que o Con gres so se re u nis se mais, por te mer a
acu sa ção aos mi nis tros. Os au to res des sas pe ças his tó ri cas fa zem
mal em com pô-las, por que são elas qua se sem pre que os con de -
nam, mos tran do, atra vés das ra zões fú te is que eles ale gam, a re so -
lu ção em que es ta vam de apro ve i tar qual quer pre tex to, fa lhan do o
que to ma ram, para pro ce der do mes mo modo. Tam bém en tre nós, 
no Ma ni fes to com que o Ge ne ral De o do ro da Fon se ca dis sol -
veu o Con gres so em 1891, apre sen ta vam-se, como mo ti vos para a
dis so lu ção, além da in fa lí vel cons pi ra ção mo nár qui ca, uma sé rie de
que i xas con tra o Con gres so, que não pas sam en tre tan to de uma
crí ti ca do modo por que ele exer ci ta ra atri bu i ções ex clu si vas
suas. Do que se que i xa Bal ma ce da é tam bém do exer cí cio cons -
ti tu ci o nal de atri bu i ções le gis la ti vas, como se um po der que exer ce 
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as suas fa cul da des pu des se ofen der a al gum dos ou tros, e dar-lhe
ca u sa para aten tar con tra ele.

Pelo Ma ni fes to de 1º de Ja ne i ro vê-se cla ra men te a si tu a -
ção da vés pe ra: um ho mem enér gi co, de ci di do, cer to de que as ele i -
ções de mar ço lhe man da rão um Con gres so à sua fe i ção, em fren te 
de uma opo si ção, ame a ça da de ani qui la men to ele i to ral, an si o sa
pela con vo ca ção ex tra or di ná ria, para se sal var ao me nos por uma
tran sa ção. Di an te do Pre si den te ha via um úni co obs tá cu lo, o Con -
gres so que o que ria co a gir, mas que só po dia du rar até mar ço. Não 
o con vo can do, eram três me ses de luta com a Co mis são Con ser -
va do ra, o que ele te ria con tra si, na pior hi pó te se; de po is vi ria a
jus ti fi ca ção, a so li da ri e da de, a glo ri fi ca ção das ur nas, a ele i ção do
seu su ces sor. Se con vo cas se o Con gres so ex tra or di na ri a men te, toda
essa pers pec ti va po dia des fa zer-se. De pen dia só dele con vo cá-lo. A 
ques tão era: Que con vi nha mais, – ar ris car-se a acu sa ção dos
mi nis tros, re u nin do o Con gres so, ou não o re u nir e as su mir a di ta -
du ra? Se tudo se pas sas se bem a 1º de ja ne i ro, a si tu a ção em mar ço 
es ta ria nor ma li za da; o novo Con gres so res ta be le ce ria a cons ti tu ci o -
na li da de de to dos os atos, re tros pec ti va men te. Foi por esta úl ti ma
al ter na ti va que Bal ma ce da se de ci diu. Por quê?

Por que, já o vi mos, cer to do gran de po der mi li tar que ti -
nha nas mãos, ele não jul gou pos sí vel a re vo lu ção; não lhe veio à
ima gi na ção nada do que de via acon te cer. É o en ga no pró prio dos
go ver nan tes ce ga men te obe de ci dos, que vi vem en tre mu ra lhas de
adu la ção, onde tudo, – como para o rei a ga le ria de es pe lhos de
Ver sa lhes, os ho mens e as leis, os jor na is e as ba i o ne tas, a roda
ín ti ma e a opo si ção, – re fle te so men te a sua ima gem. Bal ma ce da
de cer to co nhe ceu esse des lum bra men to ca u sa do pela sub ser viên cia
de to das as am bi ções. No Ma ni fes to ele afir ma que a re vo lu ção
não terá lu gar. “Mes mo na su po si ção”, são pa la vras suas, “que se jam
im pu tá ve is ao Che fe da Na ção os des vi os da ma i o ria do Con gres so, 
não se pode pro cla mar a re vol ta. A Cons ti tu i ção con tem plou o caso
em que o Pre si den te da Re pú bli ca ou seus mi nis tros in frin gis sem a
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Cons ti tu i ção e as leis, e para essa even tu a li da de pre viu o modo e a
for ma em que uni ca men te se po dem tor nar res pon sá ve is o Pre si -
den te e os mi nis tros.” Pela Cons ti tu i ção chi le na o Pre si den te é
ir res pon sá vel du ran te a pre si dên cia. Era de ma is pre ten der que se
ele sus pen des se a Cons ti tu i ção e abo lis se o Con gres so den tro des -
se pra zo, ain da as sim a re vo lu ção não ti nha ra zão de ser. Bal ma ce -
da po dia as su mir a di ta du ra, como o jo ga dor pode fa zer uma pa -
ra da; era, po rém, sair fora do seu pa pel pre gar a Cons ti tu i ção ao
Con gres so que anu la ra. A re vo lu ção não era um caso de cons ciên -
cia para o Di ta dor, mas para o Con gres so.

Bal ma ce da as su miu a di ta du ra, se gun do se ale ga, pelo
re ce io de que o Con gres so o qui ses se de por, se fos se con vo ca do.
“Por sus pe i tas e te mo res não se fa zem re vo lu ções”, diz o Sr. Ba ña -
dos, alu din do ao re ce io da Co a li zão de que se ri am vi o len ta das e fal si -
fi ca das as ele i ções de mar ço; por sus pe i tas e te mo res, pode-se di zer
com mais pro pri e da de ain da, não se as su me a di ta du ra. O Pre si -
den te de via pre ver a re sis tên cia do Po der Ju di ci al à ab sor ção que
ele ia fa zer do Le gis la ti vo; sa bia por tan to que até mar ço pelo me -
nos ele se ria o úni co Po der do Esta do e que as ele i ções se re a li za ri am 
sob essa con cen tra ção de to dos os po de res em um só. E se des sa
si tu a ção vi o len ta re sul tas se a re vo lu ção, que fa ria ele? Esma ga va-a
com a for ça pú bli ca. A ques tão úni ca era a fi de li da de da tro pa,
exa ta men te como para um im pe ra dor ro ma no do sé cu lo III.

Essa con fi an ça ex clu si va nos qua dros mi li ta res re ve la-se
por um ato qua se re fle xo. No mo men to mes mo em que a Esqua -
dra toma a bor do os che fes do Con gres so, Bal ma ce da ex pe de este
de cre to: “De cla ra-se o exér ci to per ma nen te em cam pa nha, ele van -
do-se o sol do a cin qüen ta por cen to mais do que goza na atu a li da de.” 
A pri me i ra idéia da cha ma da De fe sa Na ci o nal é au men tar os sol dos.
Não era isto in tro du zir in si di o sa men te no es plên di do or ga nis mo
chi le no o gér men do mi li ta ris mo po lí ti co, que tor na os exér ci tos
im pró pri os para as guer ras es tran ge i ras, in di fe ren tes à gló ria mi li -
tar, e os con ver te em uma es pé cie de par ti do ar ma do, a sol do do
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go ver no? E o pes ca dor in fe liz, cuja rede apa nha ra no fun do do
mar a gar ra fa em que es ta va en cer ra do o ter rí vel gê nio sul-ame ri -
ca no, e que o sol ta ra em ter ra chi le na, onde logo não se viu se não 
sua gi gan tes ca fi gu ra, foi o pró prio Bal ma ce da , que tan to com ba teu
em 1881 a can di da tu ra Ba que da no, por ver na ele i ção do ge ne ral vi -
to ri o so a in si nu a ção do mi li ta ris mo na his tó ria do Chi le. O de cli ve
da di ta du ra es ta va pa ten te ao seu es pí ri to, ele não po dia ig no rar
que ela o le va va à ti ra nia. A Men sa gem está che ia de afir ma ções de 
pa tri o tis mo, mas a nota que do mi na em toda ela é a in tran si gên -
cia, cer ta da vi tó ria e do im pé rio. “Pode-se em pre en der a di ta du ra
para su bir ao po der”, diz Bal ma ce da, “po rém não está na ló gi ca da
po lí ti ca, nem na na tu re za das co i sas, que um ho mem que vi veu um
quar to de sé cu lo nas con ten das re gu la res da vida pú bli ca, em pre -
en da a di ta du ra para de i xar o po der.” Para de i xar o po der? Por que 
não? Nis to es ta ria o ver da de i ro de sin te res sa do? Por que ex clu ía ele 
a idéia de ser um di ta dor de sin te res sa do? Empre en der a di ta du ra,
po rém, para ele ger o seu su ces sor e vin cu lar a pre si dên cia da
Re pú bli ca no seu par ti do, é a his tó ria toda sul-ame ri ca na.

Os acon te ci men tos to dos mos tram que Bal ma ce da,
quan do es cre veu a sua Men sa gem, es ta va já nas mãos do mau des -
ti no que du ran te esse ano de 1891 ia aço i tar im pla ca vel men te o
Chi le. Quem ha bi ta va a Mo ne da, não era mais o ora dor que ha via
che ga do às pri me i ras po si ções pelo as cen den te de sua pa la vra; o
pu bli cis ta que di ri gi ra na im pren sa as cam pa nhas da opi nião; o
par la men tar que se im pu se ra a to dos os par ti dos pe los mu i tos pres -
tí gi os de sua pes soa; era um ca rá ter im pe ri o so em quem o man do
ab so lu to em bo ta ra to das as ou tras fa cul da des. Se não fos se as sim,
se ele não ti ves se co nhe ci do a gros se i ra em bri a guez que pro duz
nos me lho res a su je i ção de to dos, não te ria ele re cu a do di an te
das me di das que lhe ha vi am de ser re cla ma das? Não te ria pelo me -
nos pa ra do na li nha que une a di ta du ra à ti ra nia? Ele po rém não 
ti nha mais a li ber da de de si mes mo; en tra ra em uma des sas si tu a -
ções que tor nam o ho mem um au tô ma to mo ral, que o con de nam a
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re pre sen tar ao vivo, num pal co im pro vi sa do, o pa pel de pro ta go nis -
ta em uma peça com pos ta, ao aca so dos acon te ci men tos, pela
mas sa anô ni ma que o acom pa nha. De ou tra for ma não se com pre -
en de a trans for ma ção ha vi da. No co me ço da sua pre si dên cia, o que 
o ani ma é a am bi ção de de i xar o seu nome, na His tó ria do Chi le, li -
ga do a uma sé rie de ini ci a ti vas e es for ços que o fi zes sem so le trar  no 
fu tu ro em cada es co la pú bli ca, em cada es ta ção de es tra da de fer -
ro, em cada gran de en cou ra ça do, em tudo que ex pri ma, para chi le -
nos, cul tu ra, ex pan são, ou for ça na ci o nal. No pon to em que es ta -
mos, tudo isto se tor na para ele se cun dá rio, qua se es tra nho. Essa
Esqua dra que era o seu or gu lho, da qual ele fa zia de pen der a de fe sa, 
a se gu ran ça, a hon ra do Chi le, e que sa bia ser im pos sí vel re cons -
tru ir mais, ago ra o ob je to mais ar den te dos seus vo tos é que a
po nham toda a pi que. Não o pre o cu pa que a de la ção mer ce ná ria
con ver ta cada ha bi ta ção em um cár ce re; que as pri sões se en cham
com o que a so ci e da de chi le na con ta de me lhor; que se le van te a
ban de i ra da guer ra so ci al para po pu la ri zar, en tre a mas sa re cru tá vel 
e no meio da ru í na pú bli ca, o par ti do da re sis tên cia; que a lei mar -
ci al fun ci o ne em toda a ex ten são do Chi le com a ra pi dez, a in cle -
mên cia, o ir re pa rá vel, dos pro ces sos su má ri os; que não se ouça
ou tra voz na im pren sa se não a do ex ter mí nio, como se fun ci o nas sem 
nas re da ções dos jor na is os tri bu na is de san gue; que os chi le nos
to dos se jam de cla ra dos sus pe i tos; su je i tos, se se mo vem, ao sal -
vo-con du to, se per ma ne cem em suas ca sas, à es pi o na gem, se
pro cu ram sal var fi lhos, pa ren tes, ami gos, à in cul pa ção; um es ta do
so ci al, en fim, em que to das as ca be ças es tão a prê mio.

Se ti ves se a le ga li da de por si, ain da as sim de via pa rar di -
an te do país, da in ver são da so ci e da de pelo pre do mí nio ine vi tá vel
dos ele men tos anti-so ci a is que to das con têm no seu fun do, e que
apa re cem quan do a tem pes ta de o re vol ve; para não dar a pro var
aos sol da dos da Re pú bli ca o san gue da guer ra ci vil, para não im pri mir 
na ma ri nha chi le na o es tig ma de pi ra ta ria; para não ex por o Chi le,
de sar ma do, fe ri do, des fe i to, à au dá cia es tran ge i ra, e so bre tu do para

76 Jo a quim Nabuco



evi tar para o seu nome a ti ra nia. O que dis tin gue a tra gé dia an ti ga
é o ca rá ter in tran si gen te das pa i xões que le vam à des tru i ção de
to dos os per so na gens. O nos so tem po não ad mi te mais essa ló gi ca 
ine xo rá vel. Mes mo com o ini mi go es tran ge i ro, quan do a luta é
inú til, tra ta-se, para evi tar ma i o res sa cri fí ci os. A mo nar quia se ria
in fi ni ta men te mais hu ma na do que a re pú bli ca, se o sen ti men to
que tem fe i to tan to mo nar ca ab di car, de pre fe rên cia a ace i tar a
guer ra ci vil, fos se re pu ta do in dig no de um pre si den te. A guer ra
ci vil te ria um ca rá ter sa tâ ni co, se não fos se sus ce tí vel, como a
es tran ge i ra, de ser re gu la da por ins tru ções que pros crevam a cru el -
da de, de ser in ter rom pi da por um ar mis tí cio, e con clu í da por um
tra ta do de paz. O es pí ri to de tran sa ção não fal ta nes te gra ve tran -
se a Bal ma ce da se não por que ele não é o mes mo ho mem: ele não
pode ver cla ro o in te res se do seu país, por que já não di vi sa o seu
pró prio.
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A ação da Esqua dra

O QUE há mais tris te em tudo o que vai se guir é o ca rá ter
vo lun tá rio, ca pri cho so, pes so al, des sa tre men da cri se; a ab so lu ta
fal ta de ne ces si da de, a inu ti li da de, mes mo do pon to de vis ta bal -
ma ce dis ta, de qual quer pro ce di men to vi o len to na vi zi nhan ça tão
pró xi ma das ele i ções de mar ço. Com mais três me ses de pru dên -
cia, de sim ples ina ção, Bal ma ce da te ria vis to che gar o dia sal va dor
da ele i ção do novo Con gres so. Qu an do mes mo os mi nis tros lhe
fos sem con trá ri os, – os par ti dos não po di am exi gir dele mais do
que a ne u tra li da de, uma ne u tra li da de ré gia, – o par ti do do Pre si -
den te le va ria de ven ci da os seus con trá ri os, ain da que mi nis te ri a is.
Em vez dis so ele pre fe riu o gol pe de es ta do, cha mar a si atri bu i ções
le gis la ti vas in te i ra men te fora da sua es fe ra cons ti tu ci o nal. Em que
se fi a va para fazê-lo?

Ma te ri al men te con fi a va no exér ci to, já o vi mos; le gal -
men te, em que o Con gres so, as sim es po li a do, não po dia re u nir-se
sem con vo ca ção sua. Por quê? Se o Con gres so não ti ves se o di re i to 
de fun ci o nar sem ser con vo ca do, se não nos me ses de ju nho, ju lho e



agos to, sen do, por exem plo, dis sol vi do em ou tu bro ou no vem bro, que 
me i os te ria de re a gir? Bal ma ce da não po dia des co nhe cer o prin cípio
ju rí di co ele men tar, – que to dos os po de res têm, para de fen der a
sua exis tên cia e man ter a pos se de suas atri bu i ções, um di re i to que
não de pen de das for mas ide a das para res guar dá-lo. De ou tro modo
não ha via or ga ni za ção pos sí vel. O di re i to de de fe sa é ine ren te ao
fun ci o na men to de to dos os po de res do Esta do, e in se pa rá vel da
au to no mia de cada um. Se isto está im plí ci to em toda a par te, na
Cons ti tu i ção do Chi le pa re ce es tar até ex pres so.

De fato, de que ser vi ria essa Co mis são Con ser va do ra,
que no in ter va lo das ses sões re pre sen ta o Con gres so e exer ce por
ele fun ções de vi gi lân cia, se di an te de uma dis so lu ção ou de uma
usur pa ção, que se equi va lem, não pu des se cha má-lo a pos tos?
Cin gir-se ao tex to, aos trâ mi tes, aos pra zos re gi men ta is, é pro ce -
der como a cor te de Fi li pe II, de i xan do ado e cer gra ve men te o rei
por nin guém ou sar, na au sên cia do ca ma ris ta a quem esse ser vi ço
in cum bia, re mo ver o bra se i ro que o su fo ca va. Ti ve mos em nos sa
his tó ria um pre ce den te igual, o do pre si den te do Se na do, a 16 de
no vem bro, – quan do a Re pú bli ca já es ta va pro cla ma da no Diá rio
Ofi ci al e o Impe ra dor pri si o ne i ro – res pon den do a um se na dor que
lhe per gun ta va se o Se na do não de via fa zer al gu ma de mons tra ção:
“O Se na do está em ses sões pre pa ra tó ri as... Man ten do hoje, como
sem pre, a es tri ta le ga li da de cons ti tu ci o nal e ob ser van do o re gi -
men to, como me cum pre, não pos so con sen tir de ba te que não seja 
res tri to à cons ti tu i ção des ta Câ ma ra.” O Con gres so chi le no, po rém,
não pro fes sa va a eti que ta do Esco ri al. Nem essa es tri ta le ga li da de
cons ti tu ci o nal do Sr. Pa u li no de Sou sa, era um cor po che io de vida e
de for ça, ca paz de ocor rer ao pe ri go no mo men to opor tu no e com 
os me i os ade qua dos.

Nun ca Bal ma ce da ima gi nou a de fec ção da Arma da chi le -
na – o Sr. Ba ña dos Espi no sa di-lo las ti man do-o – e essa sur pre sa
re ve la-se no fato de es tar a Esqua dra toda pron ta para qual quer
emer gên cia, em vez de es tar pra ti ca men te de sar ma da, imo bi li za da,
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ou afas ta da do Chi le, como es ta ria se Bal ma ce da ima gi nas se que
dela pu des se par tir a re a ção. A ver da de é que um pro nun ci a men to na -
val era no vi da de para a Amé ri ca, onde não ha via ain da sur gi do
um To pe te. Sem pre que os par ti dos enu me ram seus re cur sos
põem de par te a for ça na val, e de fato por sua na tu re za a Esqua -
dra é em po lí ti ca um ele men to ne u tro. O ca rá ter na ci o nal da Arma -
da é em toda par te mais acen tu a do do que o do exér ci to, quan do se -
jam igual men te pa trió ti cos. O ma ri nhe i ro é um au sen te; tem que
ser, pelo seu gê ne ro de vida, mu i to me nos re gi o nal do que o sol da -
do, vin cu la do à guar ni ção. A luta do ho mem do mar é na ma i or
par te do tem po con tra os ele men tos, pelo me nos o era na an ti ga
ma ri nha de vela, da qual ele vem, e isto im pri me à sua ener gia um
ca rá ter de gran de za que ames qui nha as dis sen sões ci vis. Para um
sen ti men to se apos sar de seu co ra ção é pre ci so que te nha al gu ma
co i sa de vas to, de in son dá vel. O oce a no é o mol de em que é lan ça -
da a sua in di vi du a li da de. Daí re sul ta uma gran de ex ten são de ho ri -
zon te in te ri or. A ban de i ra tem so bre ele uma in fluên cia que só
pode ter no exér ci to en tre os sol da dos que al gu ma vez en tra ram em 
com ba te; para os que nun ca vi ram as ban de i ras do ini mi go, on de -
an do ao lon ge como um de sa fio de va lor, a na ci o nal não pode ser
o ob je to que é para os ma ri nhe i ros, ha bi tu a dos a levá-la aos con -
fins do mun do, como o dis tin ti vo do seu país dis tan te. Há no
de sen ro lar do pa vi lhão na so li dão do oce a no, quan do dois na vi os se 
en con tram, uma su ges tão de pa tri o tis mo que cala na alma até ao
fun do. É di an te do es tran ge i ro que se edu ca, se cor ri ge, se apu ra o 
sen ti men to pa trió ti co, e o ma ri nhe i ro está sem pre di an te do es tran -
ge i ro. Daí o seu afas ta men to na tu ral, a sua in com pre en são de tudo 
que di vi de o país; o seu amor a tudo que o une. Ele tem o sen ti -
men to da pá tria, uni tá rio, na ci o nal, im pes so al; por isso as ve lhas
tra di ções do país con ser vam-se vi vas nos na vi os de po is de qua se
apa ga das em ter ra. A esse sen ti men to une-se a sua sim pa tia pe las
idéi as e pe las co i sas que ele sabe ser uni ver sa is, por que as en con -
trou, à vol ta do Glo bo, nas di ver sas es ca las do seu na vio.

 Bal ma ce da 81



Em to dos os pa í ses a ma ri nha tem uma po pu la ri da de
sua, um pres tí gio pró prio so bre as mas sas. O exér ci to é ou tra co i -
sa; po pu lar, como se vai ele tor nan do em nos sos dias, ain da as sim
não foi pos sí vel ao povo, em par te al gu ma, des pren der da far da
mi li tar a an ti ga idéia de opres são, res to do uso, que os go ver nos fi -
ze ram sem pre, da tro pa para se im po rem. Uma re vo lu ção mi li tar,
por mais li be ral que fos se o seu in tu i to, te ria sem pre con tra si um
pre con ce i to, o ca rá ter au to ri tá rio da for ça ar ma da. A ten dên cia do
go ver no mi li tar é o mi li ta ris mo. Não pode, po rém, ha ver des po tis -
mo na val. Tem ha vi do até hoje to das as es pé ci es de ti ra nia, mas
não se viu um ti ra no em bar ca do. Do mar ain da não se go ver nou a
ter ra. De bor do pode par tir a ini ci a ti va de um mo vi men to, como
na Espa nha par tiu de um si nal da Sa ra go ça a re vo lu ção de Se tem -
bro, mas não foi To pe te, foi Ser ra na, foi Prim, foi o exér ci to, que
to mou con ta do go ver no. A ma ri nha não tem me i os de ação em
ter ra. Os si ne i ros de San ti a go não re ce i am que o ca nho ne io de to das
as Esqua dras do mun do in ter rom pa uma nota do seu car ri lhão. Daí 
a cer te za de que de um mo vi men to da Esqua dra não pode re sul tar 
uma ti ra nia, e a pre sun ção de que ele pro ce de de um im pul so na ci o -
nal de sin te res sa do.

A 6 de ja ne i ro de 1891 em bar cam a bor do dos na vi os
Wal do Sil va, vice-pre si den te do Se na do, e Bar ros Luco, pre si den te
da Câ ma ra. Está de cla ra da a re vo lu ção. É uma an ti no mia di zer
re vo lu ção do Con gres so. A Re pre sen ta ção na ci o nal não se in sur ge. 
Cha man do re vo lu ci o ná ri os os con gres sis tas, em pre go ape nas a ex -
pres são que em ge ral se apli ca, te nham por si a le ga li da de ou não,
a mo vi men tos ar ma dos con tra o go ver no de fato. A opo si ção con -
ta va com o efe i to mo ral da su ble va ção da Esqua dra, pen sou que
ao mo vi men to do mar res pon de ria o de ter ra. O can di da to an ti bal -
ma ce dis ta à pre si dên cia se ria o Ge ne ral Ba que da no, e o prestí gio
do ven ce dor do Peru era gran de na tro pa; ele, po rém, não se mo -
veu, e esta fi cou só li da até o fim.
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A Esqua dra não po dia pen sar em bom bar de ar Val pa ra í -
so. O bom bar de io de Val pa ra í so em 1863 pelo Almi ran te Mén dez
Nú ñez le van tou con tra a Espa nha a re pro va ção unâ ni me do mun do
ci vi li za do. Que se di ria ago ra se os chi le nos fi zes sem o que fi ze ram
os es pa nhóis, e a ci da de fos se in cen di a da pe las bom bas do Blan co
Enca la da e do Coch ra ne, como es ca pou de o ser na ma nhã de 31 de
mar ço pe las da Nu man cia? “Uma tal bar ba ria”, dis se ra Mr. La yard
na Câ ma ra dos Co muns a pro pó si to do bom bar de a men to de Val -
pa ra í so, “é ab so lu ta men te in dig na de uma gran de na ção como a
Espa nha.” Ape sar de en vol vi dos nós mes mos em uma guer ra
es tran ge i ra, não de i xou o Go ver no bra si le i ro de pro tes tar con tra o
aten ta do co me ti do. “O Bra sil e a ma i or par te dos es ta dos ame ri ca -
nos”, dis se o Sr. Sa ra i va em uma bri lhan te nota, “no vos ain da, não
dis põem de to dos os re cur sos pre ci sos para se fa ze rem res pe i tar, e, 
dis se mi na da a sua ri que za e a sua po pu la ção ao lon go de cos tas ex -
ten sas e in de fe sas, es tão su je i tos ao abu so da for ça e ne ces si tam
por isso que se jam man ti das as má xi mas da ci vi li za ção mo der na,
que cons ti tu em a sua prin ci pal e mais efi caz pro te ção.” Bom bar de ar 
Val pa ra í so se ria, por par te da Esqua dra re vol ta da, o mes mo que
as si nar uma au to ri za ção ao ini mi go es tran ge i ro para des tru ir as ci -
da des to das do li to ral chi le no, em caso de guer ra. No en tan to essa
Esqua dra, que as sim pro ce de, é de cla ra da por de cre to de 9 de ja -
ne i ro fora da lei, de po is de eli mi na dos dos qua dros da Arma da
Jor ge Montt, o atu al Pre si den te, e Xa vi er Mo li nas, por “tra i do -
res à pá tria”.

“A Esqua dra re vo lu ci o ná ria”, di zia o mi nis tro das Re la ções
Exte ri o res, Go doy, aos re pre sen tan tes da Ingla ter ra, Fran ça, Ale -
ma nha e Esta dos Uni dos, “foi de cla ra da fora da lei pelo Go ver no, e todo
ato de hos ti li da de que ela exe cu te de ve rá ser con si de ra do em vir tu de dis so
como pi ra ta ria.”1 O ape lo à in ter ven ção es tran ge i ra nas lu tas ci vis do
Chi le mos tra va, só por si, que no país, dis tin to en tre to dos pelo seu
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amor-pró prio na ci o nal, o es pí ri to de fac ção so bre pu ja ria o de pá tria,
ex clu si vo, exa ge ra do, ci o so, como este é, da me nor in si nu a ção. De
fato, era um ape lo às gran des po tên ci as eu ro péi as, úni cas que po di am
man dar às águas do Pa cí fi co na vi os ca pa zes de des tru ir os po de ro sos
en cou ra ça dos chi le nos. As Esqua dras eu ro péi as po di am afun dar a
chi le na, mas não ha vi am de en tre gá-la a Bal ma ce da, em Val pa ra í so,
de fron te do mo nu men to de Artu ro Prats, como en tre ga ram a Vic to ria
e a Alman za ao go ver no de Ma dri. Por tudo que se sabe dos ma ri -
nhe i ros chi le nos, pe los fe i tos mes mos da Lynch e da Con dell, pode-se
as se gu rar que os na vi os eu ro pe us não lo gra ri am fa zer boa pre sa da
Esqua dra no Chi le. Para que os ne u tros, en tre tan to, tra tas sem
como pi ra tas na vi os de guer ra chi le nos, que ti nham a bor do a re -
pre sen ta ção do Con gres so, era pre ci so que eles, sim, es ti ves sem ei va -
dos do es pí ri to de ra pi na.

No Di re i to das Gen tes já es ta va en cer ra do esse ca pí tu lo
aber to pela Espa nha du ran te as con vul sões de uma guer ra ci vil tri -
pla. Des de a Fran ça pelo Du que Bro glie, até o Bra sil pelo Vis con -
de de Ca ra ve las em 1873 e pelo Ba rão de Co te gi pe em 1877,2 a
ques tão fi cou re sol vi da para o mun do ci vi li za do... “Pi ra tas”, di zia o 
Vis con de de Ca ra ve las, no caso do Por teña, “pro pri a men te são
aque les que cor rem os ma res com o fim de se apro pri a rem pela
for ça dos na vi os que en con tram, exer cen do de pre da ções con tra
to das as na ções in dis tin ta men te... Se isto não bas tas se, eu ro ga ria ao
Sr. mi nis tro da Re pú bli ca Ori en tal que se dig nas se aten der ao
exem plo de ati tu de  in te i ra men te ne ga ti va que nos de ram as po tên ci as 
eu ro péi as, quan do fo ram ul ti ma men te con vi da das pelo Go ver no
es pa nhol a tra tar como pi ra tas os na vi os que os in sur gen tes da que le 
país ha vi am apre en di do.”3 “De cer to”, re pli cou com ve e mên cia o
Ba rão de Co te gi pe ao re pre sen tan te da Espa nha, “ne nhu ma na ção
da Amé ri ca pre ten de rá es ta be le cer re gras no vas e es pe ci a is nes ta
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ma té ria mas tam bém ne nhu ma de las pode es que cer que quan do
pug nou pela sua in de pen dên cia se achou em cir cuns tân ci as se me -
lhan tes às de Cuba, e não ad mi tiu que aos seus atos se apli cas se a
qua li fi ca ção de pi ra ta ria do Di re i to Inter na ci o nal. Por tan to, ain da
que ne nhum au tor res sal vas se, como Cal vo res sal va, o ca rá ter po lí -
ti co das re be liões, na his tó ria das guer ras da in de pen dên cia des ta
par te do mun do se acha ria a ver da de i ra dou tri na.”4

De cla rar a Esqua dra na ci o nal fora da lei no sen ti do re vo -
lu ci o ná rio de 1793, era, para Bal ma ce da, ape nas apa re cer pe ran te o 
mun do como um go ver no ti râ ni co. Mes mo o pi ra ta não está fora
da lei, que o al can ça e o pune; fora da lei não há ne nhum cri mi no so
no di re i to pe nal mo der no. Essa fór mu la do Ter ror é ob so le ta
como a tor tu ra.

Pa re ce que um dos fins do lan ça men to fora da lei era re -
pu di ar a res pon sa bi li da de do Go ver no chi le no por atos pra ti ca dos
pela Esqua dra con tra a pro pri e da de ne u tra. Era cla ro, en tre tan to,
que pela mes ma ra zão por que não bom bar de a ra Val pa ra í so, a
Esqua dra abs ter-se-ia de atos que, de qual quer modo, fe ris sem in -
te res ses es tran ge i ros. O in te res se do Par ti do con gres sis ta era ser 
re co nhe ci do be li ge ran te, e não se ria pro ce den do os seus na vi os
como cor sá ri os que ele se im po ria ao res pe i to do mun do. Era evi -
den te que ofi ci a is de ma ri nha da es co la e tra di ção dos co man dan -
tes chi le nos e um go ver no que con ti nha no seu seio, ou ao qual
ade ri am, qua se to dos os ho mens de Esta do de um país al ta men te 
re pu ta do, como o Chi le, não se ha vi am de en tre gar à pi ra ta ria. A
Na ción, o Co mer cio e os ou tros jor na is bal ma ce dis tas po di am es cre ver 
di a ri a men te nes te gê ne ro: “Não deve ha ver con ci li a ção com os que
ras gan do o pa vi lhão na ci o nal o con ver te ram na des pre zí vel in síg -
nia do pi ra ta.” 5 “Ai dos tra i do res, na que la hora que a pas sos agi -
gan ta dos se apro xi ma, ai dos tra i do res, nes se dia ter rí vel e pró xi mo 
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do cas ti go, por que ve rão en tão que com seu san gue mal va do se la -
va rá a afron ta do Chi le!”6 Essa é a lin gua gem lo cal, con tem po râ -
nea, ca den ci a da pe los mor ras das ruas, co lo ri da de san gue, vi san do
cada ma nhã a efe i tos de me tra lha do ra; não é, po rém, a lin gua gem
do es tran ge i ro. A jus ti fi ca ção os ten si va do de cre to era con tra -
pro du cen te. Se os na vi os eram re al men te pi ra tas que se ati ra vam
so bre a pro pri e da de es tran ge i ra, o Chi le era o foco don de essa
pi ra ta ria se ir ra di a va, fora ele que a ar ma ra, era ele a ca u sa dos
pre ju í zos ha vi dos. Que ga ran tia ha via de que sua Esqua dra não
se re be la ria ou tras ve zes, ca in do como um raio so bre o co mér cio
es tran ge i ro? Era en tão o caso de po li ci ar essa cos ta, de vi gi ar es ses 
na vi os, de ex tin guir esse foco. Se um re gi men to de de ser to res chi -
le nos in va dis se a Bo lí via com as ar mas que lhe dera o Chi le, sob os 
seus che fes re gu la res, tudo como em uma ex pe di ção mi li tar, não
ha ve ria res pon sa bi li da de para o país que tor nou pos sí vel essa in va -
são, ar man do su pe ri or men te e exer ci tan do es ses ba ta lhões de ban -
di dos? Da mes ma for ma com os en cou ra ça dos que ele não po dia
con ter. O mo ti vo ale ga do para a ir res pon sa bi li da de tor na va-se a
acu sa ção do Go ver no que ti nha edu ca do ma ri nhe i ros para pi ra tas,
e dado à pi ra ta ria a só li da or ga ni za ção e o ir re sis tí vel ar ma men to
de uma ma ri nha de guer ra de pri me i ra clas se.

O prin cí pio em si nem mes mo era ace i to pe las na ções es -
tran ge i ras. A Ale ma nha, no ta vel men te, pro tes tou pela sua par te.
“Diga que não será pos sí vel ao Go ver no Impe ri al”, or de na va o
Chan ce ler do Impé rio ao Ba rão de Gutschmid, em data de 14 de
abril, “re co nhe cer como obri ga tó ria em di re i to a dita de cla ra ção,
no que possa afe tar in te res ses ale mães, e que ele se re ser va o di re i to
de fa zer va ler to das as ações que pos sam de ri var de qual quer pre -
ju í zo ca u sa do a es ses in te res ses.”7 Qu al quer que seja a ver da de i ra
opi nião so bre a res pon sa bi li da de de um país por pre ju í zos ca u sa dos 
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pela guer ra ci vil, o modo de afas tá-la do Chi le, re la ti va men te a atos 
da Esqua dra con tra pro pri e da de ne u tra, era pelo con trá rio con tes -
tar aos na vi os a qua li da de de pi ra tas. Pô-los fora da lei, era de i xá-los
li vres para o sa que e a de pre da ção, se o ele va do ca rá ter da Arma da
chi le na e do Con gres so, de que ele le van ta va a in síg nia, não re pe lis -
se essa car ta for ça da de cor so.

Co nhe ci da a re vol ta na val, Bal ma ce da cal cu la as pro ba bi li -
da des da luta; to das são por ele. A Esqua dra só pode ca u sar dano
ao li to ral, não con se gui ria de sem bar car um só ho mem. O pior que
po dia acon te cer era a ocu pa ção das al fân de gas de Tal ca hu a no, Val -
pa ra í so, Co quim bo, Anto fa gas ta e Iqui que, mas ain da as sim o seu
po der mi li tar fi ca va in tac to; com o te lé gra fo às or dens, ele es pe ra va 
com prar na vi os na Eu ro pa e nos Esta dos Uni dos, “à cus ta dos
ma i o res sa cri fí ci os pe cu niá ri os”, dis se ele a 17 de ja ne i ro ao Ba rão
de Gutschmid, e re u nir, nos por tos, ele men tos e de fe sa que tor nas sem
im pos sí vel a apro xi ma ção dos na vi os. Sem por tos onde se abri gar,
que po de ri am fa zer os re vol to sos? Uma vez que em ter ra não hou -
ves se mo vi men tos sé ri os, ti nha ele por si todo o po der do Chi le. O 
re cru ta men to dava-lhe o exér ci to de que pre ci sas se, cin qüen ta,
cem, du zen tos mil ho mens. Que va li am con tra esse exér ci to, que
só de pen dia dele au men tar, al guns na vi os re pe li dos da cos ta pela
ar ti lha ria de ter ra, e a po bre gen te que eles re co lhes sem no Nor -
te? As dis po si ções do Go ver no são por isso de re sis tên cia, de re -
pres são im pla cá vel; ele pa re ce não que rer a vi tó ria se não pelo
pra zer de es ma gar, de uma vez por to das, a re vol ta, de fir mar in -
des tru ti vel men te o do mí nio do seu par ti do. Ten do por cer to o tri -
un fo, o mi nis tro do Inte ri or, Cla u dio Vi cu ña, di zia ao mi nis tro ale -
mão “que en tão se ria che ga do o mo men to de cas ti gar os tra i do res
da pá tria de modo que ser vis se de exem plo até às fu tu ras ge ra -
ções”.8 “Ain da que cus tas se mu i to san gue e di nhe i ro”, re pli ca va ele,
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nes sa oca sião, ao Ba rão de Gutschmid, que se ofe re ce ra para al gu -
ma me di a ção pos sí vel, “era pre fe rí vel para a sor te fu tu ra do país
que o le van ta men to na Esqua dra fos se su fo ca do pela for ça e que se
lim pas se de uma vez o cam po ao de sen la ce mo men tâ neo de uma
paz in te ri or ver go nho sa”.

Em vão Ani bal Za ñar tu pede a Bal ma ce da que não se
sa cri fi que, e não sa cri fi que o país, e en tre gue o po der a Ba que da -
no. Bal ma ce da res pon de-lhe: – “Hoje não cabe se não cum prir o
de ver”, e a San fu en tes que se ofe re ce para pro mo ver um acor do:
–  “Se eu fos se pe dir à Esqua dra su ble va da e a meus im pla cá ve is
ini mi gos acor dos, que se ri am mi nha per di ção e a do Chi le por mu i tos 
anos, me re ce ria o des pre zo de quan tos me co nhe cem, e o da
His tó ria.”

É uma luta de mor te que se vai tra var, e ele en tra nela
com cer te za de vi tó ria, com ab so lu ta con fi an ça em si. Até a der ro ta
de Con cón não lhe pas sa pelo pen sa men to a idéia de ser ven ci do;
du ran te me ses, o que o pre o cu pa são as ne go ci a ções dos seus
agen tes, no Rio da Pra ta e na Eu ro pa, para lhe man da rem na vi os;
ele se gue dia a dia o mo vi men to dos dois cru za do res, o Pre si den te
Errá zu riz e o Pre si den te Pin to, es pe ra dos de Tou lon; re u ni dos os
me i os de ação por mar, de sem bar ca ria um exér ci to em Ta ra pa cá,
para ani qui lar os ban dos in dis ci pli na dos que a re vo lu ção, pro te gi da
pelo de ser to de Ata ca ma, ti nha re cru ta do nos por tos sa li tre i ros.
Des de a ma nhã de 7 de ja ne i ro, em que re ce be a no tí cia da su ble va -
ção da Esqua dra, até à no i te de 28 de agos to em que  lhe te le gra -
fam a der ro ta fi nal de Pla cil la, Bal ma ce da, en cer ra do no pa lá cio
da Mo ne da, não tem ou tro pen sa men to se não sub ju gar a Re vo lu ção.
É um dra ma his tó ri co, o que se de sen ro la en tão di an te do mun do.
De um lado, vê-se em Bal ma ce da o que, nos pa í ses sul-ame ri ca nos, 
pode o man do de um ho mem; por ou tro lado, na Re vo lu ção, o
que vale o Chi l e.

Para mim, são os dois ma i o res es for ços de ener gia que a
Amé ri ca do Sul de sen vol veu nes te meio sé cu lo: a re sis tên cia pa ra gua ia
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e a Re vo lu ção chi le na. Um, bár ba ro, fa ná ti co, hor rí vel, mas ain da
as sim su bli me, al gu ma co i sa de pa re ci do com o in cên dio de Mos -
cou, po rém mais vivo, mais pal pi tan te, mais trá gi co, por que era
com vi das hu ma nas, e não com la ba re das, que a na ção fa zia o
de ser to di an te do in va sor. A re sis tên cia pa ra gua ia até o úl ti mo
ho mem, si nis tra como se tor na pela lou cu ra do ti ra no, quan do se
apos sa do seu âni mo a sus pe i ta de to dos, é o grau de ma i or in ten -
si da de, o grau ab so lu to, a que o sen ti men to de pá tria pos sa che -
gar. A Re vo lu ção chi le na não traz esse cu nho som brio, ex clu si vo,
in tran si gen te, do gê nio de Fran cia. É um fato de or dem mo der na, 
jogo de mo las in te i ra men te ou tras, re sul ta do de edu ca ção opos ta,
cor res pon de a uma or dem su pe ri or de sen ti men tos, a ou tra clas se 
de ho mens, mas, como es for ço na ci o nal, é tam bém o atu al li mi te
hu ma no.
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A ti ra nia

APENAS se de cla ra, a 7 de ja ne i ro, a re vol ta da
es qua dra, Bal ma ce da no mes mo dia se cons ti tui a si mes mo Di ta -
dor. “Des de esta data”, diz o de cre to, “as su mo o exer cí cio de todo 
o po der pú bli co ne ces sá rio para a ad mi nis tra ção e o go ver no do
Esta do e a ma nu ten ção da or dem in ter na.” Ime di a ta men te or de na
a pri são dos prin ci pa is in di ví du os da opo si ção, a sa ber, dos che fes
dos an ti gos par ti dos, dos an ti gos mi nis tros, dos lí de res da so ci e da -
de. O pre fe i to de po lí cia de San ti a go re ce be na ma nhã de 7 uma
lis ta de cer ca de ses sen ta pes so as que de vi am ser pre sas; nes ta lis ta 
fi gu ra vam qua se to dos os ho mens de pri me i ra clas se do Chi le,
como Irar rá za val, Mate, os Wal ker Mar tí nez, Besa, Ze gers, Errá zu -
riz, Alta mi ra no, Ven tu ra Blan co, Las tar ría, Bar ros Ama na, Enri que 
Mac-Iver, Pe dro Montt, Má xi mo Lira, Jo vi no No voa, Gre go rio
Do no so, Kö nig, Mac-Clu re, Bar ros Bor go ño. No mes mo dia se
ex pe de um de cre to de cla ran do que ne nhu ma pes soa po de rá sair
de San ti a go, Val pa ra í so, Viña del Mar, Qu il lo ta, Tal ca, Con cep -
ción, Tal ca hu a no, sem o cor res pon den te pas sa por te, isto é, sem o
salvo-con du to mi li tar. O Chi le todo é pos to em es ta do de sí tio: o
Exér ci to de cla ra do em cam pa nha; o sol do au men ta do de cin qüen ta



por cen to, gran des prê mi os me re ci dos por to dos os atos de co ra -
gem, pen sões de cre ta das para as fa mí li as dos que mor res sem ao
ser vi ço do Go ver no. “Não pro duz tudo isto no es pí ri to a tris te
con vic ção de que o di nhe i ro in flu iu po de ro sa men te para que a
Di ta du ra ob ti ves se o con cur so da for ça ar ma da?” – dirá no pro -
ces so dos mi nis tros no Se na do o Sr. Mat hi eu.

O Chi le ti nha um or ga nis mo são e vi go ro so. A re sis tên -
cia por tan to de via ma ni fes tar-se pelo Po der Ju di ciá rio e dele des -
cer até as úl ti mas ca ma das. Com efe i to, os ma gis tra dos des co nhe -
cem o di re i to da Di ta du ra. A 10 de ja ne i ro, a pro pó si to de um re -
cur so de am pa ro, o Tri bu nal Su pre mo de cla ra que, ha ven do ex pi ra -
do a 31 de de zem bro a lei de for ças e não ten do sido de cre ta da
ou tra para o ano de 1891, o exér ci to que se con ser va va or ga ni za do
ca re cia de exis tên cia le gal. A essa ati tu de, Bal ma ce da res pon de man -
dan do fe char, pela po lí cia, a Cor te Su pre ma e as Cor tes de ape la ção. 
A co e xis tên cia da au to cra cia e do Po der Ju di ci al era im pos sí vel por 
hon ra do Chi le. Re pu di ar o Con gres so, era eli mi nar a ma gis tra tu ra. 
Em vez dos tri bu na is cons ti tu ci o na is sur gem tri bu na is mi li ta res. A
ju ris di ção cri mi nal pas sa para a ad mi nis tra ção. “Assu mi o co nhe ci -
men to pri va ti vo das ca u sas cri mes que se re la ci o nam com a or dem 
e tran qüi li da de pú bli ca; ape sar dis to jul go ne ces sá rio for mar um
tri bu nal que pelo nú me ro de mem bros dê ga ran ti as”, te le gra fa
um dos in ten den tes, Aldu na te, ao mi nis tro da Gu er ra. A 29 de ja ne i ro
de cre ta-se um tri bu nal mi li tar para a pro vín cia de San ti a go.

As pri sões não se efe tu am sem pre com fa ci li da de. Ao
pren de rem o Sr. Alfre do Irar rá za val, por exem plo, os agen tes fe -
rem-no gra ve men te a bala, de dia, em ple na rua. Ha via em San ti a -
go duas se ções de pes qui sas, uma fun ci o nan do sob as or dens do
Mi nis té rio da Gu er ra, ou tra sob as do mi nis tro do Inte ri or. Era
gran de o in te res se em des co brir os che fes ocul tos do mo vi men to,
Car los Wal ker Mar tí nez, Gre go rio Do no so Ver ga ra e Car los Lira,
que for ma vam o Co mi tê Re vo lu ci o ná rio da Ca pi tal. Inte res se tal -
vez ma i or ha via em pren der Agos tín Edwards, cuja imen sa for tu na 
se jul ga va pos ta ao ser vi ço da ca u sa con gres sis ta. As bus cas são
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da das a toda hora, de casa em casa, por que a boa so ci e da de for ma -
va qua se um só par ti do. A al tas ho ras da no i te as pa re des eram es -
ca la das, ou for çan do por tas, os agen tes se cre tos, sem nada que os fi -
zes se re co nhe cer se não a im pu ni da de de que es ta vam cer tos, pe ne -
tra vam nos quar tos de dor mir, de vas sa vam tudo. A se nho ra de
don Agos tín Edwards tem a sua ha bi ta ção va re ja da di ver sas ve zes.
Cin co mil pe sos (diz no pro ces so Vi cu ña a tes te mu nha don Eze -
qui el Ro drí guez, da Se ção de Pes qui sas Ju di ci a is) fo ram ofe re ci dos
pelo in ten den te de San ti a go pela apre en são de Car los Wal ker; ou -
tra tes te mu nha diz que ofe re ci am três mil pe sos por Edwards,
Wal ker, ou Mel chi or Con cha y Toro; che ga ram a ofe re cer até dez
mil por Edwards e Wal ker (tes te mu nha don To más II Are nas).
Eram gran des as lis tas de pros cri ção. Na pri são de San ti a go, só de
ja ne i ro a maio, pas sam 279 pre sos po lí ti cos. O te lé gra fo es ta va
con ti nu a me ne a trans mi tir re ca dos destes: “Sr. Go ver na dor de
Col li pu li. Sir va-se re me ter ime di a ta men te a Angol as se guin tes
pes so as…”

Nem sem pre, po rém, os pre sos che gam ao seu des ti no.
Na pro vín cia de Ca u tín uma tro pa de ca ra bi ne i ros con du zia uns
pre sos de Nu e va Impe ri al para pô-los à dis po si ção do co man dan te 
ge ral das ar mas em Te mu co. Não vol tan do a tro pa ao quar tel, te -
le gra fou o co man dan te para per gun tar se ela ti nha chegado ao seu
des ti no, e o co man dan te ge ral res pon deu: “A co mis são che gou, os
réus qui se ram su ble var-se em ca mi nho, em co ni vên cia com os
ban di dos que os au xi li a vam, e to dos eles fo ram ví ti mas de sua
te me ri da de.”

Nas pri sões, às ve zes, apli ca va-se bar ba ra men te a pena
de aço i tes. O Co mi tê Exe cu ti vo fun ci o na va es con di do, em San ti a go 
mes mo, na vi zi nhan ça da Mo ne da, ani man do a re sis tên cia, ex pe -
din do or dens, co mu ni can do-se com a Jun ta de Iqui que. Nada faz
mais hon ra ao ca rá ter chi le no do que o se gre do in vi o lá vel man ti do 
por tão gran de nú me ro de pes so as a res pe i to do lo cal onde tra ba -
lha va o Co mi tê. Em La Re vo lu ción Chi le na de Gil Juan, pse u dô ni mo 
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de Ja vi er Vial So lar, há uma pá gi na so bre o  sanc tum sanc to rum dos
re vo lu ci o ná ri os. “Há dois dias”, dis se-lhe o ami go que o in tro du ziu 
no ádi to, “vi ve mos nes ta cova; ou tro dia, tal vez, te pos sa mos re ce -
ber em um pa lá cio; mais tar de, quem sabe, se no ran cho de al gum
dos nos sos em pre ga dos, e de po is em ou tro pa lá cio, ou quem sabe
onde.” 1 A es sas re u niões acu di am, para re ce ber or dens e co mu ni car
no tí ci as, pes so as de to das as ca te go ri as. Em ge ral eram as se nho ras 
que se pres ta vam a le var os re ca dos, a cor res pon dên cia se cre ta, e a 
dis tri bu ir as fo lhas da im pren sa clan des ti na como o Cons ti tu ci o nal e
a Re vo lu ción. Essas re la ções nun ca in ter rom pi das da opo si ção em
San ti a go e Val pa ra í so com os re vo lu ci o ná ri os do Nor te eram co -
nhe ci das na Mo ne da; vi si vel men te, ha via uma cor res pon dên cia
ocul ta que con tra ri a va a ação do Go ver no. Des co brir a rede sub -
ter râ nea e sub ma ri na se ria uma di li gên cia do ma i or al can ce. Para
levá-la a cabo as au to ri da des de vi am re cu ar ante os aço i tes e os tor -
men tos? Qu an do o se gre do de que de pen dia a vi tó ria es ta va à flor
dos lá bi os do pri si o ne i ro por que não o ar ran car, fos se como fos se? 
Só por uma sen ti men ta li da de vi ci o sa de i xa ria um par ti dá rio da
Di ta du ra de em pre gar em um in di ví duo pou cos mi nu tos de so fri -
men to para ob ter um re sul ta do na ci o nal tão con si de rá vel. Daí o
in ter ro ga tó rio, acom pa nha do de tor tu ra, dos pre sos que po di am
tal vez sa ber e não que ri am di zer.

Alguns des tes têm im por tân cia so ci al. José Luís Ver ga ra,
ex-in ten den te de pro vín cia, é ame a ça do de pan ca das, se não de cla rar
onde es tão ocul tos os seus ami gos, e com efe i to dão-lhe cem aço i -
tes, pelo bra ço de qua tro sol da dos, de po is de lhe po rem fer ros aos pés
e de o le va rem a um ca la bou ço. E à tes te mu nha cons ta que tam bém
fo ram fla ge la dos em Val pa ra í so os Srs. Stu ven, Da ni el Fer nán dez e 
José M. Mu ñoz, por te rem sido seus com pa nhe i ros na pri são e
te rem vis to os si na is que os aço i tes lhe de i xa ram. O mes mo acon te ce
a don José María Ba ra ro na, aju dan te-de-cam po do Con gres so:
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tam bém que rem que ele faça re ve la ções, e por se ne gar, põem-lhe
fer ros aos pés, al ge mam-no, com os bra ços amar ra dos para trás,
mais tar de es ten dem-no no chão ou co me çam a cas ti gá-lo, re pe tin -
do as per gun tas a cada cin co ou seis aço i tes, até du zen tos. De po is
fin gem que vão fu zi lá-lo, ou de fato de i xam de o fa zer. Don José
Toro Fer nán dez re ce beu cem aço i tes, viu aço i tar ou tros. Às ve zes,
dos aço i tes re sul ta va a mor te, como de uma po bre mu lher de Con -
cep ción por que gri ta ra: Aba i xo Bal ma ce da! Os sol da dos, diz uma
tes te mu nha, las ti ma vam-se de não ha ver car ras cos nos quar téis
que de sem pe nhas sem esse ofí cio e que fos sem en car re ga dos de
aço i tar mu lhe res.

O chi le no não é um pre so po lí ti co cô mo do, é pelo con -
trá rio pe ri go so por que afron ta a pri são e de sa fia o pior. Di an te
des sa so bran ce ria o Go ver no, a não que rer uma car ni fi ci na nas
pri sões, como nas Se tem bri za das, só ti nha uma co i sa a fa zer, que
era afas tar do país essa gen te. Com efe i to, ca u sa vam-lhe gran de in cô -
mo do. Um in ten den te che ga va a te le gra far a um dos seus go ver na -
do res: “Não tome pre sos. Apli que a lei mi li tar, se tem evi dên cia de
que são cul pa dos. Não há quar tel para ban di dos.” Em ju lho Bal ma -
ce da em bar ca se ten ta dos pre sos de San ti a go para Iqui que. “Não
foi um mó vel ge ne ro so”, diz o Ba rão Gutschmid, “que pro du ziu
este ato de apa ren te hu ma ni da de.” O Mi nis tro Aldu na te dis se -
ra-lhe que o Go ver no pro ce de ra as sim por ser a con ser va ção dos
pre sos pe no sa ao Te sou ro e por pa re cer van ta jo so que esse ele men to 
“po li ti que i ro” fos se pa ra li sar a ati vi da de da Jun ta.2 O pre ço das co -
me do ri as pago pelo Esta do po dia ser ex ces si vo, mas o pen sa men to
de di vi dir a opo si ção com se me lhan te re for ço po lí ti co, pa re ce um
sim ples gra ce jo de Aldu na te. (O Mi nis tro ale mão, se gun do o Sr. 
Ba ña dos, era con si de ra do qua se um mem bro da Jun ta re vo lu ci o ná -
ria.) A hu ma ni da de do ato é in con tes tá vel; é que o Go ver no via um
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pe ri go for tu i to na pre sen ça de tais ele men tos em San ti a go, ain da
que nas pri sões.

Dois dos pre sos, po rém, o vi gá rio da pro vín cia de Val pa -
ra í so, don Sal va dor Do no so, e um fi lho do Pre si den te Pin to fo ram
ex pa tri a dos para a Eu ro pa. Eis como o in ten den te de Con cep ción,
en car re ga do de des pa chá-los, te le gra fa ao de San ti a go a res pe i to
de les: “O trem com os in fa mes tra i do res che gou e como não é
pos sí vel que es tos pe i nes vão jun tos com os ma ri nhe i ros que te nho
que man dar a Mon te vi déu para os na vi os, te nha-os co lo ca dos em
um cô mo do ca la bou ço na ca de ia até que che gue al gum va por”, e
de po is: “Os réus Do no so e Pin to em bar ca ram on tem no Cam bi ses,
de po is de te rem es ta do dois dias in co mu ni cá ve is e a pão e água na
pri são des ta ci da de. Cre io que te rão du ran te a vi a gem bem boas
re cor da ções da sua es ta da na Pé ro la do Bio-Bio.”

Com tais car ce re i ros, a or dem de sol tu ra era um bem ina -
pre ciá vel; tam bém, às ve zes po dia ser ob ti da por di nhe i ro, ou tras
ve zes da vam-na me di an te ca u ção. A 10 de abril, por exem plo,
pu bli ca-se um de cre to con ce den do sol tu ra e pas sa por te para a Eu ro pa
a Vial, Bar ríos, Cas tel lón, e Ri es co, dan do eles pa la vra de hon ra de
não se en vol ve rem na con ten da, e de po si tan do cada um 50.000
pe sos no Ban co Na ci o nal à or dem do mi nis tro do Inte ri or.

Além da pes soa, a di ta du ra põe a mão so bre os bens dos
que lhe são con trá ri os. Por dois de cre tos, de 30 de ja ne i ro e 5 de
fe ve re i ro, ela pro í be hi po te car ou ali e nar bens a 67 ci da dãos. “O
dis pos to”, es cre ve o Mi nis tro ale mão ao seu go ver no, “afe ta umas
ses sen ta pes so as, gran des pro pri e tá ri as, ban que i ros, etc., en tre as
qua is fi gu ram os in di ví du os os mais res pe i tá ve is e até aqui os mais
in flu en tes, que apói am o mo vi men to re vo lu ci o ná rio.” E acres cen -
ta: “Espe ra-se em bre ve a pu bli ca ção de um novo de cre to em que
se pro i bi rá a trans fe rên cia dos tí tu los que es te jam em nome de les,
e quan to pos sí vel dos tí tu los que te nham ao por ta dor”. Era o que
pe dia to das as ma nhãs em al tas vo zes a im pren sa di ta to ri al, a úni ca,
está vis to, que exis tia, to dos os ou tros jor na is ten do sido fe cha dos. 
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Esse é o es pí ri to do par ti do. O ódio con tra os cha ma dos mi li o ná ri os,
como o ódio do es tran ge i ro, é pre ga do di a ri a men te. São aque les
que sus ten tam a Re vo lu ção, é pre ci so, por tan to, con fis car-lhes a
pro pri e da de. A gran de casa Besa & Cia. é fe cha da pela po lí cia. “Sir -
va-se dis por”, foi a or dem de Go doy ao in ten den te de San ti a go,
“que se pro ce da com a ma i or bre vi da de ao fe cha men to dos ar ma -
zéns de Besa & Cia., des ta ca pi tal, de ven do ser la cra das e fe cha -
das as por tas.” A 27 de ja ne i ro, no me ia-se um in ter ven tor para
dar con ta, dia por dia, das ope ra ções do Ban co A. Edwards & Cia., 
for ça do a li qui dar em mar ço. Mes ma in ter ven ção nos ban cos de
Val pa ra í so e de San ti a go. Não se con ten tam, po rém, com a ru í na
dos ca pi ta lis tas e pro pri e tá ri os que au xi li am a Re vo lu ção, que rem
pior. Ju de us e tra i do res, é o tí tu lo de um edi to ri al da Na ción3 em que
se es cre ve nes te gê ne ro: “Mate, Edwards e Ross de vem ser jul ga -
dos com re la ção às leis, e suas fe i as e re pug nan tes pes so as en for -
ca das no meio da rua para fu tu ro e per pé tuo es car men to dos tra fi -
can tes da paz e da hon ra da Pá tria.”

É a guer ra so ci al pre ga da em lin gua gem pro po si ta da -
men te vul gar. A ri que za é con si de ra da ini mi ga da nova de mo cra cia 
bal ma ce dis ta. No Con gres so apre sen ta-se um pro je to au to ri zan do o
Pre si den te a exi gir dos ci da dãos, que ele hou ves se por bem de sig nar,
uma con tri bu i ção de guer ra de vin te mi lhões de pe sos. A 22 de ju -
lho uma lei au to ri za rá o Pre si den te a ocu par as pro pri e da des par ti -
cu la res, im pon do as re qui si ções, de ani ma is, me i os de trans por te, e 
pro vi sões, que jul gar ne ces sá ri as para equi par e man ter o exér ci to e 
a polí cia. O Chi le todo es ta va as sim à dis po si ção do Go ver no e
das au to ri da des su bal ter nas de toda a or dem que qui ses sem, por
in ve ja, ga nân cia, ou vin di ta, ati rar-se à pro pri e da de alhe ia. Com
efe i to, as ri cas pro pri e da des que fa zi am a ad mi ra ção dos es tran ge i ros
são en tre gues ao van da lis mo. No es ta be le ci men to dos Errá zu riz
põe-se fogo em gran des pi lhas ao car vão, e des tro em-se as má qui nas
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que ex tra íam a água das mi nas, ca u san do um pre ju í zo de 1.250.000 
pe sos. Há or dem de to mar os me lho res ani ma is aos par ti dá ri os da
re vol ta, sem lhes dar re ci bo. Os ca va los das pro pri e da des de Agos -
tín Edwards, como La Peña, que tem uma re pu ta ção sul-ame ri ca -
na, são rou ba dos, re me ti dos para Los Andes, don de pas sam à Re -
pú bli ca Argen ti na. O gado ti ra do aos ad ver sá ri os da si tu a ção é
ven di do  aos mar chan tes. A des tru i ção era às ve zes sis te má ti ca.
Go doy dá or dem ao Go ver na dor de Ca sa blan ca que ar ra se com -
ple ta men te, sem de i xar pe dra so bre pe dra, a pro pri e da de Las Pe ñas. Na 
pro pri e da de da se nho ra de Ortú zar põem fogo às lan chas, a um
mo lhe no va lor de cem mil pe sos, e le vam todo o gado que en con -
tram. O mes mo em Bel la Vis ta, pro pri e da de de Juan Cas tel lón. A
tro pa en car re ga da des sas de pre da ções ban que te ia-se com os ani ma is,
os vi nhos, os li co res que en con tra, e às ve zes, como no po vo a do
de Pi chi le mu, não res pe i ta as mu lhe res. As pro pri e da des so frem
por to dos os mo dos, os ani ma is tra zi dos de fora con so mem os
pas tos, des tro em as se me a du ras, de te ri o ram as plan ta ções.

Além dis so o tra ba lho tem for ço sa men te que pa rar nas
pro pri e da des mal vis tas. O Go ver no faz de con tí nuo agar rar toda a 
gen te que ne las se en con tra. O in ten den te Aldu na te te le gra fa as -
sim a um go ver na dor: “Man de esta no i te em gran de si gi lo à pro -
pri e da de (fun do) de Car los Car val lo e Isi do ra Cou si ño e re cru te
toda a gen te sem tré gua e re me ta-a para aqui em trem es pe ci al.
Não há que ter con tem pla ção com ne nhum ad ver sá rio. Re cru te e
re cru te (Enga nche y en gan che)”. E de ou tra vez: “Não de i xe vo lun tá ri os
em pro pri e da des de con trá ri os. Há ur gên cia de le van tar esta se ma na
qui nhen tos ho mens.” Os in qui li nos e os pe o nes se gui am a sor te do
ha cen da do, eram ini mi gos como ele.

No meio des sa si tu a ção vi o len ta, Bal ma ce da con vo ca,
em fe ve re i ro, um con gres so cons ti tu in te. Para a Di ta du ra a Cons ti -
tu i ção já não exis tia, era pre ci so apro ve i tar a au sên cia da na ção e
for jar ou tra. “A Re vo lu ção de ja ne i ro ti nha de i ta do por ter ra o me -
ca nis mo da Cons ti tu i ção”, diz o Sr. Ba ña dos. Então a Re vo lu ção

98 Jo a quim Nabuco



es ta va tri un fan te? Tudo é pos to em dis cus são pe los mi nis tros de
Bal ma ce da, tudo é re vol vi do até o fun do. Se ele era o re pre sen tan -
te da Cons ti tu i ção, nada mais na tu ral do que de i xar ele ger o Con -
gres so na for ma da Cons ti tu i ção. Para o es pí ri to agi ta do, de so ri en -
ta do do Ga bi ne te, tudo, po rém, en tra va em dú vi da, a Cons ti tu i ção
era um per fe i to re mo i nho. “A Re vo lu ção Arma da tra zia como
con se qüên cia ló gi ca a Re vo lu ção le gal”, diz o sr. Ba ña dos. A Re vo -
lu ção le gal, isto é, do Go ver no, con se qüên cia ló gi ca da Re vo lu -
ção Arma da, que ele tra ta va de su plan tar! Esta mos em Ate nas,
em uma es co la de so fis tas.

As ele i ções são uma pan to mi na mal en sa i a da. “Aqui em
Col li pu li”, te le gra fa a um dos go ver na do res da pro vín cia o in ten -
den te Aldu na te, “não exis te um só exem plar da lei de ele i ções, nem
na Cons ti tu i ção. Pa re ce-me que um que te nha bas ta e so bra para
fa zer as ele i ções. Não se per ca em de ta lhes in sig ni fi can tes que por
en quan to não se po dem sa nar.” A ele i ção é fe i ta à pena. “Sir va-se
cha mar F. e diga-lhe que faça a vo ta ção pon do Za ñar tu em lu gar
de Mén dez.”4 Há vá ri os te le gra mas nes se sen ti do, man dan do subs -
ti tu ir no mes, até na im pres são. “É pre ci so em ge ral fa zer vo tar a
to dos, para pro var que a ma i o ria do país e sua qua se to ta li da de é
aman te da or dem e do Go ver no cons ti tu í do”, te le gra fa Aldu na te.
As in di ca ções para se na do res e de pu ta dos vêm de San ti a go. “Sir va-se, 
se en ten der con ve ni en te, co mu ni car-me o mais de pres sa os no mes 
dos can di da tos”, pe dia ao mi nis tro do Inte ri or o in ten den te de
Con cep ción. O mi nis tro res pon de, e ele trans mi te a lis ta aos go -
ver na do res. Ao go ver na dor de Tra i guén co mu ni ca: “Sr. Go ver na dor,
o se na dor pela pro vín cia é ago ra don José Ma ría Bal ma ce da. Te -
nha isto pre sen te para as pu bli ca ções.” A Bal ma ce da te le gra fa Aldu -
na te: “Can di da tos para o pró xi mo Con gres so fo ram re ce bi dos com
en tu si as mo. Nas ele i ções ha ve rá ab so lu ta una ni mi da de.” A una ni mi -
da de era na tu ral; ha via or dem de pren der to dos os opo si ci o nis tas. “É  
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pos sí vel que se te nha pren di do a don Fre de ri co”, diz um te le gra -
ma do mes mo Aldu na te, “por que or de nei que pren des sem to dos
os opo si ci o nis tas da pro vín cia, e ele o é em Col li pu li.” Há nu me ro sas
or dens aos go ver na do res para fa zer os de le ga dos ele i to ra is do
de par ta men to cin gi rem-se às ins tru ções no Inten den te.

Bas ta va o es ta do de sí tio em todo o país, es ta rem fu gi dos
os ho mens co nhe ci dos e dis per so o pes so al mi li tan te da opo si ção,
ser um cri me com ba ter a Di ta du ra, para o pro ces so ele i to ral se tor -
nar im pos sí vel. “Ele i ções fe i tas sob um re gí men de opres são ar bi -
trá ria não po de ri am con fe rir os di re i tos que a Con ven ção do Armis -
tí cio re co nhe ce aos de pu ta dos li vre men te ele i tos.” Fo ram es tes os
termos do pro tes to de Bis marck man da do em 1871 a Gam bet ta, e
Gam bet ta ha via de cre ta do ape nas a ine le gi bi li da de de al gu mas ca te -
go ri as. Que di zer da ele i ção de um con gres so cons ti tu in te na si tu a -
ção em que se acha va o Chi le? Fo ram as ele i ções an te ri o res do Chi le 
todas as sim? Se fo ram, que di re i to, – digo di re i to, por que ele quer
co lo car a sua de fe sa em um ter re no ele va do, – ti nha Bal ma ce da de
der ra mar o san gue de um só chi le no para de fen der a au to ri da de que 
lhe ti nha vin do por ato tam bém seu, de uma ori gem tão im pu ra?

Des sas ele i ções, en tre tan to, é que saiu a Cons ti tu in te
di ta to ri al e a no me a ção de Cla u dio Vi cu ña. A 20 de abril Bal ma ce da 
abre o novo Con gres so, com so le ni da de pou cas ve zes vis ta, diz o Sr. Ba -
ña dos. Eis como o Mi nis tro ale mão des cre ve ao seu go ver no essa
so le ni da de rara: “Por mo ti vo des se acon te ci men to saiu o Che fe de
Esta do pela pri me i ra vez em qua tro me ses do pa lá cio do Go ver no. As
me di das to ma das para se gu ran ça do Sr. Bal ma ce da, e dos mi nis tros
que o acom pa nha vam ao edi fí cio do Con gres so, ofe re ci am um
es pe tá cu lo pró prio para en ver go nhar o país. O Pri me i ro Ma gis tra do
da Re pú bli ca teve que atra ves sar as ruas da Ca pi tal li te ral men te
en tre ba i o ne tas, afas ta da para os la dos a po pu la ção.”

A ati tu de de Bal ma ce da ia ar ras tá-lo à mais ter rí vel das
si tu a ções. Os fu zi la men tos dos sar gen tos de San ti a go, dos ma ri nhe i ros
na Gu a le, de Cum ming e seus as so ci a dos de Val pa ra í so, de vem ter
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aba la do sua cons ciên cia, mas eu acre di to que Lo Ca ñas a te ria aba ti -
do mes mo sem a der ro ta de Pla cil la. “Para mim é ques tão gra vís si -
ma”, res pon dia Bal ma ce da a Ani bal Za ñar tu que in ter ce dia por
Cum ming, “de sa u to ri zar as sen ten ças dos tri bu na is mi li ta res e as re -
so lu ções de fi ni ti vas do ge ne ral-em-che fe.” “Cum ming mor reu”,
con fes sa o sr. Ba ña dos, “com a ener gia que so men te uma con vic ção 
sin ce ra sabe ins pi rar.” “Assim mor re ram”, diz-nos o Sr. Vial So lar,
“os ma ri nhe i ros da Gu a le, os qua is de pé so bre a ban que ta, ras gam
com as mãos as ca mi sas que os co bri am e ati ram fora os pe da ços,
di zen do que não que ri am le var con si go nada que vi es se do Di ta -
dor.” Co ra jo sa men te, diz-nos a mes ma au to ri da de, mor re ram os
sar gen tos da cons pi ra ção de San ti a go, “sa u dan do, ga lhar dos e tri un -
fan tes, os seus com pa nhe i ros de pri são”. Lo Ca ñas, po rém, é pior.

A vi tó ria de Bal ma ce da de pen dia da con cen tra ção dos
di fe ren tes cor pos do exér ci to no me nor nú me ro de ho ras, e era
pre ci so que as es tra das de fer ro e o te lé gra fo fun ci o nas sem com
pre ci são; uma pon te des tru í da, um tú nel in ter cep ta do, pon tes aba ti -
das, po di am inu ti li zar-lhe o pla no es tra té gi co. O exér ci to con gres -
sis ta es ta va para ope rar o de sem bar que e ape la va para a de di ca ção
dos seus par ti dá ri os em ter ra para que cri as sem to dos os obs tá cu los 
pos sí ve is à con cen tra ção even tu al das for ças de Bal ma ce da. Era
pre ci so cor tar as duas pon tes do Ma i po na no i te de 19 a 20 de
agos to, e ou tras, se fos se pos sí vel. Qu a ren ta mo ços, qua se me ni -
nos, al guns das prin ci pa is fa mí li as de San ti a go, acom pa nha dos de
uns vin te tra ba lha do res ofe re ce ram-se para esse co me ti men to. Essa
gen te foi sur pre en di da pe las tro pas go ver nis tas na pro pri e da de Lo
Ca ñas, do Sr. C. Wal ker Mar tí nez, e aí pas sa da pe las ar mas. Ava -
lia-se a im pres são ca u sa da em San ti a go por essa des gra ça que se
re par tia por tan tas fa mí li as. Mes mo en tre es tran ge i ros a emo ção é
tal que o mi nis tro da Ale ma nha in ter rom pe suas re la ções pes so a is
com o Pre si den te.

A po si ção de Bal ma ce da nes tes ca sos, co lo ca do en tre a
Re vo lu ção e a au to ri da de mi li tar a quem en tre ga ra sua ca u sa, era
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cru el, mas o que cons ti tui a ti ra nia é exa ta men te a obri ga ção em que 
o go ver nan te se co lo ca de de fen der a sua au to ri da de a todo cus to.
Que fez de Ro sas um ti ra no se não o nú me ro dos ini mi gos que ele
ti nha for ço sa men te que des tru ir para não ser der ri ba do por eles?
Toda essa gen te que se le van ta va con tra Bal ma ce da, que fa zia ca u sa
co mum com a Re vo lu ção, que es ta va dis pos ta a aju dá-la, ex pu -
nha-se, está vis to, a mor rer; o nú me ro des ses, pode-se di zer, não
ti nha con ta; de via ele, po rém, co lo car-se na po si ção de ex ter mi nar
to dos os chi le nos que ti ves sem a co ra gem de re pu di ar a sua Di ta du ra?
No en tan to foi esta a po si ção em que se co lo cou. A in tran si gên cia,
mes mo do po der le gí ti mo, não pode ser le va da sem cri me até o
ex ter mí nio do país. Os che fes de es ta do têm o di re i to de de fen der a 
sua au to ri da de le gal, – não era o caso de Bal ma ce da, – mas esse
di re i to não vai ao pon to de acu mu lar por toda par te ru í nas so bre
ru í nas, de ar ra sar a so ci e da de, de pros cre ver a opi nião opos ta, de
pri var a na ção do di re i to de se in cli nar para o lado con trá rio e dos
me i os de gri tar pela paz.
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A re vo lu ção

O CONTRASTE é gran de en tre o que se pas sa na Mo ne da 
e o que se dá em Iqui que. Na Mo ne da a ação é tris te, de sa len ta da,
aca bru nha do ra, tra ta-se de sal var o po der de um ho mem; o bal ma -
ce dis mo não con ta um es tí mu lo ca paz de le van tar o es pí ri to; al -
gum en tu si as mo que pos sa ca u sar en cer ra-se no es tre i to raio de
uma clas se; a ação re vo lu ci o ná ria, pelo con trá rio, tem todo o ca rá -
ter de uma ele tri za ção na ci o nal. É cer to que a Re vo lu ção não foi, a 
prin cí pio, um mo vi men to po pu lar; nos pri me i ros me ses o povo
mos trou-se in di fe ren te.1 O Go ver no do Chi le não era uma de mo -
cra cia que ti ves se as so ci a do as mas sas à vida po lí ti ca do país. Elas
con ser va vam-se fora da or ga ni za ção, e o que sen ti am pe las clas ses
go ver nan tes era o res pe i to de quem sem pre obe de ceu. Qu an do se
ma ni fes ta a guer ra ci vil, o povo não ima gi na ne nhu ma opor tu ni da -
de para si, não pen sa em apro ve i tar-se na cri se para to mar a sua
par te, fica imó vel di an te des se rom pi men to, como fi ca rá o Peru,

1 Va len tín Le te li er.



ao qual não ocor re ne nhum modo de uti li zar a pro fun da di la ce ra -
ção in tes ti na do ini mi go que o des membrou.

Na tu ral men te a dis sen são na oli gar quia en fra que cia o ex -
clu si vis mo do seu do mí nio, e abria es pa ço a no vas as pi ra ções; a
an ti ga “so ci e da de” rom pe ra com Bal ma ce da, de modo que o par ti -
do do Go ver no ti nha for ço sa men te que se for mar com ele men tos
des co nhe ci dos, anô ni mos, de mo crá ti cos, a co me çar pela for te ar -
ga mas sa que o se gu ra va, o exér ci to, ti ra do todo do povo. As cir -
cuns tân ci as fa zi am as sim do bal ma ce dis mo o nú cleo de uma nova
fun da ção po lí ti ca, e, se de fato a oli gar quia pe sa va so bre o país, as
mas sas de vi am in cli nar no con fli to para o lado do Go ver no. Pela
for ça das co i sas, a ino va ção so ci al se ria Bal ma ce da.

O po de rio po lí ti co do an ti go Chi le ti nha, po rém, ain da
ra í zes fun das, mes mo po pu la res. O povo não es ta va mi na do pela
in ve ja, es ta va lon ge da te o ria, não co nhe cia o res sen ti men to que
tor na sim pá ti cas as idéi as de cu nho so ci a lis ta. A aris to cra cia chi le -
na, que é real e que exis te em vir tu de prin ci pal men te de gran des
for tu nas ter ri to ri a is, tem al gu ma co i sa do es pí ri to na ci o nal da aris -
to cra cia in gle sa; man tém-se em con ta to, em co mu nhão de in te res se,
com as ca ma das po pu la res, e pro cu ra de cada vez mais apo i ar-se
ne las. Os pro ces sos da Di ta du ra tor na vam-se odi o sos ao povo,
nes se es ta do de es pí ri to. Em Fran ça, du ran te a Re vo lu ção, os cam -
po ne ses apla u di am a ven da dos an ti gos cas te los à bur gue sia en ri -
que ci da; no Chi le, os in qui li nos não es tão no pon to da co bi ça ou do 
ran cor. Ha via tam bém pela Re vo lu ção a in fluên cia do cle ro, in clu í do 
pela im pren sa bal ma ce dis ta no nú me ro dos ini mi gos a com ba ter.
Essa guer ra in dis tin ta à pro pri e da de, à Igre ja, às po si ções, en con tra 
gran de re sis tên cia nas mas sas; não há sim pa tia por ne nhu ma for -
ma de con fis co ou de apro pri a ção; o povo é de sin te res sa do, o seu
pou co de sen vol vi men to in te lec tu al não per mi te que se en xer te
nele a cul tu ra re vo lu ci o ná ria de 93. Do lado de Bal ma ce da há uma
enor me e cons tan te dis tri bu i ção de di nhe i ro, tudo se faz por esse
meio, que pre su me o mer ce na ris mo em to dos, mas a guer ra ci vil e 
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as emis sões tra zem a ca res tia; por ou tro lado, o re cru ta men to
fun ci o na como uma per se gui ção in ces san te, uma ca ça da hu ma na,
não pou pan do nin guém.

Era pos sí vel que de tudo isso sa ís se de po is a de mo cra cia, 
mas o pro ces so era tão duro e in to le rá vel que o povo ins tin ti va -
men te pre fe ria o ca mi nho mais lon go. Daí, pou co e pou co, a im -
po pu la ri da de da Re vo lu ção. O pes so al da Di ta du ra era, aos olhos
de to dos, in fe ri or ao que se se pa rou dela; o povo sen tia essa di fe -
ren ça, di fe ren ça não só de po si ção so ci al e de cul tu ra, di fe ren ça
mo ral tam bém, de pa tri o tis mo, de ca rá ter, de ab ne ga ção. De po is a
his tó ria, as tra di ções, a am bi ção na ci o nal, tudo que fa zia o or gu lho 
chi le no, o povo in dis tin ta men te o per ce bia, es ta va com a Re vo lu -
ção. O en con tro mes mo de tan tos ho mens de po lí ti ca con trá ria
em um só exér ci to, o sa cri fí cio que fa zi am de tudo, a sua vida de
emi gra dos, de pros cri tos, de con de na dos, o aban do no de suas
gran des for tu nas e vas tas pro pri e da des, o pe ri go que de i xa va suas
fa mí li as cor rer como re féns, a for ma ção po pu lar, qua se vo lun tá ria,
des se exér ci to de Iqui que, cu jos sol da dos são mi ne i ros, cuja ofi ci a -
li da de era a pri me i ra so ci e da de de San ti a go, tudo isto no sen tir do
povo, eram ou tras tan tas pro vas da su pe ri o ri da de da Re vo lu ção.
Des se modo a aris to cra cia e as mas sas aca ba ram co in ci din do no
mes mo pen sa men to. As gran des pá gi nas da his tó ria de um país
são qua se to das es cri tas as sim, e so men te essa co in ci dên cia ex pli ca 
a vi tó ria da Re vo lu ção. Se Bal ma ce da ti ves se por si o in te res se, o
sen ti men to, a in tu i ção po pu lar, a sua ca u sa te ria ven ci do, ou pelo
me nos ele te ria po di do sus ten tar-se. A sua der ro ta é a me lhor pro -
va de que o Chi le não se di vi diu.

Ve ja mos, em um só qua dro, a mar cha des sa Re vo lu ção
res ta u ra do ra. Logo que Bal ma ce da as su me a Di ta du ra, a 1º  de ja -
ne i ro de 1891, o Par ti do Con gres sis ta de ci de-se pela re vo lu ção. Foi 
na casa do Se na dor Irar rá za val, o emi nen te pen sa dor po lí ti co que
ser ve de orá cu lo ao Par ti do Con ser va dor, que se as si nou a ata pre li -
mi nar da de po si ção de Bal ma ce da. “O hon ra do Sr. Irar rá za val
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re ce bia no sa lão prin ci pal de sua es plên di da bi bli o te ca os seus
co le gas, in tro du zi dos se cre ta men te nes sa peça da casa, e aí, ti ran do 
a ata de den tro de um dos li vros da es tan te, apre sen ta va-a a cada
um dos sig na tá ri os, à me di da que iam che gan do, para que a subs -
cre ves se em dois exem pla res, des ti na do um ao exér ci to de ter ra e o 
ou tro a ser re me ti do para Val pa ra í so e dado a co nhe cer aos che fes
e tri pu la ção da Esqua dra.”2 Essa ata, no tá vel pe las as si na tu ras, é
uma es pé cie de Li bro de Oro chi le no. Nela o Con gres so de sig na a
Jor ge Montt para res ta be le cer o im pé rio da Cons ti tu i ção.

Ha via um ho mem que po dia pôr-se à fren te do exér ci to
como Montt se co lo cou à fren te da Esqua dra; era o ge ne ral Ba -
que da no. Ba que da no, po rém, não ti nha, como os ge ne ra is mais va -
len tes mu i tas ve zes não têm, a co ra gem da aven tu ra po lí ti ca. Não
há nada que pa ra li se tan to a ação in di vi du al como a gló ria. Eu cal -
cu lo que fo ram as vi tó ri as do Peru que im pe di ram Ba que da no de 
se apre sen tar às tro pas. Esses ho mens, de al gum modo con sa -
gra dos pela na ção, con si de ram-se como re lí qui as do pa tri o tis mo
so bre as qua is é um sa cri lé gio ati rar, e res pe i tam su pers ti ci o sa men -
te em si mes mos a ve ne ra ção que in fun dem. Os que têm ain da um 
nome a cri ar, que nun ca se sen ti ram pes so as co le ti vas, os que não
têm as so ci a ções his tó ri cas com o país, são os que po dem tudo ou -
sar. É cer to que o im pul so re vo lu ci o ná rio pa re ce às ve zes em tem -
pe ra men tos mi li ta res, mas a com bi na ção é rara; a afi ni da de en tre o 
he ro ís mo e a obe diên cia é ca rac te rís ti ca do sol da do, e essa re pe le a 
ini ci a ti va dos pro nun ci a men tos, qual quer que seja a ca u sa na ci o nal. Se 
Ba que da no es ti ves se à fren te do exér ci to, te ria re co nhe ci do a au to -
ri da de do Con gres so; isso es ta va no seu ca rá ter, era o seu de ver in -
tu i ti vo, evi den te. For çar, po rém, as por tas de um quar tel, apre sen -
tar-se às tro pas em seu nome pró prio, cons pi rar a abri go do seu pas -
sa do, es ta va fora de sua es fe ra, des tru ía a sua glo ri o sa mu mi fi ca -
ção, a una ni mi da de em que vi via en vol to, e exi gia ou tra es pé cie de
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or ga ni za ção. Qu an do ele ti ves se a co ra gem pró pria do su ble va dor,
o re ce io de de ge ne rar, de ven ce dor do Peru, em um ca u di lho
sul-ame ri ca no, bas ta ria para o pa ra li sar. O hor ror à ca u di lha gem é
tão for te no Chi le que, em Iqui que mes mo, ha ve rá quem re ce ie a
no me a ção de Jor ge Montt para o pri me i ro pos to da Jun ta. A po si -
ção de Ba que da no no exér ci to era, en tre tan to, tal que Bal ma ce da
res pe i ta rá até o fim a sua ne u tra li da de de cla ra da.

Para Jor ge Montt a ta re fa era mais sim ples, além de mais
fá cil. Ha via uni for mi da de de sen ti men to na Arma da. O es pí ri to
cons ti tu ci o nal que a ani ma va era no tó rio, e, quan to aos pe ri gos da
su ble va ção, os na vi os de fen di am-se por si mes mos; não era o mes -
mo que nos quar téis. De ma is, Montt, que ti nha tra di ções de fa mí -
lia, re vol tan do-se, de fato obe de cia. Ele foi o que se pode cha mar
um re vo lu ci o ná rio por mo dés tia. Des de 21 de de zem bro ele res -
pon de ra ao co mis sá rio da opo si ção em Val pa ra í so, Enri que Val dés 
Ver ga ra, tão de sas tra da men te mor to no Blan co, que, se Bal ma ce da
pen sa va go ver nar de po is de 1º de ja ne i ro sem as leis de or ça men to 
e de forças, ha via que lhe re sis tir pe las ar mas. O que pre va le ce em
Montt é o seu de sin te res se pes so al, uni do à im po si ção da cons -
ciên cia. Ele ace i ta o pa pel que lhe con fe rem os po de res le gí ti mos
do Esta do. Como ele, pen sa a Ma ri nha. Os che fes da Esqua dra só
im põem uma con di ção: que os pre si den tes das duas Câ ma ras to -
mem a res pon sa bi li da de do mo vi men to, em bar can do no na vio-al -
mi ran te. Assim se fez.

Na ma nhã de 7 de ja ne i ro, na câ ma ra prin ci pal do Blan co
Enca la da re ú nem-se, em Qu in te ros, os co man dan tes dos na vi os,
Luís Goñi, do Blan co, Va len zu e la Day, do Coch ra ne, P. Mar tí nez, da
Esme ral da, Hur ta do, da Ma gal la nes, Ga ci túa, da O’Higgins; lê-se a
nota dos pre si den tes do Con gres so, or de nan do a or ga ni za ção de
uma di vi são na val, “para fa zer com pre en der ao Pre si den te da
Re pú bli ca que a Arma da obe de ce à Cons ti tu i ção e que por tan to é
in dis pen sá vel que se de cre te a lei anu al que au to ri za a sua exis tên cia”. 
De po is, a nar ra ção é to ma da pelo Sr. Ba ña dos dos do cu men tos
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ofi ci a is, deu-se a co nhe cer a nota a to dos os tri pu lan tes dos di ver -
sos na vi os, re u ni dos à mes ma hora na tol da de cada um de les; em
se gui da, iça ram-se no na vio-al mi ran te as in síg ni as de Pre si den te da 
Re pú bli ca e as do che fe da Esqua dra, e pos tos em li nha o Blan co
Enca la da, o Coch ra ne, a Esme ral da, a O’Higgins e a Ma gal la nes di ri gi -
ram-se a Val pa ra í so e des fi la ram pelo cen tro da baía com o ma i or
apa ra to ex te ri or.

Não é pro pri a men te uma re vo lu ção, é an tes uma Grand
Re mons tran ce, como a de 1641 na Ingla ter ra; é um mo vi men to or ga -
ni za do com a cal ma, a or dem, o san gue-frio, a aten ção aos me no -
res de ta lhes, a uni da de de vis tas, o con cur so de to dos, a gra du a ção
hi e rár qui ca, como uma gran de de li be ra ção na ci o nal. A Arma da,
des de o pri me i ro mo men to, não apa re ce só, iso la da, agin do por si;
apa re ce cer ca da do que há de mais pres ti gi o so, de mais con si de rá -
vel no país; des de logo, há a bor do a De le ga ção do Con gres so, os
ho mens que pelo seu ca rá ter re pre sen ta ti vo ou pes so al se im põem
à so ci e da de, os pro cu ra do res na tu ra is dos seus ma i o res in te res ses.
Para quem co nhe ce o es pí ri to chi le no, prá ti co, só li do, po si ti vo, cal -
cu la dor, alhe io a qui me ras, in ca paz de es mo re ci men tos, que são re -
tra ta ções, a de mons tra ção na val de Val pa ra í so en cer ra por si só o
pre nún cio da vi tó ria.

A Esqua dra su ble va da di vi de-se logo: o Blan co e o Hu as -
car, que é to ma do a 7, fi cam em Val pa ra í so, a Esme ral da é des pa -
cha da para Tal ca hu a no, o Coch ra ne se gue para Iqui que, a O’Higgins
e o Ama zo nas ope ram so bre Co quim bo, to ma da e logo per di da. O
pla no é per cor rer a cos ta do Chi le, ver onde a Re vo lu ção pode en -
con trar ele men tos, sur pre en der as for ças iso la das, re co lher ar mas,
des tru ir me i os de ação do Go ver no. Essas ex plo ra ções dão pou co
re sul ta do. Ao rom per a Re vo lu ção, os for tes de Val pa ra í so não es -
ta vam qua se em es ta do de re pe lir os na vi os, e as pe que nas em bar -
ca ções da Esqua dra, que ati ra vam so bre as for ças de ter ra para fa -
ci li tar o em bar que dos seus, não eram se ri a men te afas ta das. Às
trin che i ras pro vi só ri as su ce deu, po rém, logo a mon ta gem de gran -
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des ca nhões, e, ao ama nhe cer de 16 de ja ne i ro, o Blan co, amar ra do
tran qüi la men te às suas bói as, acor da va ao es tam pi do do ca nho ne io 
dos for tes. Dois pro jé te is pe ne tram-lhe a cou ra ça. Um de les, de
um ca nhão Krupp, des trói em par te a câ ma ra do co man dan te
onde dor mia o vice-pre si den te do Se na do, Wal do Sil va, que to da -
via não é fe ri do. O Blan co em pou cos mo men tos abri gou-se por
trás dos na vi os mer can tes, e nes sa no i te saiu da baía com as lu zes
apa ga das. Em um pon to ou ou tro, a es qua dra con se gue al gu ma
van ta gem, em Tal tal, por exem plo, toma mais de qui nhen tos ho -
mens que hão de apa re cer na ba ta lha de Con cón. A mais im por -
tan te pre sa foi fe i ta nas águas de Val pa ra í so, onde se en con tram a
bor do de um va por qua tro mil e qui nhen tas es pin gar das Mann li cher,
que aca ba vam de che gar para o Go ver no, e se apri si o na o va por
Acon ca gua, na vio rá pi do, da Com pa nhia Sul-Ame ri ca na. O ob je ti vo 
da Re vo lu ção, po rém, era o ex tre mo Nor te, as pro vín ci as que o
Chi le to mou ao Peru, se pa ra das do res to do país por de ser tos in tran -
si tá ve is. Aí ja zia a prin ci pal ri que za do Chi le, as sa li tre i ras; es ta vam lá 
os re cur sos de que a Re vo lu ção pre ci sa va para se man ter, além da
po pu la ção mi ne i ra, na sua qua se to ta li da de chi le nos, da qual de via
sair o nú cleo do novo exér ci to. A pri me i ra cam pa nha dos re vo lu ci o -
ná ri os ti nha que ser a con quis ta de Ta ra pa cá.

Teve mu i tos in ci den tes essa cam pa nha do Nor te, pre pa -
ra tó ria da de Val pa ra í so. Bal ma ce da com pre en deu des de o prin cí -
pio a im por tân cia ca pi tal de de fen der esse pon to vul ne rá vel. Des -
de a par ti da do Coch ra ne para Iqui que, ele pen sa nos me i os de im -
pe dir a ocu pa ção da pro vín cia. Se for ocu pa da, para que a Re vo lu -
ção não pos sa ti rar re cur so da ven da do sa li tre, Go doy che ga a dar
or dem que se des tru am os es ta be le ci men tos sa li tre i ros, qua se to -
dos de com pa nhi as in gle sas. A Ingla ter ra re cla ma. Há dez mi lhões
de es ter li nos de pro pri e da de in gle sa nes ses es ta be le ci men tos. “É
de te mer”, diz o Sr. Gutschmid, “dada a ener gia que não re cua di an -
te de nada do Mi nis tro Go doy, o qual é a alma do Mi nis té rio e exer -
ce uma in fluên cia ir re sis tí vel, que che ga do o caso, as co i sas pas sem de 
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me ras ame a ças.” A ame a ça po rém não se re a li za; tam pou co, a pro i bi -
ção de cre ta da de to ca rem os na vi os mer can tes es tran ge i ros nos
por tos do Nor te ocu pa dos pe los re vol to sos, mes mo nos do Peru e 
Equa dor.

As re mes sas de gen te para o Nor te são cons tan tes. Bal ma -
ce da, ser vin do-se do Impe ri al, um pa que te ve loz da Com pa nhia
Sul-Ame ri ca na, con se gue fa zer di ver sas ex pe di ções, ao pas so que
por ter ra man da tam bém re for ços. To das es sas ten ta ti vas ar ris ca -
das fo ram per di das, ser vi ram so men te para dar ar mas e tri un fos à
Re vo lu ção, que pôs o pé no ter ri tó rio am bi ci o na do com mu i to
pou ca gen te. Bal ma ce da en tre ou tros man da ra para o Nor te o Ge -
ne ral Ro bles, sol da do da ma i or bra vu ra. A 16 de fe ve re i ro Iqui que
é to ma da; a 17, po rém, os re vo lu ci o ná ri os ata cam, em nú me ro de
1.200, e as for ças de Ro bles em Hu a ra são ba ti das. A re ti ra da con -
ver te-se em uma ter rí vel fuga. Os des tro ços do pe que no exér ci to
re fu gi am-se em Pi sa gua. “A Re vo lu ção qua se fe ne ce no ber ço”,3 com
esse pâ ni co para o qual de cer to con cor reu a sen sa ção do de ser to.
Alguns re vo lu ci o ná ri os, como o co man dan te Aguir re, de sa pa re ce -
ram na con fu são, e no exér ci to re vol to so, di zia-se que Ro bles os
man da ra fu zi lar e en ter rar nus, de modo a não po de rem ser re co -
nhe ci dos mais tar de, em co vas aber tas à vis ta de les. Não co nhe ço
ne nhu ma pro va con tra Ro bles des sa im pu ta ção que lhe de via cus tar 
a vida.

De po is da der ro ta os re vo lu ci o ná ri os con cen tram-se em
Iqui que, e Robles traz o seu quar tel-ge ne ral para Pozo Almon te,
pe din do re for ços a Bal ma ce da. Antes que o Co ro nel Ca mus, que
tem or dem de se guir, a mar chas for ça das, de Anto fa gas ta para Ta -
ra pa cá, che gue ao seu des ti no, ao ama nhe cer de 7 de mar ço, a ar ti -
lha ria re vo lu ci o ná ria rom pe o fogo. É  o com ba te de Pozo Almon te,
que ter mi na pela der ro ta com ple ta das for ças go ver nis tas. Nes sa
ba ta lha, Ro bles, de po is de fe ri do, é mor to no le i to para onde o
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trans por ta ram, e o seu cor po é des pe da ça do, como que para mos -
trar que lhe que ri am dar mu i tas mor tes. Essa hor rí vel cru el da de era
a re a ção, igual men te in cons ci en te, do pâ ni co de Hu a ra, a ex plo são
do ins tin to de vin gan ça, in go ver ná vel em tro pas ir re gu la res.

Essa pri me i ra vi tó ria deu imen so alen to aos re vo lu ci o ná -
ri os. Dos res tos do exér ci to de Ro bles, a di vi são Arra te in ter na-se
no Peru; a di vi são Ca mus, que vi nha em so cor ro de Ro bles, re ti -
ra-se sem com ba ter, para a Bo lí via, onde é de sar ma da, vol tan do a
San ti a go pela Re pú bli ca Argen ti na.

Essa mar cha de Anto fa gas ta a San ti a go é um fato sin gu -
lar na his tó ria mi li tar, e faz a ma i or hon ra ao co man dan te que atra -
ves sa, a pé, pelo sol e pela neve, com a sua tro pa, tre zen tas lé guas
de de ser to e de cor di lhe i ra, os re le vos mais abrup tos de um gran de 
mapa mon ta nho so e es té ril, in ter nan do-se em dois pa í ses es tran -
ge i ros, a Bo lí via e a Re pú bli ca Argen ti na, per cor ren do-os com os
seus sol da dos de sar ma dos, mas sem pre de ba i xo da ma i or dis ci pli -
na, para afi nal che gar a San ti a go com toda a sua gen te qua se, de -
po is de um per cur so to tal, com pre en di do o das es tra das de fer ro,
de cer ca de mil lé guas.

Os re vo lu ci o ná ri os fi ca vam se nho res de todo o nor te pe -
ru a no e bo li vi a no do Chi le, e a 23 de mar ço a De le ga ção do Con -
gres so te le gra fa va às po tên ci as es tran ge i ras nes tes termos, pe din do 
que se pro i bis se a ven da de ar mas “ao di ta dor  Bal ma ce da ”: “Exer -
ce mos do mí nio com ple to so bre os de par ta men tos do Pi sa gua, Ta -
ra pa cá, To co pil la, Tal tal, Cha na ral e  Anto fa gas ta, e blo que a mos os 
por tos. O exér ci to cons ti tu ci o nal ocu pa a cos ta em uma ex ten são
de 480 mi lhas, com uma su per fí cie de 65.000.” Os Con gres sis tas,
en tre tan to, não se ilu dem quan to à si tu a ção. A sua de fe sa é a
Esqua dra. O ter ri tó rio que eles ocu pam não che ga a ter du zen tos
mil ha bi tan tes,  o Chi le tem três mi lhões. Se a Re vo lu ção pode le -
van tar, ha ven do ar mas, uns quin ze mil ho mens, Bal ma ce da pode
le van tar du zen tos mil; se ela tem o ren di men to men sal de um a
dois mi lhões de pe sos, além das con tri bu i ções ge ne ro sas de seus
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par ti dá ri os, Bal ma ce da tem o cré di to, a ri que za, o pa pel-mo e da do
Chi le, e pode ter o con fis co. Não era im pos sí vel com o tem po a
Bal ma ce da ob ter trans por tes rá pi dos e de sem bar car um for te exér -
ci to em Ta ra pa cá. Esses na vi os, ele tra ta va de os ad qui rir, e por úl -
ti mo con se gui ra com prar o Aqui la em Mon te vi déu, en quan to que
o Ma po cho e o Laja, só por es for ços de di plo ma cia o Go ver no pe -
ru a no, de se jo so de não ter con tra si a Re vo lu ção, os con se guia de -
ter. O que a Re vo lu ção por tan to ti nha a fa zer era no mais bre ve
pra zo le var o ata que às po si ções de Bal ma ce da, ser vir-se da Es qua -
dra para mul ti pli car as suas forças de sem bar can do-as ora em um,
ora em ou tro pon to, se um gol pe úni co fosse im pos sí vel; an tes de
tudo, po rém, era pre ci so or ga ni zar um Gover no Pro vi só rio, se
que ri am ter as van ta gens de be li ge ran te.

É isso que se faz a 12  de abril em Iqui que, a Meca da
Re vo lu ção chi le na, para onde vão aflu ir os emi gra dos, os que po -
dem es ca par do Chi le, os que se sen tem com for ças para com ba -
ter, os que que rem ter em sua vida essa re cor da ção pa trió ti ca. Nas
ruas e pra ças da pe que na ci da de en con tram-se os ve lhos par la -
men ta res e os jo vens da Ala me da, como se San ti a go se ti ves se mu -
da do para Ta ra pa cá. Nes se tem po ain da não era gran de a afluên cia 
de po lí ti cos e de vo lun tá ri os, a Re vo lu ção son da va o seu an co ra -
dou ro, mas mes mo nes sa re u nião de 12 de abril fi gu ram mu i tos
ho mens pú bli cos emi nen tes. O novo Go ver no é uma Jun ta de três, 
ten do à fren te Jor ge Montt, como che fe do Po der Exe cu ti vo; os
ou tros dois mem bros são Wal do Sil va, vice-pre si den te do Se na do,
e Bar ros Luco, pre si den te da Câ ma ra. A Jun ta com põe o seu mi -
nis té rio: é M. J. Irar rá za val, é Isi do ro Errá zu riz, é Jo a quín Wal ker
Mar tí nez, é o Co ro nel Adol fo Hol ley, to dos ho mens de va lor e
re pu ta ção na ci o nal. A Jun ta tra ta logo de no me ar agen tes no ex te ri or;
a sor te da Re vo lu ção de pen de de les, e são eles com efe i to que a
sal vam. No Peru, Vial So lar con se gue de dia em dia im pe dir a
par ti da do Ma po cho, an si o sa men te es pe ra do por Bal ma ce da, e o
em bar que da di vi são Arra te: o Go ver no pe ru a no con ser va-se ne u tro
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por pa ra li sia. Gon za lo Mate ob tém o re co nhe ci men to pela Bo lí -
via, úni co país que dá esse pas so, tão gran de é o re ce io de todo o
mun do de ofen der o Chi le. Em Fran ça e na Ingla ter ra, Au gus to
Mate e Agos ti nho Ross pres tam ser vi ços in com pa rá ve is, con se -
guem um im por tan te em bar go ju di ci al de qua ren ta dias so bre o
Errá zu riz e o Pin to, e en vi am (al gu mas re mes sas che ga ram de po is
de aca ba da a cam pa nha) im por tan tes car re ga men tos de ar mas que
os re vol to sos es pe ra vam no De ser to para abri rem uma en tra da no
Chi le. Nos Esta dos Uni dos hou ve ver da de i ra luta de in fluên cia e
ati vi da de co mer ci al en tre a casa Gra ce & Co., au xi li ar da Re vo lu -
ção, e Char les Flint, Côn sul chi le no em Nova Ior que, de ci di do sus -
ten ta dor de Bal ma ce da. Por esse lado a Re vo lu ção só con se gue li -
qui dar per das,  como a de mo ra for ça da do Esme ral da em Aca pul co,
e a en tre ga ao co man dan te nor te-ame ri ca no, no por to mes mo de
Iqui que, do Ita ta, com todo o car re ga men to que tra zia.

“Os me ses de abril, maio e ju nho”, diz o Sr. Ba ña dos,
“fo ram para os di re to res da Re vo lu ção lú gu bres como os dias de
ora tó rio que pre ce dem o pa tí bu lo... Este pe río do foi para os Re vo -
lu ci o ná ri os a No i te Tris te... Se ti ves se exis ti do uma li nha fér rea
en tre Ta ra pa cá e o cen tro da Re pú bli ca, ou não te ria ha vi do Re vo -
lu ção ou te ria sido su fo ca da ao nas cer, como se fa zia em Espar ta
com as cri an ças mal for ma das.” Te ria sido as sim? De abril a ju lho
a si tu a ção era com efe i to ar ris ca da, mas não há a me nor pro va de
que o âni mo re vo lu ci o ná rio não se sus ten tas se todo o tem po.

O afun da men to do Blan co a 23 de abril foi um gran de de -
sas tre com pen sa do pela con fi an ça ilu só ria que pro du ziu en tre os
bal ma ce dis tas. O en cou ra ça do es ta va de fo gos apa ga dos, amar ra do 
a uma bóia, nas águas cal mas da baía de Cal de ra. A es qua dri lha
go ver nis ta, com pos ta do va por Impe ri al, da Lynch e da Con dell, ti nha 
sa í do dois dias an tes de Qu in te ros, ao sa ber Bal ma ce da que a
Esqua dra vi nha ocu par Cal de ra. Às 4 da ma nhã en tram as tor pe de i -
ras na baía, com a lua qua se che ia, di ri gin do-se so bre o vul to que
des ta cam des de a en tra da. A Con dell, a uma dis tân cia de cem me -
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tros, dis pa ra três tor pe dos Whi te he ad que se per dem, o Blan co
rom pe fogo com os ca nhões de tiro rá pi do e as me tra lha do ras;
não obs tan te, a Lynch, co man da da por Fu en tes, apro xi ma-se dele
com uma te me ri da de he rói ca e lan ça o seu pri me i ro tor pe do,
que pas sa ro çan do o alvo, e de po is um se gun do, a trin ta me tros, que
o al can ça em che io. Em cin co mi nu tos o en cou ra ça do vol ta va-se
so bre o lado fe ri do, e afun da va si len ci o sa men te. No na u frá gio do
Blan co pe re ceu a tri pu la ção, sal van do-se só al gu mas pes so as, en tre as 
qua is o co man dan te Goñi e o pre si den te da Câ ma ra, Bar ros Luco.
Os dois pre si den tes do Con gres so ti nham as sim es ca pa do do
modo mais ex tra or di ná rio, um de po is do ou tro, dos de sas tres do
na vio-al mi ran te. Dir-se-ia um pres sá gio aus pi ci o so para a ca u sa
con gres sis ta. A per da do Blan co deve ser to ma da como um des ses
avi sos es sen ci a is para a vi tó ria dos que con fi am de ma si a do em si.
A Esqua dra po dia ter per di do tudo, des pre zan do os me i os de ata -
que de Bal ma ce da con tra ela. Entre as ca u sas a que o Sr. Ba ña dos
atri bui as der ro tas do seu par ti do, cita ele por ve zes o des pre zo
que o exér ci to re gu lar ti nha pe las tro pas da Re vo lu ção. A pre ca u -
ção fal tou no ato fi nal a Bal ma ce da, tal vez por não ter tido, como
a Re vo lu ção, uma ca tás tro fe, como a do Blan co, para o ad ver tir a
tem po.

A gran de ques tão era o ar ma men to. Este não po dia de -
mo rar; Ross e Mate ti nham to dos os re cur sos para o com prar e
re me ter. Enquan to, po rém, não che ga va, a Re vo lu ção sen tia-se sem
de fe sa, ex pos ta a uma sur pre sa, além de que era pos sí vel co me çar a
for ma ção do exér ci to. A 3 de ju lho, che ga o Ma i po a Iqui que, tra -
zen do o ar ma men to an si o sa men te es pe ra do. Esse fato equi va lia a
uma gran de vi tó ria. O pri me i ro car re ga men to cons ta va de cin co
mil es pin gar das Grass, como as do exér ci to go ver nis ta, com dois
mi lhões de car tu chos; vi nham, po rém, mais qua se dois mi lhões de
car tu chos Mann li cher para as qua tro mil ar mas apre sa das pela Re -
vo lu ção em Val pa ra í so, a 8 de ja ne i ro. Vi nham tam bém seis ca nhões
Krupp. Esse ar ma men to com o que fora to ma do em Ta ra pa cá
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dava para le van tar um exér ci to de 12.000 ho mens. A Re vo lu ção
en tra va em nova fase.

Tam bém ao acam pa men to re vo lu ci o ná rio es ta vam ago ra
con ti nu a men te che gan do, de San ti a go a Val pa ra í so, ami gos e par ti -
dá ri os, que vi nham to mar lu gar nas fi le i ras. A aqui si ção mais im -
por tan te de to das fora, em maio, a do Te nen te-Co ro nel Kör ner, o
Molt ke des sa cam pa nha. Será ele o dis ci pli na dor, o or ga ni za dor,
do exér ci to que o Co ro nel Can to há de le var à vi tó ria; é ele quem
pla ne ja o em bar que, o de sem bar que, as ope ra ções to das que se
vão efe tu ar, com a cer te za que dá a es ses mo vi men tos a pre ci são
prus si a na de jo ga das de xa drez. Com a che ga da pró xi ma do Errá -
zu riz e do Pin to, do Aqui la e do Ma po cho, o Go ver no ia dis pu tar o
mar à Esqua dra con gres sis ta, e ga nhan do ele a par ti da, que re cur sos
te ria nas pro vín ci as do Nor te o exér ci to re vo lu ci o ná rio? Cus tas se
o que cus tas se, era no Chi le mes mo, le van tan do o país, que se de via
fe rir o gran de com ba te. A an si e da de por um ata que em for ça às
po si ções de Bal ma ce da cres cia en tre os re vo lu ci o ná ri os; de toda
par te im plo ra vam aos che fes que não per des sem tem po, por que o
tem po era o ali a do prin ci pal do Di ta dor. Não ti nha ha vi do de mo ra 
ain da, mas ago ra cum pria que se eco no mi zas sem os dias. Por isso
era cren ça ge ral, que ape nas che ga das as ar mas, o exér ci to es ta ria
de pé, pron to a en trar em ação. Em ju nho o ba rão de Gutschmid
co mu ni ca ao seu Go ver no ter ou vi do de um mem bro in flu en te da
Jun ta Exe cu ti va ser cer to o ata que, em agos to, por Val pa ra í so ou
Co quim bo; e em agos to o ata que se efe tu a rá. A Jun ta re vo lu ci o ná -
ria tan ta con fi an ça sen te que anun cia os pla nos com an te ce dên cia
aos seus par ti dá ri os de San ti a go e Val pa ra í so.

Em agos to o exér ci to ti nha já des ci do do ex tre mo nor te
e es ta va con cen tra do em Val le nar, pron to para a ex pe di ção es pe ra -
da. Com efe i to, a 14, 15 e 16, em bar cam as tro pas em Cal de ra e
Hu as co. A Esqua dra é com pos ta de uma van guar da e de duas di vi -
sões, ao todo de zes se is na vi os. A bor do do Coch ra ne es tão os re pre -
sen tan tes da Jun ta, o co man dan te-em-che fe, Co ro nel Can to, o
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che fe do es ta do-ma i or, Kör ner. Tudo se faz na mais per fe i ta or -
dem, to dos os de ta lhes são pre vis tos, tudo é obra de cál cu lo, ciên -
cia, es tu do; em tudo se re co nhe ce a ação de um es pí ri to sis te má ti -
co e cri a dor, que pre ten de ti rar a uni da de do seu pla no es tra té gi co, 
não de um exér ci to mi li tar men te pre pa ra do como o prus si a no,
mas do as sen ti men to, da so fre gui dão mes mo, de um cor po im pro -
vi sa do de vo lun tá ri os, que obe de cem para ven cer.

Pa re cia uma lou cu ra a ex pe di ção. “O em bar que de um
cor po de 10.000 ho mens”, es cre via o al mi ran te ale mão a 9 de
agos to ao Ba rão de Gutschmid, “com os ca va los, a ar ti lha ria e res -
pec ti va vi a tu ra, e uma ex pe di ção à cos ta de mar ao sul, ten do Val -
pa ra í so pelo flan co, pa re ce-me uma em pre sa tão ár dua e tão ar ris -
ca da que não a con si de ro pro vá vel”. “Empre en der o ata que”, es -
cre via o mes mo al mi ran te a 20 de agos to, “con tra o pró prio cen tro 
de to das as fon tes de re cur sos do Go ver no, sig ni fi ca aven tu rar o
todo em uma só pa ra da.” O Sr. Ba ña dos diz que para ten tar esse
gol pe te me rá rio a Re vo lu ção con tou ao cer to com dois fa to res: o
pri me i ro, a tra i ção en tre a tro pa de Bal ma ce da; o se gun do, a in ter -
rup ção dos ca mi nhos de fer ro, da qual de pen dia a con cen tra ção
go ver nis ta. Tra i ção, não se viu; in ter rup ção, não hou ve; no en tan to 
deu-se a vi tó ria.

É que o pla no ti nha ou tra base, ou tra ins pi ra ção, ou tra
cer te za: – a con fi an ça dos che fes, pri me i ro em si, de po is no exér ci to 
que ti nham cri a do, aci ma de tudo, no efe i to mo ral da sua ca u sa.
Bal ma ce da dis pu nha, para se de fen der des ses 9.000 ho mens, que
ou sa vam vir ata cá-lo nas suas pró pri as po si ções, de cer ca de
32.000 sol da dos. Esses 32.000 ho mens de tro pa for ma vam qua tro
di vi sões: a de Co quim bo, ao nor te, mais afas ta da, de 9.000 ho -
mens; a de San ti a go, de 6.000; a de Val pa ra í so, de 7.000, e a de
Con cep ción, de 10.000. Se o de sem bar que ti ves se lu gar em
Co quim bo, as for ças re vo lu ci o ná ri as ba ti am-se con tra a di vi são
Co quim bo iso la da men te, por que esta não po dia ser au xi li a da em me -
nos de dez dias. Se ri am for ças igua is. Esse pla no foi, po rém, aban -
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do na do; o gol pe ti nha que ser dado no cen tro mes mo. De sem bar -
can do as tro pas em Val pa ra í so ou para o sul, as três di vi sões, for -
tes de 23.000 ho mens, ti nham or dem de se con cen tra rem ime di a -
ta men te no pon to ame a ça do, o que po di am fa zer em ho ras: à de
San ti a go bas ta vam dez ho ras para se re u nir à de Val pa ra í so; e a de
Con cep ción em vin te e qua tro ho ras po dia es tar em Val pa ra í so e
em trin ta em San ti a go. Se nhor dos te lé gra fos e dos ca mi nhos de
fer ro, no má xi mo em qua ren ta e oito ho ras de po is de ini ci a do o
de sem bar que, Bal ma ce da po dia opor aos 9.000 mi ne i ros de Ta ra pa -
cá não me nos de 20.000 ho mens de tro pa só li da, aguer ri da, pode-se 
di zer, por que o nú cleo de toda ela era for ma do dos ve te ra nos, dos
in ven cí ve is, do Peru. No ter re no em que po dia ter lu gar o de sem bar -
que fa zi am-se ma no bras para fa mi li a ri zar a tro pa com as ope ra -
ções que te ria de exe cu tar ali mes mo. Para a di vi são de Con cep -
ción par ti ra o prin ci pal mi nis tro, Ba ña dos, para a de Co quim bo o
mi nis tro do Exte ri or, Aldu na te, como des do bra men tos de Bal ma -
ce da mes mo. Ne nhum des ses pre pa ra ti vos de re sis tên cia per tur -
bou a se re ni da de do es ta do-ma i or re vo lu ci o ná rio. Não há, ao que
pa re ce, na ciên cia do ins tin to ani mal ne nhum se gre do mais ma ra -
vi lho so do que a cer te za dos gol pes com que o sphex pa ra li sa a pre -
sa que dá a de vo rar viva às suas lar vas. Qu an do a ví ti ma é um ver me, 
são nove gol pes de agui lhão nos nove cen tros ner vo sos do cor po,
nem um de mais, nem um de me nos, diz o ob ser va dor. Qu an do é
a ara nha, é uma só pi ca da no gran de gân glio em que se acha re u ni da 
a ma i or par te da subs tân cia ner vo sa.4 O gol pe do es ta do-ma i or
con gres sis ta so bre o po de rio mi li tar de Bal ma ce da faz lem brar a
pre ci são ins tin ti va do sphex fe rin do a ara nha; é um gol pe só no
gran de gân glio em que está re u ni da toda a sua for ça.

A 16, 17, 18 e 19 de agos to, por um mar afor tu na da -
men te cal mo, a Esqua dra na ve ga para o sul, e a 19 à tar de re ú -
ne-se à al tu ra de Qu in te ros, a cin qüen ta mi lhas da cos ta. Por todo

Bal ma ce da 117

4 Alf. Fou il lié.



o mun do cir cu la a no tí cia da ex pe di ção; em Bu e nos Ai res, em
Pa ris, em Lon dres, a im pa ciên cia dos ami gos da Re vo lu ção é a
mes ma. A 18 a Esme ral da en tra em Val pa ra í so e dis pa ra três ti ros
em di re ção ao vale do Acon cá gua. Era o si nal, con ven ci o na do com
os re vo lu ci o ná ri os da ter ra, de que den tro de qua ren ta e oito ho ras 
te ria lu gar o de sem bar que nas vi zi nhan ças da ci da de. O Chi le todo 
está de pé, à es pe ra do re sul ta do, com o co ra ção con tra í do. Foi a
hora de ma i or an si e da de da sua vida. O que se sabe é so men te que 
o cho que será ter rí vel, que ne nhum dos la dos dará quar tel ao
ou tro. Na Mo ne da a ou sa dia do co me ti men to im pres si o na, mas
ape sar da pri me i ra dú vi da, ine vi tá vel di an te de um ata que des sa
or dem, Bal ma ce da mos tra-se cer to de es ma gar a Re vo lu ção. Os
seus ge ne ra is, diz-nos o Sr. Ba ña dos, sen ti am pe las le vas de Iqui -
que e Anto fa gas ta “pro fun do des pre zo e ti nham ab so lu ta con fi an -
ça no ve lho exér ci to”. “A ope ra ção de de sem bar car um exér ci to e
pro ce der a um ata que ime di a to”, te le gra fa o ge ne ral Alcér ri ca a
Bal ma ce da, “é co i sa que os ini mi gos não fa rão, não têm qua li da de
para isso.” Nem Bar bo sa nem Alcér ri ca ti nham idéia da qua li da de
do exér ci to im pro vi sa do que de via des tru ir as suas di vi sões em
Con cón e Pla cil la. “A or ga ni za ção ad mi nis tra ti va foi ir re pre en sí vel
na guer ra; fal ta ram-nos os ge ne ra is”, dirá Bal ma ce da em uma das
car tas que de i xou. Te ri am fal ta do os ge ne ra is? No lu gar des ses que 
se fi ze ram ma tar pelo seu crí ti co, in fe liz tam bém como eles, te ri am 
tido me lhor for tu na Can to e Kör ner? Na pró pria obra de Molt ke,
pode-se aca so iso lar o gê nio do ge ne ral do es pí ri to do exér ci to?
Qu an to a mim, na luta que vai ago ra con clu ir, en tre 20 e 28 de
agos to, nas ba ta lhas em re dor de Val pa ra í so, o que dá a vi tó ria à
Re vo lu ção é a ins pi ra ção don de esse imen so es for ço pro ce de; o
que ca u sa a der ro ta da Di ta du ra, é o fa ta lis mo sem fé com que as
suas for ças com ba tem; o que ex pli ca tudo, é que a es tre la do Chi le
está em ple na as cen são.
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A vitória nacional

BALMACEDA acom pa nha, há dias, o mo vi men to da
Esqua dra; a prin cí pio (15), su põe que é um ata que a Co quim bo, de -
po is pen sa em Con cep ción; o que lhe pa re ce me nos pos sí vel é que
os re vo lu ci o ná ri os tra gam o seu pe que no exér ci to para o cen tro do
po der mi li tar da Re pú bli ca. A 20, po rém, não res ta dú vi da. O te lé -
gra fo anun cia de Qu in te ros, pela ma nhã, de zes se te na vi os à vis ta,
cal cu lan do as for ças em 8.000 ho mens, com ca va la ria e ar ti lha ria.

O de sem bar que não é im pe di do; não há em Qu in te ros as 
gran des tro pas do Go ver no que o Almi ran te Viel, in ten den te de Val -
pa ra í so, anun ci a ra ao al mi ran te ame ri ca no Brown. O exér ci to de
Bal ma ce da ocu pa va for tes po si ções, co ber to pela fren te pelo rio
Acon cá gua. As for ças re vo lu ci o ná ri as de sem bar ca ram na me lhor
or dem. “A ope ra ção”, diz o Ba rão de Gutschmid – que fala com as 
in for ma ções do al mi ran te ale mão – “foi bem pre pa ra da sob to dos
os as pec tos.” À me di da que  de sem bar ca vam, as tro pas, que ti nham
re ce bi do de vés pe ra mu ni ções e ví ve res para dois dias, iam mar -
chan do so bre Con cón. Sa bia-se en tre os re vo lu ci o ná ri os, por ter
fun ci o na do até o úl ti mo mo men to a es ta ção te le grá fi ca de Qu in te -
ros, que o Go ver no es ta va in for ma do de tudo e que as di vi sões de



Val pa ra í so e de San ti a go ti nham tido tem po de re u nir-se. De fato,
às 8 ½ ho ras da ma nhã de 20 os che fes de to das as di vi sões co -
nhe ci am a si tu a ção. O exér ci to re vo lu ci o ná rio ti nha que se apres -
sar, se não que ria com ba ter tam bém com a di vi são de Con cep ción, 
que não po dia tar dar.

Na ma nhã de 21 os exér ci tos acha vam-se fren te a fren te,
nas al tu ras que do mi nam o Acon cá gua. Do lado de Bal ma ce da, o
co man do es ta va di vi di do; co man da va o Ge ne ral Oro zim bo Bar bo -
sa a di vi são de San ti a go, e o Ge ne ral Alcér ri ca a de Val pa ra í so. Se -
gun do o Sr. Ba ña dos, não se re u ni ram des sas duas di vi sões, na ma -
nhã de 21, se não 6.327 ho mens; se gun do o Co ro nel Can to, o exér -
ci to ini mi go ex ce dia de 11.000 ho mens, Kör ner o cal cu la em 8.000 
no mí ni mo. A ar ti lha ria go ver nis ta era de de zo i to ca nhões e qua tro 
me tra lha do ras; a con trá ria de trin ta e dois ca nhões e seis me tra lha -
do ras, nem toda po rém en trou em ação. A su pe ri o ri da de de ar ma -
men to da in fan ta ria re vol to sa era gran de, es tan do arma da, uma
me ta de, de es pin gar das Mann li cher, com o al can ce de três mil me -
tros, ao pas so que as tro pas bal ma ce dis tas ti nham Com bla ins e
Grass, de mil e du zen tos a mil oi to cen tos me tros de al can ce. O Sr.
Ba ña dos ba se ia prin ci pal men te a der ro ta das tro pas bal ma ce dis tas
na in fe ri o ri da de de nú me ro e de ar ma men to, mas essa in fe ri o ri da de
era com pen sa da pela van ta gem das po si ções, pela de fe sa do Acon -
cá gua, e pela fa di ga das tro pas re vo lu ci o ná ri as, que, além dis so,
es tão em ter re no in te i ra men te des co nhe ci do para elas. “Se eu ti ves se
que dar uma ba ta lha no dia se guin te, do que tra ta va an tes de tudo
era de fa zer a mi nha tro pa dor mir uma boa no i te”, dis se uma
vez no Re ich stag o Con de Ca pri vi. As for ças con gres sis tas, em vez 
de dor mir, ti nham fe i to na no i te do de sem bar que uma mar cha
for ça da.

A pre o cu pa ção de Bal ma ce da é de mo rar o com ba te até a 
con cen tra ção do seu exér ci to fi car ter mi na da. A 20, às 9 ho ras da
ma nhã, Ba ña dos, que es ta va em Con cep ción, re ce be este te le gra ma: 
“Sr. Mi nis tro Ba ña dos. Em mar cha e ime di a ta men te com toda a sua 
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di vi são. Qu an do che gue a Chil lán, avi se. Bal ma ce da.” No dia
se guin te, às 11 ½, Ba ña dos está na Mo ne da e Bal ma ce da man da-o
ime di a ta men te para o te a tro das ope ra ções, como mi nis tro da
Gu er ra em cam pa nha, dan do-lhe ins tru ções que o Sr. Ba ña dos
fo to gra va no seu li vro. Essas ins tru ções são que a li nha do Acon -
cá gua é mu i to ex ten sa e mu i to dis tan te da es tra da de fer ro, com
três ou qua tro pas sos; que é pre ci so to mar como li nha de fi ni ti va a
de Viña del Mar, fora dos fo gos da Esqua dra, pró xi ma à es tra da de 
fer ro, fá cil para a ca va la ria, e dar aí a ba ta lha no dia se guin te  22 –
de po is de che ga dos os re for ços do sul. Ao Co ro nel Pin to ele te le -
gra fa: “Ama nhã che ga rão aí re for ços po de ro sos, con vém de mo rar
a ba ta lha.” Qu an do isto era te le gra fa do, a ba ta lha de Con cón já
es ta va em pe nha da. As ins tru ções a Ba ña dos ti nham este fe cho:
“Pe le ar a mu er te, por que no ha mas di le ma que ven cir o mo rir.” Tudo isso
re ve la so bres sal to, pres sen ti men to de que não há mais tem po, de
que tudo está com pro me ti do.

A ba ta lha de Con cón du rou todo o dia de 21. As for ças
re vo lu ci o ná ri as es ta vam fa ti ga dís si mas com os vin te e cin co qui lô -
me tros de mar cha for ça da da vés pe ra; para che gar ao ini mi go ti -
nham que atra ves sar o Acon cá gua, com água às ve zes pela cin tu ra
e de ba i xo de fogo e de po is es ca lar as po si ções for te men te de fen di -
das. Pa rar, po rém, na ou tra mar gem, sem ran cho, por que os ví ve res
fi ca ram a bor do, em Qu in te ros, além de tem po dado ao ini mi go
para re u nir ma i or for ça, era pe ri go so para o mo ral da tro pa que os
che fes ain da não co nhe ci am. “A pas sa gem do rio Acon cá gua”, diz
o Sr. Ba ña dos, “era uma enor mi da de.” Era pre ci so, po rém, a todo
o cus to, ten tar com es sas for ças ex te nu a das, o es for ço de pas sar o
rio na que le dia. A 1ª Bri ga da, per to da cos ta, lon ge das vis tas do
ini mi go ti nha acha do um ex ce len te vau; com Kör ner à fren te dela
atra ves sa o Acon cá gua por aí, ata can do o flan co es quer do dos bal -
ma ce dis tas, au xi li a da pe los fo gos do Esme ral da. A ba ta lha co me ça
des se modo; de ba i xo do mais nu tri do fogo de fu zi la ria, a 2ª Bri ga da
pas sa por sua vez o rio por di ver sos pon tos, sus pen den do os sol -
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da dos as es pin gar das no meio da cor ren te, que ar re ba tou a mu i tos.
Uma cir cuns tân cia for tu i ta fa vo re ce o ata que. Na no i te de 20 dois
cor pos da 3ª Bri ga da, o Tal tal e o Ta ra pa cá , ti nham-se ex tra vi a do,
se guin do pela cos ta. Eis como Kör ner des cre ve a ines pe ra da apa ri -
ção de les no meio da ba ta lha: “Nes ses mo men tos crí ti cos não só
para o Iqui que, mas tam bém para o Anto fa gas ta e o Cons ti tu ción [isto
é, para os três cor pos de in fan ta ria da 1ª Bri ga da], os qua is ren di -
dos por uma mar cha for ça da de lé gua e meia, em ter re nos as pér ri -
mos e com os sa pa tos che i os de água, se ba ti am cor po a cor po
com o ini mi go te naz, ten do as mu ni ções qua se es go ta das, che ga -
ram em re for ço da 1ª Bri ga da o Tal tal e o Ta ra pa cá, e um re gi men to 
da 2ª Bri ga da, o Cha ña ral. Com esse re for ço os re vo lu ci o ná ri os
avan çam, tor nan do im pra ti cá vel a re ti ra da dos go ver nis tas so bre
Viña del Mar, for çan do-os as sim, no caso de der ro ta, con tra o ter -
re no mon ta nho so de Qu il pué, isto é, a aban do na rem Val pa ra í so.
Des de as 3 ho ras es cas se i am as mu ni ções às tro pas do Go ver no;
às 4 ½ pro nun cia-se a der ro ta, o exér ci to bal ma ce dis ta está em
fuga, per se gui do, até cur ta dis tân cia so men te, pelo ven ce dor, que
não pode mais.

A per da da am bos os la dos é gran de, mas a dos go ver nis -
tas é do bra da. Nes sa ação, em que se em pe nham de 18 a 20.000
ho mens, os mor tos e fe ri dos são com pu ta dos em 3.000. O pre ju í -
zo mais con si de rá vel, po rém, que so fre o Go ver no é a des tru i ção
do pres tí gio do seu exér ci to, re pu ta do in ven cí vel pe los que se lem -
bra vam do Peru; é a con fu são que vai re i nar na tro pa, o seu de sâ -
ni mo. Ao exér ci to re vo lu ci o ná rio in cor po ram-se os pri si o ne i ros,
os que po dem fu gir do exér ci to le gal e que até ali se ha vi am man ti -
do por dis ci pli na nas fi le i ras do Di ta dor, a des pe i to dos seus sen ti -
men tos e dos seus de se jos. “Nos so exér ci to”, pôde di zer o se cre tá -
rio ge ral da Esqua dra, “ti nha an tes da ba ta lha um efe ti vo de 9.500
ho mens; as ba i xas em Con cón o re du zi ram a me nos de 9.000, e al -
gu mas ho ras de po is au men ta va o efe ti vo a cer ca de 11.000. Isto
quer di zer que os sol da dos ven ci dos da Di ta du ra to ma vam lu gar
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nas co lu nas da Re vo lu ção, e que 2.000 dos que se ba te ram con tra
esta em Con cón vão ba ter-se por ela em Pla cil la.” É inú til que rer
apli car, como fez o Sr. Ba ña dos, o epí te to de tra i ção a es ses mo vi -
men tos pro du zi dos na tro pa, que com ba tia for ça da. Entre ela e
Bal ma ce da não exis tia mais, des de o gol pe de es ta do, o laço da
hon ra mi li tar; ha via ape nas a su je i ção pas si va, o ca ti ve i ro dos quar -
téis.

Se o exér ci to re vo lu ci o ná rio não en trou no dia se guin te
em Val pa ra í so, diz na sua par te ofi ci al o Co ro nel Can to, foi so -
men te por fal ta de mu ni ções. Pode-se di zer que tudo es ta va per di -
do para Bal ma ce da. O efe i to da pri me i ra co mu ni ca ção man da da à
Mo ne da é de se pe ra dor. É o Ge ne ral Alcérr ica quem in for ma ao
Pre si den te que se sal va ram uns 4.000 ho mens, mu i to fa ti ga dos,
mal mu ni ci a dos. Bal ma ce da cha ma-o ao te lé gra fo, e há en tre eles
este diá lo go que o Sr. Ba ña dos re cons tru iu:

“ – Tam bém en trou na ação a di vi são de San ti a go? – Fi -
ca ram so men te três cor pos em Viña del Mar; o res to da di vi são
pe le jou toda. – E as for ças do ini mi go? – A in fan ta ria ini mi ga su -
pe ri or à nos sa e pe le jou bem. – E a ca va la ria ini mi ga? – Não che -
gou ao al can ce da nos sa. – E a ar ti lha ria? – Nu me ro sa. Trin ta ca -
nhões. – E a nos sa ar ti lha ria? – Per deu-se toda. – E o par que? – O 
par que que as sis tiu ao com ba te per deu-se todo; sal va mos so men te
uma par te das mu las. – De ma ne i ra que a tro pa está sem mu ni -
ções? – Há ape nas um maço para cada sol da do. – E nos sa ca va la -
ria? – Com ple ta men te ex te nu a da e ani qui la da. Aqui não há pas to
para ca va la ria. – E quan ta tro pa po de ria re u nir-se do que res ta? –
Cer ca de 2.000 ho mens, por que se cal cu la em 4.000 ou 5.000 os
dis per sos e 2.000 os mor tos; am bos os exér ci tos ba te ram-se de ses -
pe ra da men te, hou ve um mo men to em que fa zi am fogo a seis me tros 
de dis tân cia. – E a Esqua dra que pa pel de sem pe nhou? – A Esqua -
dra fez-nos fogo cada vez que teve opor tu ni da de de di zi mar nos -
sas fi le i ras. – Logo, o cam po fi cou em po der do ini mi go? – Fi cou,
po rém em gran de con fu são. – Então eles mar cha rão so bre Val pa -
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ra í so? – Jul go im pos sí vel, por que têm que re co lher fe ri dos e que
re fa zer; fi cou tudo em gran de de sor dem. – E que re so lu ção to mou 
com Bar bo sa? – Re ti rar para Qu i lo ta, fa zer aí nos so quar tel-ge ne ral, 
a re o ga ni zar-nos, au men tan do as nos sas for ças com a di vi são de
Con cep ción. – Não jul gam, po rém, pe ri go so aban do nar Val pa ra í so,
que será im pos sí vel re cu pe rar, uma vez to ma da? – Esta mos sem
mu ni ções, a tro pa de sa len ta da, a re sis tên cia é im pos sí vel. Se ria
ex por-nos.”

Bal ma ce da, po rém, não está por isso, não pode re sig nar-se 
a per der des de logo Val pa ra í so, – se ria a vi tó ria da Re vo lu ção – e as -
sim or de na que Bar bo sa fi que em Qu i lo ta com as tro pas que fo rem
che gan do e Alcér ri ca vá de fen der Val pa ra í so. O exér ci to re vo lu ci o -
ná rio, en tre tan to, pre ven do a con cen tra ção, de ci de-se a não mar char 
so bre Val pa ra í so, e sim a for çar o ini mi go a aban do nar as po si ções,
pre fe ri das de Bal ma ce da, de Viña del Mar. A pri me i ra idéia do Co -
ro nel Can to fora ocu par Qu il pué e in ter rom per as co mu ni ca ções
en tre San ti a go e Val pa ra í so, ame a çan do am bas as ci da des e obri gan -
do as for ças di ta to ri a is a de i xar Viña del Mar, para de fen der a ca pi tal 
des pro te gi da. A 26 de agos to, po rém, ele aban do na Qu il pué para
to mar o ca mi nho an ti go que vai de San ti a go a Val pa ra í so. Foi essa,
diz o Co ro nel Can to, a mar cha mais pe no sa de toda a cam pa nha, e
de mo rou um dia a ba ta lha. A no i te veio fria e te ne bro sa. Em meio
da es cu ri dão, ti nham os sol da dos que mar char, si len ci o sa men te para 
não se rem sur pre en di dos, por ter re nos des co nhe ci dos, di fí ce is,
la de a dos de pre ci pí ci os. Ren di dos de sono e de fa di ga, mu i tos fi ca ram 
pela es tra da, dor min do en tre o ar vo re do. No dia 27, po rém, re fi ze -
ram-se, re u ni ram-se em Las Ca de nas, a dez qui lô me tros de Pla cil la,
onde o exér ci to de Bal ma ce da ti nha to ma do for tes po si ções nas
al tu ras de Pe ñu e las, que do mi nam o po vo a do e a an ti ga es tra da de
ro da gem de San ti a go.

Às 7 ho ras e 30 mi nu tos da ma nhã o ini mi go rom pe o
fogo de ar ti lha ria so bre o exér ci to re vo lu ci o ná rio, que avan ça va
com en tu si as mo pela pla ní cie, en tre uma chu va de ba las. A ba ta lha 
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du rou so men te três ho ras, mas fi cou um ins tan te in cer ta para os
re vol to sos; nes se mo men to o Co ro nel Can to deu or dem à ca va la -
ria de re for çar a in fan ta ria, ca in do so bre o ini mi go. Era uma re so -
lu ção te me rá ria, essa de lan çar a ca va la ria, de ba i xo para cima,
con tra for tes po si ções de fen di das pela ar ti lha ria e in fan ta ria; essa
car ga, po rém, de ci diu da vi tó ria. A mor tan da de, ape sar do pou co
tem po, foi enor me. O exér ci to de Bal ma ce da es ta va com ple ta men te 
des tro ça do, seus va len tes ge ne ra is mor tos; o que res ta va, eram
gru pos em fuga, al can ça dos pela ca va la ria ini mi ga. A Re vo lu ção
ti nha tri un fa do em toda a li nha; Val pa ra í so e San ti a go es ta vam
uma e ou tra à sua dis cri ção.

A pro por ção de mor tos e fe ri dos mostra que se ba te ram
en car ni ça da men te, de par te a par te, e des trói a idéia de tra i ção que
o Sr. Ba ña dos lan ça so bre os seus. Ha via de cada lado cer ca de
10.000 com ba ten tes, e o nú me ro de mor tos e fe ri dos su biu a
5.000. Em Bull Run a per da foi igual, com ba ten do, po rém, 70.000
ho mens. As duas ba ta lhas cus ta ram ao Chi le 8.000 ho mens en tre
mor tos e fe ri dos.

Na Mo ne da, Bal ma ce da es pe ra va an si o sa men te o re sul ta -
do da ação. Às 8 ho ras da ma nhã o go ver na dor de Li ma che te le -
gra fa-lhe que se ou via um for te ca nho neio na di re ção de Pla cil la, e, 
às 10 ½, que o fogo pa re cia ter ces sa do. Até a no i te, Bal ma ce da,
na ma i or in cer te za, te le gra fa con ti nu a men te, pe din do no tí ci as, até
que às 7 ½ re ce be de Qu i lo ta o se guin te te le gra ma do Co ro nel
Var gas: “Aca bam de che gar vá ri os che fes nos sos, der ro ta dos. Di -
zem que a der ro ta é com ple ta, que os nos sos pe le ja ram sem va lor,
nem en tu si as mo e no mais re nhi do do com ba te de i ta ram fora as
ar mas, e pas sa ram a en gros sar as fi le i ras ini mi gas. Os Ge ne ra is
Bar bo sa e Alcér ri ca mor tos. Don Clau dio Vi cu ña e Ba ña dos en -
cer ra dos na Inten dên cia de Val pa ra í so, e a pra ça em po der da opo -
si ção.” Era o ruído lon gín guo da ava lan che que se pre ci pi ta va na
di reção de San ti a go.
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A Na ción des se dia pres sen ti ra a pos si bi li da de da ca tás -
tro fe. “O que mais pre o cu pa a S. Exª o Pre si den te da Re pú bli ca”, 
dis se ra o ór gão ofi ci al, “é evi tar quan to pos sí vel o der ra ma men to
de san gue, e para isso o nos so exér ci to está sen do re for ça do de
hora em hora por no vas tro pas que che gam ao cam po de ba ta lha e 
fe cham to dos os ca mi nhos ao ini mi go.” “Espe ro que esta luta que
já se pro lon ga de ma si a do”, dis se ra Bal ma ce da na an te vés pe ra, 26,
em uma pro cla ma ção, “não ter mi ne com os pre ju í zos e as ve xa -
ções pes so a is que nas ho ras de trans tor no man cham os ho mens e
avil tam os po vos.” Isto era es cri to na se ma na de Lo Ca ñas. É nes -
sa hora de dú vi da, se não já de de ses pe ro, – de po is de Con cón e
da con ver sa te le grá fi ca com o Ge ne ral Alcér ri ca, a pro ba bi li da de é
que o âni mo de Bal ma ce da ti nha já su cum bi do, – é nes sa hora ex -
tre ma que ele acon se lha a mo de ra ção e es cre ve, como que res guar -
dan do a sor te do seu par ti do: “... não há, não pode ha ver de sa cor -
do, tra tan do-se do res pe i to que nas ho ras de cri se de ve mos to dos
os chi le nos, sem dis tin ção de ban dos po lí ti cos, à pro pri e da de e às
pes so as, ao sos se go e à in vi o la bi li da de dos la res.”

Como essa lin gua gem é sig ni fi ca ti va! Mas tam bém como
em todo o pro ce di men to de Bal ma ce da se vê a di fe ren ça do modo 
por que se de fen dem os go ver nos des pó ti cos e os go ver nos li vres!
Des de que lhe che ga a pri me i ra no tí cia da ex pe di ção para o sul, ele 
sabe que soou a hora de ci si va. Nes sa cri se, evi den te men te fi nal,
ape la ele aca so para o país, dá-lhe a co nhe cer, com con fi an ça, a
gra vi da de da si tu a ção, pro cu ra apo i ar-se nele; em uma pa la vra,
pro ce de como Lin coln, quan do se viu iso la do em Was hing ton, ex -
pos to a ata que ime di a to, ro de a do de for ças se pa ra tis tas, cu jas ban -
de i ras se avis ta vam do Ca pi tó lio, na ou tra mar gem do Po to mac?
Não; os des po tis mos não se de fen dem con tan do tudo ao país e
con tan do com ele, de fen dem-se nas tre vas, com o di nhe i ro, com o 
ter ror, com o si lên cio. Por isso San ti a go é pos ta em ri go ro so es ta -
do de sí tio; o trá fi co de ve í cu los é sus pen so des de às seis ho ras da
tar de; para sair à rua à no i te é pre ci so li cen ça es pe ci al; fa zem-se
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cen te nas de pri sões nos úl ti mos oito dias, ao pas so que a pou cos
qui lô me tros da ca pi tal, na ma nhã mes ma do de sem bar que do exér -
ci to re vo lu ci o ná rio, dá-se a atro ci da de de Lo Ca ñas. “O país
acha-se sub me ti do ao des po tis mo mi li tar da pior es pé cie”, es cre ve
ao seu Go ver no, em data de 21, o mi nis tro ale mão, re su min do a si -
tu a ção.

O que se se gue a Pla cil la é o ime di a to co lap so da Di ta -
du ra. Os prin ci pa is bal ma ce dis tas, que se acha vam em Val pa ra í -
so, re fu gi a ram-se logo nos na vi os de guer ra es tran ge i ros. Clau -
dio Vi cu ña, Pre si den te ele i to, o Almi ran te Viel, Alber to Pu en -
tes, co man dan te da Lynch – que dias an tes trou xe ra de Co quim -
bo, a des pe i to do blo que io, qui nhen tos mil ti ros – aco lhem-se
ao na vio-al mi ran te ale mão; Ba ña dos, Go doy, os dois prin ci pa is
sus ten tá cu los da Di ta du ra, re fu gi am-se nos na vi os nor te-ame ri ca -
nos, quan do Bal ma ce da, logo que sabe do des ba ra te com ple to, re -
sol ve de i xar o po der e por sua vez es con der-se. Ti nha ain da 4.500
ho mens em San ti a go, sem con tar a po lí cia, e em Co quim bo 6.000,
mas era inú til ten tar uma con cen tra ção, pen sar em uma re ti ra da.
As re ti ra das são o su pre mo es for ço do ge ne ral e exi gem a má xi ma
so li dez da tro pa, para não se tor na rem em um sa u ve qui peut. A um
ami go que uma vez o com pa ra va aos gran des ge ne ra is da His tó ria, 
Molt ke in ter rom peu di zen do: – “Ain da não co man dei uma re ti ra -
da.” Se Bal ma ce da pen sas se que re pre sen ta va a ca u sa na ci o nal, era
ló gi co, com o que ele ti nha fe i to até en tão, que pen sas se em or ga -
ni zar a re sis tên cia. Se ele se sen tis se a en car na ção de um prin cí pio,
como Juá rez no Mé xi co, te ria ape la do para o país com o gri to que
lan ça ra aos seus ge ne ra is an tes da ba ta lha: Ven cer ou mor rer! Ele, po -
rém, via dis tin ta men te que a sua ca u sa era uma ca u sa pes so al, sem
ir ra di a ção al gu ma fora do cír cu lo de ba i o ne tas den tro do qual se
fe cha ra. Daí a ra pi dez da re so lu ção, to ma da na no i te de 28, de
aban do nar tudo, an tes que a onda da re a ção po pu lar, que se es ta va 
for man do em to dos os ân gu los de San ti a go, for ças se as re pre sas
que já co me ça vam a ce der e co bris se a Mo ne da com um len çol
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de san gue. Às 10 ho ras da no i te, Bal ma ce da e Ba que da no têm
uma en tre vis ta, e o Pre si den te en tre ga o po der ao ge ne ral, que
se man ti ve ra ne u tro em apa rên cia, mas quan to pos sí vel au xi li a ra 
a Re vo lu ção. O Sr. Ba ña dos afir ma que nes sa con fe rên cia Ba -
que da no se com pro me te ra a im pe dir a per se gui ção dos par ti dá -
ri os da Di ta du ra e a ga ran tir a sa í da de Bal ma ce da para o es tran -
ge i ro.

Pe las duas ho ras da no i te, acom pa nha do de al guns ami -
gos fiéis, Bal ma ce da sai do pa lá cio do Go ver no em bus ca do asi lo
pro me ti do na Le ga ção ar gen ti na. O gru po bate an si o sa men te à por -
ta da Le ga ção; pas sa dos mi nu tos, o Sr. Uri bu ru vem abrir em pes -
soa. Tudo se pas sa com as ma i o res pre ca u ções. Alguém que en -
con tras se a essa hora o Pre si den te fu gi ti vo di ria que era al gum re -
vo lu ci o ná rio per se gui do pela Di ta du ra, que mu da va de abri go. Hou -
ve nes se fato uma co in ci dên cia sin gu lar. Dias an tes, pelo que re fe re o
Ba rão de Gutschmid, Bal ma ce da es tra nha ra ao mes mo Sr. Uri bu ru,
de ca no do Cor po Di plo má ti co, o asi lo que con ce di am aos re vo lu -
ci o ná ri os cer tas le ga ções, ame a çan do to mar pro vi dên ci as para
im pe di-lo. O mi nis tro ame ri ca no, in for ma do des sa con ver sa pelo
Sr. Uri bu ru, pro cu ra ra o mi nis tro do Exte ri or para di zer-lhe que
na sua casa não se en tra ria se não usan do de vi o lên cia e que ele re sis -
ti ria à for ça com a for ça. Bal ma ce da pen san do em cer car as le ga -
ções, em in ter cep tá-las, para obs tar ao aga sa lho que elas da vam e
ho ras de po is va len do-se da pro te ção de uma de las, por úl ti mo
ma tan do-se por não jul gar bem ga ran ti do o seu re fú gio, é a mais
per fe i ta de mons tra ção da ne ces si da de e da con ve niên cia de se
man ter na Amé ri ca La ti na, com a ma i or lar gue za pos sí vel e de
modo in vi o lá vel, o asi lo das em ba i xa das. Em nos sos pa í ses, é esse
com efe i to, um be ne fí cio fe i to aos che fes de to dos os par ti dos, a
úni ca e es tre i ta tá bua de sal va ção a que eles se pos sam en tre gar, e
se ria au men tar a bar ba ria e a cru el da de das nos sas lu tas po lí ti cas,
se o Di re i to Inter na ci o nal, como pa re ce ser a nova ten dên cia das
gran des po tên ci as, vi es se a con si de rar aque le re fú gio como uma
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ex ce ção ob so le ta e ca du ca, por opos ta à so be ra nia das na ções. Mu i to 
pelo con trá rio, em to dos os pa í ses onde de re pen te se pode le van -
tar, sem que ne nhum si nal o anun cie, uma des sas “pros cri ções”
sul-ame ri ca nas, o di re i to de asi lo, que é um pri vi lé gio his tó ri co
da hu ma ni da de, de ve rá ser cada vez mais um pon to de hon ra da
ci vi li za ção.
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A tra gé dia

FORAM cru éis os vin te dias que Bal ma ce da pas sou ocul to
na Le ga ção ar gen ti na. Con fes so não co nhe cer bem as cir cuns tân -
ci as des se fi nal. A es co lha da le ga ção pa re ce ter sido em mais de
um sen ti do in fe liz. A Le ga ção ar gen ti na não ofe re cia se gu ran ça
con tra um ata que sú bi to de exal ta dos que adi vi nhas sem que Bal -
ma ce da es ta va re fu gi a do nela. O Sr. Uri bu ru far-se-ia ma tar no
li mi ar da sua casa, como ho mem de hon ra e de alto ca va lhe i ris mo
que é, mas isto só ser vi ria para tor nar mais odi o sa a exe cu ção po pu -
lar. Acon te ce ria o mes mo na Le ga ção nor te-ame ri ca na? Por mi nha 
par te du vi do.

De cer to, o novo Go ver no re vo lu ci o ná rio não con sen ti ria 
que a mul ti dão pre ten des se ar ran car Bal ma ce da de den tro da casa
do Sr. Uri bu ru, mas en tre o povo chi le no e o ar gen ti no exis te uma
an ti pa tia agres si va inex pli cá vel, a me nos que o Chi le es te ja sen -
do in sen si vel men te ar ras ta do para o Atlân ti co, – o que se ria uma
imen sa mu dan ça; os ar gen ti nos, es ses não têm in te res se em se afas -
ta rem para o Pa cí fi co. Du ran te a guer ra ci vil o Go ver no de Bu e nos 
Aires, se não fa vo re ce ra a Bal ma ce da, pelo me nos não lhe cri a ra
di fi cul da des; de i xa ra até pas sar pelo seu ter ri tó rio, em or dem e



apa ra to mi li tar, ain da que sem ar mas, as duas di vi sões Ca mus e
Step han. O Sr. Uri bu ru, pes so al men te, era um gran de ami go dos
Con gres si stas, mas isso era um se gre do da Re vo lu ção e não po -
dia in flu ir so bre as mas sas de San ti a go. Estas, quer me pa re cer, por 
to dos os mo ti vos, mais fa cil men te se con te ri am di an te do es cu do
nor te-ame ri ca no do que do ar gen ti no.

Foi no in te res se do seu hós pe de que o Sr. Uri bu ru to -
mou ex tra or di ná ri as pre ca u ções de se gre do, mas es sas pre ca u ções
mes mas não po di am de i xar de aba ter o âni mo de Bal ma ce da. Ele
não era de fato um asi la do do Di re i to Inter na ci o nal, era um aco i ta -
do, um es con di do; para um Che fe de Esta do da vés pe ra, que ain da 
nem ti nha con clu í do o seu pe río do, tal po si ção era cru el e lan ci -
nan te. Não era de cer to cul pa do Sr. Uri bu ru, que tra ta va só de sal -
var Bal ma ce da , mas na Le ga ção nor te-ame ri ca na, che ia de asi la dos 
po lí ti cos, este te ria de cer to acha do um am bi en te me nos de pres sor. 
Acon te cia ser nes se tem po mi nis tro dos Esta dos Uni dos no Chi le
um dos che fes pro e mi nen tes do par ti do re vo lu ci o ná rio ir lan dês,
Mr. Pa trick Egan. No me an do-o para um lu gar de mi nis tro na
Ame ri ca do Sul, Mr. Har ri son quis re co nhe cer a im por tân cia do
voto ir lan dês no tri un fo da sua can di da tu ra. Quem sabe a qua li da -
de de ho mens que são os revo lu ci o ná ri os nor te-ame ri ca nos da
Irlan da, pode ava li ar se Mr. Egan não te ria fe i to sair in có lu me da
Le ga ção dos Esta dos Uni dos o ex-Pre si den te do Chi le, a me nos
que se des se den tro des sa Le ga ção, de fen di da por ma ri nhe i ros
dos cru za do res en tão em Val pa ra í so, uma cena de todo in dig na na
ci vi li za ção chi le na, e que le van ta ria como um só ho mem o povo
ame ri ca no.

Onde está, Bal ma ce da vive todo o tem po na apre en são 
de uma des gra ça que pos sa en vol ver a fa mí lia Uri bu ru. Suas
ma ni fes ta ções nes se sen ti do são nu me ro sas. Aos ir mãos, na car ta
de des pe di da, diz ele: “Já se fala da casa onde es tou, e pode che gar 
um mo men to em que meus ini mi gos lan cem par ti das de povo
(po bla das) ou do exér ci to re vo lu ci o ná rio, e fa çam uma tra gé dia, com
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dano ir re pa rá vel aos que me ser vi ram com tão ge ne ro sa e boa von -
ta de.” Ao Sr. Uri bu ru mes mo ele es cre ve: “A exa cer ba ção de meus 
ini mi gos é ca paz, se des co brem mi nha re si dên cia, de ex tre mos que 
evi ta rei mes mo com o ma i or sa cri fí cio que pos sa fa zer um ho mem 
de âni mo in te i ro.” De cer to o Sr. Uri bu ru tran qüi li zou-o a esse res -
pe i to, mas to das as se gu ran ças do seu hós pe de ar gen ti no não va li am 
um seco e au to ri tá rio Don’t mind, de Mr. Egan, pron to a re ce ber, se 
pre ci so fos se, os in va so res da Le ga ção ame ri ca na com a ma ri nha gem
dos seus na vi os.

Como quer que seja, o es pí ri to de Bal ma ce da, so li tá rio,
en cer ra do em um quar to, no alto da casa, co me ça a en fra que cer;
per di do o mo vi men to, sem po der re no var-se, es tag na-se e cor rom -
pe-se. Ele che ga a pen sar em en tre gar-se. O Sr. Uri bu ru o re fe re
em car ta ao pre si den te da Jun ta, dan do con ta do su i cí dio: “Nos
dias se guin tes ma ni fes tou-me ele o pro pó si to de pôr ter mo ao asi -
lo, apre sen tan do-se à dis po si ção da Exma. Jun ta para ser jul ga do
con for me a Cons ti tu i ção e as leis. A fim de pre ve nir qual quer con -
fli to pes so al, con ven ci o nou-se que de po is de in for mar eu a Exma.
Jun ta do Go ver no, e ace i tan do dela a pro pos ta, eu o con du zi ria em 
car ru a gem a um lu gar de de ten ção, po den do fa zer-me acom pa -
nhar dos Srs. Con cha y Toro e Wal ker Mar tí nez para não cha mar
aten ção e evi tar que se des sem atro pe la men tos e con fli tos. Por mi -
nha par te pro pu nha-me, che ga do o mo men to, a di ri gir-me à
Exma. Jun ta e so li ci tar dela, in ter pon do os me i os mais efi ca zes
que me fos se pos sí vel. Que no caso de con de na ção, no pro ces so
que se hou ves se de ins ta u rar, a vida do Sr. Bal ma ce da fos se sal va
pelo exer cí cio da alta atri bu i cão de co mu ta ção das pe nas, que a
Cons ti tu i cão con fe riu à au to ri da de su pre ma da Re pú bli ca. Qu an do 
acre di ta va que a so lu ção ado ta da te ria lu gar mui pro xi ma men te, fui 
sur pre en di do na ma nhã de hoje pela de to na ção de um tiro de re vól -
ver.” Essas ne go ci a ções para a en tre ga de Bal ma ce da en co bri am
al gu ma ten ta ti va para fazê-lo es ca par com se gu ran ça. A res pon sa -
bi li da de do Sr. Uri bu ru e do seu go ver no se ria mu i to gran de se
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acon te ces se na pri são al gu ma des gra ça ao hós pe de que aco lhe ram
sob sua ban de i ra. Se ele in sis tia em en tre gar-se, a po si ção do mi -
nis tro ar gen ti no era di fí cil; de qual quer modo que pro ce des se, ex -
pu nha o nome de seu país a co men tá ri os pou co es cru pu lo sos, sen -
do par te em ne go ci a ções que o Go ver no re vo lu ci o ná rio tal vez não 
pu des se cum prir. A idéia de en tre gar-se era po rém ab sur da e Bal -
ma ce da logo de sis tiu de con fi ar a guar da de sua pes soa aos seus
ini mi gos da Jun ta. “Estes não res pe i tam nada”, es cre ve ele aos ir -
mãos, “zom ba ri am de mim e en cher-me-iam de ime re ci dos opró -
bri os.”

A ou tra so lu ção era a fuga. Bal ma ce da, se gun do diz na
sua car ta ao Sr. Uri bu ru, teve pos si bi li da de de eva dir-se. “Sabe o
se nhor que des de nhei o ca mi nho da eva são vul gar, por que o jul go
in dig no do ho mem que re geu os des ti nos do Chi le, so bre tu do para
evi tar a mão da re vo lu ção tri un fan te.” Não ha via po rém nada de in -
dig no nes sa eva são, se era pos sí vel. Bal ma ce da de cer to re ce ou al gu -
ma cir cuns tân cia ad ver sa, ou al gu ma tra i ção. Pela Cor di lhe i ra,
quem sabe se ele não te ria a sor te do po bre De metrio Las tar ría,
quan do fu gia à Di ta du ra? Pela cos ta, se fos se re co nhe ci do,
tê-lo-iam mor to como ao seu mi nis tro Aldu na te, tê-lo-iam des fi gu -
ra do mes mo. Todo o ódio dos ven ce do res con den sa va-se con tra
ele, es ta va con ven ci do. “Po de ria eva dir-me, po rém não cor re ria ja -
ma is o ris co do ri dí cu lo ou de um de sas tre que se ria o prin cí pio de 
ve xa mes e hu mi lha ções que não pos so con sen tir que che guem até
a mi nha pes soa e ao nome dos meus.”1 É essa a idéia que o do mi -
na, a cru el da de dos ini mi gos nas guer ras ci vis da Amé ri ca do Sul.
“To dos os fun da do res da Inde pen dên cia sul-ame ri ca na mor re ram
nos ca la bou ços, nos ca da fal sos, ou fo ram as sas si na dos, ou su cum -
bi ram na pros cri ção e no des ter ro”, dirá ele nas suas úl ti mas pa la -
vras ao país. “Só quan do se vê e apal pa o fu ror a que se en tre gam
os ven ce do res nas guer ras ci vis com pre en de-se por que em ou tros
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tem pos os ven ci dos po lí ti cos, mes mo quan do ti ves sem sido os
mais in sig nes ser vi do res do Esta do, aca ba vam por se pre ci pi ta rem
so bre as suas es pa das.”

To das es sas im pres sões atu am so bre o seu es pí ri to, e pre -
pa ram o des fe cho. Entre gar-se, era-lhe ve da do pela sua hon ra; fu -
gir, se ria ar ris car a sua pes soa aos pi o res ul tra jes; con ser var-se asi -
la do na Le ga ção, era ex por a casa e a fa mí lia dos seus hós pe des a
um ata que po pu lar, ao in cên dio, quem sabe. O que res ta va era tal -
vez mu dar de es con de ri jo, re fu gi ar-se em casa de al gum par ti dá rio 
obs cu ro e de di ca do. Mas quan to tem po du ra ria essa po si ção an -
gus ti o sa, e que se gu ran ça ha via? O seu es pí ri to, des de que co me ça -
ra a ren der-se à fas ci na ção da mor te, via tudo es cu ro. A vi tó ria da
Re vo lu ção era com ple ta, ab so lu ta, ir re pa rá vel. Em bre ve não ha ve -
ria quem ou sas se pro nun ci ar o seu nome; a sua pes soa es ta va ba ni -
da da co mu nhão chi le na, cri mi no sa, car re ga da de res pon sa bi li da -
des tre men das, aos olhos dos que a com ba te ram, fa tí di ca, ca u sa da 
ru í na de to dos, pe ran te os que o acom pa nha ram. “Sem pre se ne -
ces si ta nas gran des cri ses ou dra mas um pro ta go nis ta ou uma
gran de ví ti ma.” 2  A so lu ção era sair do Chi le, sob a pro te ção das
na ções ami gas em es for ço co mum, se o Sr. Uri bu ru, re u nin do os
seus co le gas, con se guis se ga ran tir de al gu ma for ma o em bar que.
Isso ti nha Bal ma ce da o di re i to de es pe rar, como Che fe de Esta do
que fora, do ca va lhe i ris mo dos re pre sen tan tes es tran ge i ros acre di -
ta dos pe ran te ele, e que, se não ti nham o de ver, ti nham o di re i to de
o fa zer, por quan to to dos, ou qua se to dos, ti nham asi la do e sal vo,
em suas le ga ções, che fes re vo lu ci o ná ri os pros cri tos, pro vá vel que
pen sas sem nis to e que o su i cí dio te nha inu ti li za do todo o tra ba lho
fe i to pelo pró prio Sr. Uri bu ru. Isso, po rém, não lhe ca bia, a ele
Bal ma ce da, su ge rir nem ati var, e ao seu amor-pró prio não sor ria
tal vez essa re ti ra da es pe ta cu lo sa para fora do Chi le sob a guar da de 
na ções es tran ge i ras. Mais fá cil do que tudo para um es pí ri to pros tra do
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pela der ro ta era mes mo o tiro de re vól ver, re fu gi ar-se a um ma i or al -
tar, como diz Plu tar co da mor te de De mós te nes.

Des de que se in si nua nele, a idéia de su i cí dio faz todo o
dia ca mi nho; pa re ce que ele a afa ga, a ide a li za, a aper fe i çoa, como
o seu úl ti mo ato pú bli co, a sua der ra de i ra Men sa gem ao país; ele
tra ba lha essa idéia po li ti ca men te, li te rari a men te, tra ta de pôr nela
tudo que pode dar o seu cé re bro de es ta dis ta e a sua ener gia de
chi le no. É uma re so lução ama du re ci da para a qual con cor rem to -
das as im pres sões, como nas ho ras de ins pi ra ção tudo con ver ge
para pro du zir a obra-pri ma. Uma vez as sen ta da a so lu ção da mor -
te, é pre ciso jus ti fi cá-la, de po is uti li zá-la po li ti ca men te, por úl ti mo
es co lher o mo men to. O co ra ção do pai, do es po so, do fi lho, é es -
toi ca men te re pri mi do; o po lí ti co tem de re pre sen tar o seu pa pel
até o fim.

A data de 19 de se tem bro é es co lhi da por que ex pi ra na
vés pe ra o pra zo de sua pre si dân cia. Não é um Pre si den te do Chi le
que se mata, é um sim ples par ti cu lar. “Jun to com a ter mi na ção
cons ti tu ci o nal do man do que re ce bi em 1886, tive que es tu dar a si -
tu a ção que me ro de ia.”3  A jus ti fi ca ção, é a im pos si bi li da de de fu -
gir, sem se ex por a ser des pe da ça do pe los ini mi gos, se fos se re co -
nhe ci do; é a im pos si bi li da de de pro lon gar o asi lo sem com pro me -
ter os seus ge ne ro sos am pa ra do res; por úl ti mo, é a im pos si bi li da de de
en tre gar-se aos ad ver sá ri os, “um ato de in sâ nia po lí ti ca.”4 A mor te é só o 
que lhe res ta, e por que há de re cu ar des se pas so, se a sua mor te
pode ser ben fa ze ja ao seu par ti do, à ca u sa co mum? “Com meu sa -
cri fí cio os ami gos acha rão em pou co tem po modo de re pa rar o
seu in for tú nio.”5 “Estou cer to que com o meu sa cri fí cio os ami gos 
se rão me nos per se gui dos e hu mi lha dos.”6 “Estou con ven ci do de
que a per se gui ção uni ver sal é em ódio, ou te mor a mim. Dada a
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ru í na de to dos e sem po der ser vir a meus ami gos e cor re li gi a ná ri os,
jul go que o meu sa cri fí cio é o úni co meio de ate nu ar a per se gui ção 
e os so fri men tos, e a ma ne i ra tam bém de ha bi li tar os nos sos ami -
gos a vol ta rem em épo ca pró xi ma à vida do tra ba lho e da ati vi da de 
po lí ti ca.”7 Bal ma ce da sen te-se de ve dor para com a mul ti dão dos
sa cri fi ca dos, dos ar ru i na dos por te rem se gui do a sua for tu na;
como sal dar essa dí vi da para com mi lha res de fa mí li as em cu jas ca -
sas re i na ago ra a de so la ção e pa i ra a ame a ça? O su i cí dio era, se não 
o res ga te des sa dí vi da enor me que em cons ciên cia lhe pe sa va, a
úni ca sa tis fa ção que ele po dia dar a tan tos in for tú ni os. “Só lhes
pos so ofe re cer o sa cri fí cio de mi nha pes soa.”8 Ma tan do-se, ele de i -
xa va li vres os par ti dá ri os de sua ca u sa. De fato, ti ra va o pre tex to a
no vas per se gui ções; mor to ele, não ha via re ce io de que se pu des se
or ga ni zar uma re vo lu cão com os res tos do exér ci to e o pres tí gio
do seu nome; tor nar-se-ia mais fá cil a vol ta do seu par ti do à vida
po lí ti ca, suas vi tó ri as par ci a is na ele i ção, que de fato se de ram. O
efe i to do sa cri fí cio era bem cal cu la do.

Ago ra que a re so lu ção ex tre ma lhe pa re ce jus ti fi ca da e
ele sen te que só pode re sul tar da sua eli mi na ção, com ple ta e pron -
ta, be ne fí cio para os que fo ram en vol vi dos na sua des gra ça, pas sa
ele a cu i dar do seu nome. Nes ses úl ti mos mo men tos, pre o cu pa-o a 
idéia de com pa re cer pe ran te a pos te ri da de na mais per fe i ta ati tu de. 
Esta é a gran de ques tão para ele. “Escre vi uma car ta a Vi cu ña e a
Ba ña dos... É um do cu men to his tó ri co que se deve re pro du zir ín te -
gro na Amé ri ca e na Eu ro pa, para que se com pre en da a mi nha
si tu a ção e a mi nha con du ta. Fa çam-no re pro du zir. Não o de i xem
de pu bli car.”9 Além dis so, já vi mos, ele dava a Ba ña dos Espi no sa a
ta re fa de es cre ver a his tó ria com ple ta da sua ad mi nis tra ção.
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Na car ta aos ami gos, cha ma da hoje o Tes ta men to de Bal -
ma ce da, há três par tes: uma, é a re vis ta do pro ce di men to da jun ta
Re vo lu ci o ná ria, para mos trar que não lhe era per mi ti do es pe rar
jus ti ça de seus ini mi gos e que por isso não re a li za va a sua pri me i ra
idéia de en tre gar-se a eles; ou tra, é a sua de fe sa dos pon tos de acu sa -
ção que lhe fi ca ram mais sen sí ve is; a úl ti ma, é um bra do de es pe -
ran ça na vi tó ria ul te ri or de sua ca u sa.

“O re gí men par la men tar tri un fou nos cam pos de ba ta -
lha”, diz ele, “mas esta vi tó ria não pre va le ce rá. Ou o es tu do, a con -
vic ção e o pa tri o tis mo abrem ca mi nho ra zoá vel e tran qüi lo, à re for ma 
e à or ga ni za ção do go ver no re pre sen ta ti vo, ou no vos dis túr bi os e
do lo ro sas per tur ba ções te rão de pro du zir-se, en tre os mes mos que 
fi ze ram a Re vo lu ção uni dos e que man têm a união para ga ran tia
do tri un fo  mas que por fim aca ba rão por se di vi di rem e se cho ca -
rem... Se a nos sa ban de i ra, en car na ção do povo ver da de i ra men te
re pu bli ca no, caiu do bra da en san güen ta da nos cam pos de ba ta lha,
será de novo le van ta da em tem po que não está lon ge e, com de -
fen so res nu me ro sos e mais fe li zes do que nós, flu tu a rá um dia
para hon ra das ins ti tu i ções chi le nas e fe li ci da de da pá tria, que amei 
aci ma de tudo.”

Ele não que ria en trar na His tó ria sem uma le gen da; esta
se ria a do Go ver no pre si den ci al con tra o par la men tar. Esta va aí a sua 
jus ti fi ca ção aos olhos de um nu me ro so par ti do e, um dia, es pe ra va, 
aos olhos do país. Qu an do o Chi le mu das se o eixo das suas ins ti -
tu i ções, será ele pro cla ma do o fun da dor da Se gun da Re pú bli ca.
Nes se dia nin guém per gun ta ria se ele es ti ve ra no seu pa pel ser vin -
do-se da Pre si dên cia para tor ná-la oni po ten te; se não era pre fe rí vel 
de i xar a re for ma ama du re cer na opi nião a ar ros tar por ca u sa dela
uma guer ra ci vil. Se ria ele o pre cur sor, o es ta dis ta de vis tas lar gas,
que de tão lon ge adi vi nha ra o úni co meio de sal var a Re pú bli ca, e
nes se dia o Chi le ha via de hon rar, no Di ta dor-már tir, o pro fe ta do
gran di o so fu tu ro na ci o nal.
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Não se pode es tra nhar que Bal ma ce da es co lha por si
mes mo o ter re no em que pre fe re ser en ter ra do na his tó ria do Chi -
le e com po nha o seu epi tá fio po lí ti co. Por mais sin gu lar que seja
essa re ve la ção, – que só lhe foi fe i ta na pre si dên cia mes mo, – de
que o fu tu ro do Chi le de pen de de subs ti tu ir pelo sis te ma nor -
te-ame ri ca no, nun ca en sa i a do com su ces so em povo la ti no, as ins ti -
tu i ções que o fi ze ram che gar ao ma i or grau de or dem, de li ber da de 
e de de sen vol vi men to, é in con tes tá vel que a ele Bal ma ce da per ten -
ce a ini ci a ti va des se mo vi men to re tró gra do. O que mais in te res sa,
po rém, o que mais co mo ve, é a pre o cu pa ção que ele tem de que
não adi ra ao seu nome ne nhu ma par ce la de ti ra nia. Por isso ele es cre -
ve esta pá gi na que trans cre vo em sua par te es sen ci al por de ver de
le al da de de po is dos ju í zos que por vezes emi ti.

“As pes so as que for ma ram o ele men to ci vil da Re vo lu -
ção, que a di ri gi ram e am pa ra ram com seus re cur sos e es for ços, fo -
ram ina bi li ta das pela pri são, por des ter ro pro vi só rio, ou en vi a das às 
fi le i ras do exér ci to re vo lu ci o ná rio. Pro cu rou-se evi tar quan to pos -
sí vel pro ce di men tos que fi zes sem mais pro fun das as ci sões que di -
vi di am a so ci e da de chi le na. A ação do Go ver no al can çou na re a li -
da de um nú me ro re du zi do de pes so as com pro me ti das na Re vo lu -
ção.” É com es ses eu fe mis mos que Bal ma ce da se re fe re ao sis te ma
de ter ror que du ran te oito me ses re i nou em todo o Chi le. Ago ra o
modo por que alu de as exe cu ções mi li ta res que não ou sou im pe dir:

“Os de li tos de cons pi ra ção, su bor no ou in su bor di na ção
mi li tar fo ram jul ga dos pela Orde nan ça uni ca men te em ca sos pro -
va dos e gra vís si mos, pois na ge ne ra li da de dos ca sos não se for mou 
pro ces so, ou fin giu-se ig no rá-los, ou não pros se gui ram os pro ces -
sos ini ci a dos. Pen san do o Go ver no em sua pró pria con ser va ção,
não jul gou pru den te com pro me ter, sem ra zões pro va das, pú bli cas
e ir re cu sá ve is, a con fi an ça que lhe me re cia o exér ci to que guar da va 
a sua exis tên cia.” Aqui há um evi den te des car re gar da res pon sa bi -
li da de do jo ga dor so bre o au tô ma to: a co mu ta ção não po dia fe rir a 
sus ce ti bi li da de do exér ci to mais do que en tre gar Bal ma ce da as
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duas di vi sões de Con cep ción e Co quim bo aos seus mi nis tros Ba -
ña dos e Aldu na te; de fato, o exér ci to era ele. Ago ra, o pon to mais
sen sí vel de to dos, Lo Ca ñas.

“Qu an to às mon to ne ras que o Di re i to das Gen tes põe fora 
da lei e que pela na tu re za das de pre da ções que são cha ma das a co -
me ter, te ri am sido ca u sa de des gra ças so ci a is, po lí ti cas e eco nô mi -
cas, jul gou-se sem pre que de vi am ser ba ti das e jul ga das es tri ta men -
te se gun do as dis po si ções da Orde nan ça Mi li tar... Se as for ças des -
ta ca das em per se gui ção das mon to ne ras e em de fe sa dos te lé gra fos e
da li nha fér rea da qual de pen dia a exis tên cia do Go ver no e a vida
do exér ci to, não ob ser va ram es tri ta men te a Orde nan ça Mi li tar e
co me te ram abu sos ou atos con trá ri os a ela, eu os con de no e os
exe cro...”

A res pe i to de Lo Ca ñas é pre ci so di zer que quan do esse
hor rí vel mor ti cí nio se deu, na vi zi nhan ça de San ti a go, Bal ma ce da
es ta va in te i ra men te ocu pa do com o de sem bar que do exér ci to ini -
mi go, e na vés pe ra de uma ba ta lha. Por mais que essa cru el da de o
con tra ri as se, não é na tu ral que no mo men to ela pu des se des vi ar a
sua aten ção do com ba te imi nen te. O que é al ta men te la men tá vel é
que no meio mes mo de toda essa an si e da de, ele não achas se uma
pa la vra para con de nar a atro ci da de pra ti ca da em sua de fe sa. Mas,
se as suas or dens fo ram as que ele mes mo re pro duz, en tão a res -
pon sa bi li da de é dele. O Di re i to das Gen tes não põe de modo al -
gum fora da lei as guer ri lhas que, em de fe sa de uma ca u sa, e para
aju dar aos seus par ti dá ri os, cor tam te lé gra fos e des tro em pon tes.
São ser vi ços es tes má xi mos de guer ra, e, uma vez a guer ra em pe -
nha da, de vem ser tra ta dos como tais. Aos jo vens que se pres ta vam 
à par te mais ar ris ca da e mais me ri tó ria do ser vi ço re vo lu ci o ná rio,
não se po dia apli car sem bar ba ri da de a Orde nan ça Mi li tar a que se
re fe re Bal ma ce da e que o Sr. Ba ña dos co pia, man dan do tra tar
como sal te a do res ou pi ra tas os in di ví du os que, sem for mar par te
do exér ci to or ga ni za do, co me tes sem hos ti li da des. Está lon ge de se
po der fun dar essa or dem na au to ri da de do Di re i to das Gen tes.
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Este pro pri a men te ain da não tem uma se ção re la ti va à guer ra ci vil,
mas, em guer ra es tran ge i ra mo der na, a for ça que sur pre en des se a
ca mi nho uma pe que na guer ri lha, não a pas sa ria su ma ri a men te pe -
las ar mas, como se fez em Lo Ca ñas, se ria isso de sen vol ver ex tre -
mo ri gor. “O caso de in va são de um país”, diz Cal vo, “é o que me -
lhor fa vo re ce e jus ti fi ca o em pre go de cor pos fran cos e de in di ví -
du os to man do par te iso la da men te nas hos ti li da des.” Cor tar pon -
tes, es tra das, ca na is, vias de co mu ni ca ções, são ne ces si da des mi li ta -
res, e, por tan to, ope ra ções lí ci tas de guer ra; isso está fora de ques -
tão.10 O caso de guer ra ci vil é se me lhan te ao de in va são. Em um
como em ou tro o im pul so do ci da dão é sú bi to, é uma ins pi ra ção
pró pria, in de pen den te de  po si ção mi li tar; não se pode as si mi lar
esse mo vi men to es pon tâ neo e pa trió ti co, por mais er ra do que seja, 
ao pro ce di men to de ban di dos que ata cam ou des tro em para rou -
bar. É uma am pli a ção igual à que já vi mos da pi ra ta ria ao pro nun -
ci a men to da Esqua dra. Pela pró pria con fis são de Bal ma ce da fo ram 
dele es sas ins tru ções ine xo rá ve is que man da vam tra tar as guer ri -
lhas re vo lu ci o ná ri as, isto é, a ad ver sá ri os po lí ti cos, a chi le nos como 
ele, pela Orde nan ça fe i ta para a guer ra do Peru, como va ga bun dos
ar ma dos, e não como pri si o ne i ros de guer ra.

“Ain da que nós não ace i tás se mos nun ca a apli ca ção dos 
aço i tes, in sis te-se em im pu tar-nos os er ros e as ir re gu la ri da des
dos su bal ter nos, como se no ter ri tó rio em que do mi nou a Re vo -
lu ção não se hou ves sem des gra ça da men te pro du zi do os mes mos
fa tos.”

Há aqui um des vio de res pon sa bi li da de e uma re cri mi na -
ção. Re al men te o Sr. Ba ña dos cita-nos o aço i te bár ba ro de pri si o -
ne i ros bal ma ce dis tas a bor do da Abtao, de po is da per da do Blan co.
É sem pre um erro de crí ti ca quan do se jul ga um par ti do su por o
ou tro in ca paz dos mes mos ex ces sos; os par ti dos com põem-se qua se
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dos mes mos ele men tos na ci o na is, os mes mos in di ví du os pas sam de 
um para ou tro, em ge ral as se ções po lí ti cas de um país têm o mes -
mo ní vel, como o lí qui do em va sos que se co mu ni cam. O que faz a
di fe ren ça en tre eles nas épo cas de cri se so ci al é qua se sem pre que
um, re pre sen tan do o ins tin to con ser va dor, re ú ne de pre fe rên cia os
ele men tos es tá ve is, re ce o sos de mu dan ça, as so ci a dos en tre si pelo
pe ri go de seus in te res ses, e que  as sim há nes se par ti do uma ma i or
soma de res pon sa bi li da de e de ver da de i ra cul tu ra, ao pas so que
o ou tro tem an tes a na tu re za tur va e mes cla da de uma alu vião. O
caso, en tre tan to, que o Sr. Ba ña dos re fe re é uma re pre sá lia; é um
ofi ci al de ma ri nha que, de ba i xo de uma ter rí vel ex ci ta ção pela
ca tás tro fe do Blan co, diz aos seus ma ri nhe i ros: “São es tes os au to -
res do afun da men to do Blan co, os as sas si nos dos ma ri nhe i ros da
Gu a le. Esta no i te de vem ser to dos cas ti ga dos.” Os aço i tes de que
te mos no tí ci as nas pri sões da Di ta du ra têm ou tro ca rá ter, par tem de
ou tro mó vel. Não são uma cru el da de so men te, são uma ba i xe za,
por que são apli ca dos para ex tor quir dos pre sos a re ve la ção do es -
con de ri jo do Co mi tê, isto é, a en tre ga de sua hon ra para sem pre
por meio de tor tu ra. Nes ses pro ce di men tos tem co ni vên cia Bal -
ma ce da? ou são eles da res pon sa bi li da de pri va ti va dos seus agen tes
in te res sa dos em efe tu ar a ma i or das di li gên ci as? Não te nho, pela
mi nha par te, dú vi da que Bal ma ce da não or de nou, não ins pi rou,
não apro vou es ses ex ces sos, mas não pos so di zer que os não
co nhe ces se, e não há pro va de que pro ce des se se ri a men te con tra
os au to res; há pro va, en tre tan to, de que des ses tor men tos ti nham
co nhe ci men to, até como es pec ta do res, ho mens im por tan tes da
si tu a ção.

Os pre pa ra ti vos da mor te, pode-se di zer, es ta vam aca -
ba dos, a sua de fe sa es ta va fe i ta, a me di da ex tre ma jus ti fi ca da, o
sa cri fí cio ofe re ci do à re con ci li a ção do Chi le, “que amei”, dirá ele, 
“so bre to das as co i sas da vida”. Não há pro pa gan da pelo su i cí dio,
ele o sen te bem; a um ho mem de sua cul tu ra não aco de como
re cur so po lí ti co essa es pé cie de ha ra qui ri do ja po nês, que se mata 
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para de sa gra var a hon ra, do mes mo modo que o eu ro peu se bate. 
Ele mor re por não po der vi ver, por se sen tir em um des ses mo -
men tos “en que el úni co sa cri fi cio es lo úni co que que da al ho nor del ca bal -
le ro”.11 E o ca bal le ro, com a ele va ção, a es tre i te za, os pre con ce i tos,
des se tipo que ab sor veu uma raça; som brio de pun do nor; ca su ís -
ta da hon ra, que é no fun do a sua úni ca te o lo gia; in di fe ren te a
tudo que não é o per fil ex te ri or da sua pes soa, do seu ca rá ter; é o 
ca bal le ro, que ar ras ta o chi le no, frio, prá ti co, po si ti vo pelo des pe -
nha de i ro das fic ções que são para ele os Man da men tos su pre -
mos. E, des se modo, ten do le van ta do essa fan ta sia ló gi ca do su i -
cí dio ine vi tá vel, obri ga tó rio, ex pi a tó rio, na vas ta so li dão do seu
es pí ri to de pri mi do, onde não pe ne tra mais uma im pres são ex te ri -
or de bom sen so, uma cor ren te de es pe ran ça que lhe re fa ça o
mo ral des tru í do, um so pro de ver da de i ra co ra gem, de ver da de i -
ra cons ciên cia, de ver da de i ro amor, na ma nhã de 19 de se tem bro, 
Bal ma ce da põe ter mo à vida, dis pa ran do um tiro de re vól ver
con tra a fon te di re i ta.

Para mim esse fim trá gi co é a úl ti ma pro va de que a
cons ciên cia de Bal ma ce da des de o gol pe de es ta do es te ve sem pre 
em dú vi da e flu tu a ção. Se ele ti ves se ven ci do, te ria tra ta do de se -
re ná-la por um des ses ex pe di en tes he rói cos com que os in ver so -
res da so ci e da de pro cu ram tran qüi li zar-se a si mes mos ain da que
per tur bem o mun do, como é, por exem plo, uma guer ra de con -
quis ta. No pon to du vi do so da cons ciên cia te ria ele pos to um
gran de re men do de gló ria, como Na po leão. Na boa for tu na, a
sub ser viên cia de um gran de par ti do ad ven tí cio te ria con ti nu a do a 
en ga ná-lo; ho mens de ta len to fa ri am dele o des tru i dor po pu lar
da oli gar quia, o cri a dor do novo Chi le. Na ad ver si da de, ele pode
pen sar só. Se ti ves se uma con vic ção só li da, cal ma, se gu ra, de que
só ti nha fe i to o seu de ver, essa con vic ção o te ria sus ten ta do con -
tra to das as de pres sões. Até o pro ce di men to das na ções es tran -

Bal ma ce da 143

11 Car ta aos ir mãos .



ge i ras, de i xan do de in te res sar-se pela sua sor te, mos tra va que
para o mun do ele ti nha atra ves sa do im pru den te men te a li nha que 
se pa ra o Che fe de Esta do do aven tu re i ro po lí ti co. O su i cí dio
nun ca se ofe re ce ria ao pen sa men to de um Pre si den te que se ti -
ves se man ti do es tri ta men te no seu de ver, na zona in dis pu tá vel da 
lei, por ma i or que fos se o tri pú dio em tor no dele de seus ini mi -
gos tri un fan tes. A idéia da mor te só ocor re ao seu sen ti men to
por que ele jo ga ra, em uma car ta da ter rí vel, a tran qui li da de sua,
dos seus, do seu país, tudo que ti nha acu mu la do, tudo que re ce -
be ra do Chi le, to dos os afe tos que pos su ía, a po si ção so ci al ina -
ba lá vel que ocu pa va.

O seu su i cí dio é in di re ta men te uma ho me na gem à so li -
dez do an ti go Chi le que o ha via ven ci do. O Sr. Ba ña dos re fe re
que, mo men tos an tes da mor te, Bal ma ce da es te ve a con tem plar
da om bre i ra da ja ne la a cor di lhe i ra dos Andes, co ber ta de ne ves
per pé tu as. Como é que esse es pe tá cu lo não lhe su ge riu, por um
con tras te com as co i sas hu ma nas, a idéia de que a sua si tu a ção
an gus ti o sa se ria pas sa ge i ra e que ele po de ria ain da um dia olhar
para o pa no ra ma fa mi li ar dos chi le nos com o sen ti men to em que 
tan tas ve zes se en gol fa ra? É tal vez por que ele vis se na Cor di lhe i -
ra a ima gem da an ti ga so ci e da de que pen sa ra des tru ir, a sua for -
ma ção ás pe ra, a sua ele va ção len ta, por úl ti mo a gló ria, a cul tu ra,
a ri que za que lhe re ves ti ra  os ci mos, como essa neve bri lhan te.
Que fora na vida des sa so ci e da de, ele, o seu par ti do, a guer ra ci -
vil? Uma ava lan che – nada mais, que se des pren de ra com fra gor
dos ci mos ne vo a dos, de i xan do o pa no ra ma exa ta men te o mes mo 
aos olhos do ob ser va dor, en vol vi do no mes mo si lên cio e na mes -
ma luz. Nes se mo men to ele deve ter-se sen ti do uma ví ti ma da or -
gu lho sa so ci e da de de que fora o che fe, uma es pé cie de Ma ri no
Fa li e ri mo ral men te exe cu ta do nos de gra us da que la Esca da ria dos 
Gi gan tes e com o seu lu gar va zio na ga le ria dos Pre si den tes chi -
le nos.
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Num ins tan te, po rém, o seu nome vai ele var-se aci ma da
com pe ti ção efê me ra dos par ti dos, e en trar para a Tra gé dia, a mais
alta re gião hu ma na, – que o po e ta dis pu ta rá sem pre ao his to ri a dor, 
e que de fato lhe per ten ce por uma pres cri ção ime mo ri al. O seu
su i cí dio re ves ti rá en tão o ca rá ter de uma ex pi a ção vo lun tá ria, ex -
ces si va, – de uma paz com o Chi le.
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bal ma ce da e o Chi le

A VITÓRIA da Re vo lu ção deu lu gar em San ti a go
ao sa que io das re si dên ci as dos prin ci pa is bal ma ce dis tas. Ba que da -
no, in ves ti do pro vi so ri a men te do Go ver no, não ten do au to ri da de
real no dia do tri un fo, por que se con ser va ra ne u tro, teve re ce io de
que as re pre sá li as, se ele in ter vi es se com a tro pa de Bal ma ce da, to -
mas sem ca rá ter pior re ca in do so bre as pes so as. É pre ci so em nos -
sos pa í ses ter bem pre sen te esta no ção: – o Go ver no é o úni co
meio de de fe sa das so ci e da des. To dos os ja co bi nos re u ni dos não
che gam a tre zen tos mil; como é que eles se im põem, per gun ta Ta i -
ne, a uma na ção de vin te e seis mi lhões, como era a Fran ça de
1792? “É por que con tra a usur pa ção no in te ri or, as sim como no
ex te ri or con tra a con quis ta, as na ções não se po dem de fen der se -
não por meio do seu go ver no. Este é o ins tru men to in dis pen sá vel
da ação co mum; des de que ele não exis ta ou fal te, a ma i o ria de i xa
de ser um cor po, tor na-se uma po e i ra.”1

1 TAINE, La Con quê te Ja co bi ne, pág. 64.



No Chi le de i xa ra de ha ver go ver no; tudo que se pas sa
nes se in ter reg no é con se qüên cia da au sên cia do ór gão de di re ção e 
de fe sa so ci al.

Em di ver sos pon tos de ram-se vin di tas, que che ga ram até
o lin cha men to, como com o re da tor do Co mér cio de Val pa ra í so, León 
La vín, e com o mi nis tro do Exte ri or Aldu na te, mas so bre es ses
fa tos, que pa re ce te rem par ti do de par ti dá ri os ex tre ma dos, como o
as sas si na to de Lin coln, não qui se ra eu emi tir ju í zo in com ple to, na
fal ta de in for ma ções in sus pe i tas. O que sur pre en de a quem vem
acom pa nhan do a mar cha da Re vo lu ção, é que a sua vi tó ria não
te nha dado oca sião às ex plo sões que se te mi am, aos des va ri os in se -
pa rá ve is, na Amé ri ca do Sul, dos tri un fos par ti dá ri os, mes mo quan do
é o go ver no quem ven ce. De po is de uma luta tão en car ni ça da, a
vi tó ria na ci o nal pode-se di zer que foi as si na la da por ou tra ain da
ma i or: a do tem pe ra men to chi le no so bre si mes mo.

Há uma pá gi na na His tó ria da Mo ral Eu ro péia de Lecky que
se po de ria apli car ao Chi le; é um es tu do so bre a cru el da de: “Há
duas es pé ci es de cru el da de”, diz esse gran de fi si o lo gis ta da his tó ria;
“uma pro ce de de um fun do bru tal, ou tra de um fun do vin ga ti vo. A
pri me i ra é pró pria das na tu re zas du ras, pe sa das, um tan to le tár gi -
cas; apa re ce mais fre qüen te men te en tre na ções for tes e con quis ta -
do ras, em cli mas tem pe ra dos, e é de vi da em alto grau à fal ta de ima -
gi na ção. A se gun da é an tes um atri bu to fe mi ni no, e usu al men te se
mos tra em po vos opri mi dos e so fre do res, em na tu re zas apa i xo na -
das, e em cli mas cá li dos. A cru el da de que pro vém da vin gan ça
alia-se, às ve zes, a gran de ter nu ra e a que pro vém da du re za alia-se
com gran de mag na ni mi da de; mas uma na tu re za vin ga ti va é ra ra -
men te mag nâ ni ma, e uma na tu re za bru tal ain da mais ra ra men te é
ter na. Os an ti gos ro ma nos ofe re cem uma com bi na ção no tá vel de
gran de en du re ci men to e gran de mag na ni mi da de, e, por um con tras -
te cu ri o so, o ca rá ter ita li a no mo der no ten de a re a li zar a com bi na ção
opos ta.”
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Qu an to a mim, a com bi na ção chi le na é, no todo, a dos
ro ma nos. Os tra ços sa li en tes de uma e ou tra são os mes mos. O
chi le no é tam bém um povo ás pe ro, ani mo so, ca le ja do, sé rio, le tár -
gi co, con quis ta dor, ha bi tan do um país tem pe ra do, des tru í do de
ima gi na ção. Essa es pé cie de cru el da de, re sul tan te da in ca pa ci da de
de ima gi nar o so fri men to alhe io, é pró pria das ra ças de gran de
re sis tên cia, mo di fi ca-se, pen sa o his to ri a dor ir lan dês, pelo de sen -
vol vi men to in te lec tu al, que pro duz a sen si ti vi da de das ima gi na -
ções cul ti va das; não é um ver da de i ro de fe i to na ci o nal, pode-se
di zer, por que a cul tu ra a con ver te em uma gran de e boa qua li da de. 
Foi essa cul tu ra da ima gi na ção que mo di fi cou na raça an glo-sa xô -
nia a sua bru ta li da de pri mi ti va, até fazê-la che gar ao grau tal vez
o mais ele va do de sen si bi li da de que uma na ção te nha atin gi do.

A cru el da de dos ca rac te res na ci o na is fra cos é de ou tra
or dem, não en tra nas duas clas ses es tu da das por Lecky. Nós, bra si -
le i ros, por exem plo, não pos su í mos o or ga nis mo pre ci so para ser -
mos im pu ne men te cru éis; em nós, a cru el da de não po de ria pro ce -
der nem da fal ta de ima gi na ção, por que a te mos em grau ex ces si vo, 
nem da vin gan ça, que não sen ti mos; só po de ria ser uma per ver são
li te rá ria, um plá gio de 1793, ou uma idi o tia san gui ná ria, o que tudo 
quer di zer uma sé ria do en ça do cé re bro ou do co ra ção, o fim da
raça.

O que res ta nos dois vo lu mes do Sr. Ba ña dos é a crí ti ca
da Ali an ça vi to ri o sa e do Par la men ta ris mo res ta u ra do, mas essa
não pode ser vir de base para um ju í zo, por que não dá idéia do pla -
no de re cons tru ção ado ta do, nem do es pí ri to que ani ma a nova si -
tu a ção chi le na. Sobre a de fe sa de um ad vo ga do há bil, que ale ga em 
fa vor dos seus as so ci a dos tudo que os pode jus ti fi car, eu me ar ris -
quei a for mu lar uma sen ten ça, ain da que ape lan do dela; da acu sa -
ção apa i xo na da de uma das par tes, eu não po de ria nada con clu ir.

O li vro do Sr. Ba ña dos não ha bi li ta a co nhe cer o cír cu lo
ín ti mo de Bal ma ce da, o am bi en te mo ral da Mo ne da no seu tem po,
nem o ca rá ter da nova so ci e da de que de via subs ti tu ir a an ti ga;
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so bre tu do não dá a co nhe cer in te ri or men te o ho mem. O es cri tor
pro cu rou ape nas fo to gra far o po lí ti co, mas o po lí ti co não é se não o
pa pel, um dos pa péis, que o ho mem re pre sen ta na vida. Há al guns
tra ços, en tre tan to, apa nha dos na tu ral men te pelo Sr. Ba ña dos, que
são su ges ti vos para o crí ti co. “Qu al quer idéia que caía em seu cé re -
bro”, diz ele de Bal ma ce da, “ger mi na va e flo res cia aí como se men te 
em ter ra tro pi cal. Bas ta va in si nu ar-lhe pro ble mas po lí ti cos, eco nô -
mi cos ou de ciên cia, para que logo se apos sas se da idéia ou do pro -
je to, que cres cia em seu cé re bro com raro po der de ex pan são... Ti -
nha uma ini ci a ti va de vo ra do ra... Era ora dor sem que rer e sem o
sa ber em casa, nas ter tú li as po lí ti cas e até nas re u niões de  com ple ta
con fi an ça... Era um fa la dor (char la dor) in fa ti gá vel, ame no, de to das as 
ho ras... A im pres são que ele ca u sa, em uma pri me i ra en tre vis ta, é a
de um ent hou si as te à fro id.2 Ao que pa re ce, é um es pí ri to ami go da no -
vi da de, ao qual não ocor reu nun ca a fra se de Bur ke: – “Há uma
sor te de pre sun ção con tra a no vi da de, ti ra da da ob ser va ção pro -
fun da da na tu re za hu ma na e dos ne gó ci os hu ma nos.” A ver sa ti li -
da de des ses es pí ri tos al vis sa re i ros não é um sim ples ví cio in te lec -
tu al, ou uma do en ça atá xi ca do es pí ri to. A no vi da de que os fas ci na 
é a que eles po dem lan çar em cir cu la ção como mo e da sua, com a
sua efí gie. Se acon te ce ser a idéia nova lan ça da con tra eles, qual -
quer su pers ti ção na ci o nal, por mais an ti ga, lhes ser ve de re du to
con tra ela.

No fun do, o fe nô me no é um re la xa men to ca u sa do pela
de sor dem das le i tu ras; é a atro fia das de fe sas na tu ra is do es pí ri to;
um gas to con tí nuo, inú til, de ati vi da de men tal, ina bi li tan do o es pí -
ri to para qual quer pro du ção for te, o co ra ção para todo sen ti men to 
se gui do. O ho mem tor na-se uma es pé cie de tí te re de bi bli o te ca;
de i xa de pen sar por si, de con tar con si go; é o eter no su ges ti o na do, 
em cujo cé re bro se su ce dem ra pi da men te em com bi na ções ex tra -
va gan tes as qui me ras alhe i as, os sis te mas an tí po das; não é mais,
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em sen ti do al gum, uma in di vi du a li da de, é um fe i xe de in com pa tí -
ve is. Um es pí ri to as sim, pos to no go ver no do esta do, é o mais pe -
ri go so de to dos; a sua mar cha po lí ti ca só pode ser um per pé tuo zi -
gue za gue, as suas cons tru ções um per fe i to la bi rin to, até que de re -
pen te se vê sem sa í da, e en tão, se é um ho mem de ação e de von -
ta de, além dis so de or gu lho, ele ba ter-se-á como um fa ná ti co até a
mor te, isto é, fará, sem o sen tir, da úl ti ma no vi da de que o se du ziu
a sua fé de fi ni ti va e imor tal.

Daí tal vez o na u frá gio de Bal ma ce da como che fe de es -
ta do. O Sr. Ba ña dos não con se guiu mos trar que an tes dele exis tis se
no Chi le ou tra co i sa se não o sis te ma par la men tar, in te i ra men te de -
sen vol vi do; nem se quer in si nu ou que a subs ti tu i ção das ins ti tu i -
ções chi le nas pe las nor te-ame ri ca nas ti ves se sido nun ca pen sa men to 
de al gum par ti do ou in di vi du a li da de no tá vel. Pelo con trá rio, o que
uni for me men te se pen sou sem pre, é que no Chi le o Go ver no era
de fato oni po ten te. Sen do as sim, não se com pre en de que o re mé -
dio para os ma les de um país onde o Exe cu ti vo não tem li mi tes,
fos se, ain da por cima, su pri mir a res pon sa bi li da de dos mi nis tros
pe ran te o Con gres so e, com ela, as ga ran ti as de pu bli ci da de e fis -
ca li za ção, que são o prin ci pal tí tu lo do re gi men to par la men tar.

O Chi le, tem sido sem pre des cri to como uma oli gar quia,
mas nin guém nun ca ima gi nou que essa cha ma da oli gar quia ti ves se
a for ma ve ne zi a na, e que, ao lado do Pre si den te, hou ves se uma es -
pé cie de Con se lho dos Dez, in cum bi do de vi giá-lo dia e no i te. Era
ele, pelo con trá rio, quem po dia tudo; e que esse po der ili mi ta do
lhe es ta va ex clu si va men te en tre gue, Bal ma ce da mes mo en car re -
gou-se de o mos trar. Se ha via no es ta do po lí ti co do Chi le al gu ma
co i sa que muda, nada ab so lu ta men te in di ca va que o ví cio exis tis se
na res pon sa bi li da de mi nis te ri al ou no go ver no par la men tar; mas,
quan do fos se as sim, quan do o Con gres so fos se o ins tru men to
da oli gar quia, e o re gi me pre si den ci al, – se não al gu ma for ma de
ce sa ris mo, que se ria evi den te men te a cura ra di cal, – pa re ces se o
meio enér gi co de des truí-la, o pro ces so não po dia ser o atro pe la men to 
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das leis, a in ver são so ci al pela guer ra ci vil. Não ha via ou tro meio, – 
di rão os par ti dá ri os de Bal ma ce da. Se esta é a de fe sa, se re al men te
não ha via ou tro meio, o que se con clui é que essa guer ra ci vil ne -
ces sá ria foi ar ti fi ci al men te pro du zi da. É pre ci so, en tre tan to, des -
con fi ar de uma em pre i ta da po lí ti ca que se diz ao mes mo tem po an -
ti o li gár qui ca e sal va do ra do prin cí pio da au to ri da de. A mim, pelo
me nos, não pa re ce sin ce ro esse mo vi men to em duas di re ções
opos tas, pre ten den do des tru ir a oli gar quia, e re cons tru ir de modo
ina ba lá vel a ação do go ver no. Ação an ti o li gár qui ca, par tin do do
go ver no; ação res ta u ra do ra da au to ri da de, a que se as so ci am os
ele men tos ra di ca is so ci a lis tas, são igual men te sus pe i tas.

De cer to Bal ma ce da, se tem tran si gi do e es pe ra do até às
ele i ções, fi an do-se em ho mens como o Sr. Co var ru bi as, te ria tido,
em mar ço, o Con gres so de que pre ci sa va para de mo lir o an ti go re -
gí men e es cul pir sem san gue as suas re cen tes te o ri as. “A Re vo lu ção 
te ria vin do do mes mo modo”, di rão os bal ma ce dis tas, mas não era 
pou co ti rar-lhe a sua gran de ra zão cons ti tu ci o nal. A Esqua dra, sem 
o de cre to di ta to ri al de ja ne i ro, não se mo via; pelo me nos foi isto o
que Jor ge Montt dis se aos que pri me i ro o con vi da ram em nome
do Con gres so. Não é tão in sig ni fi can te como pa re ce, mes mo para
ho mens dis pos tos a tudo, a na tu re za do mo ti vo; é ao con trá rio da
ma i or im por tân cia. Em toda a Amé ri ca do Sul, há nes te mo men to, 
como tem ha vi do sem pre, uma por ção de re vo lu ções à es pe ra so -
men te de um pre tex to para re ben tar. Os gol pes de es ta do são oca -
siões pre ci o sas, de pri me i ra clas se, que des per tam o ma i or en tu si -
as mo re vo lu ci o ná rio, e por isso o pre si den te que for ne ce aos âni -
mos já mal re fre a dos dos seus con trá ri os um mo ti vo des sa or dem,
lan ça a um pa i ol de pól vo ra o mor rão ace so.

Afas ta do tudo que seja ques tão de téc ni ca cons ti tu ci o nal, 
se Bal ma ce da não pre viu o efe i to do seu ato – e eu cre io que não
pre viu – pode-se di zer que ele não co nhe cia o Chi le, ou en tão que
vi via na at mos fe ra de oni po tên cia em que o po lí ti co per de a sua
agu de za. Se pre viu e não re cu ou, é que es ta va sob a in fluên cia des -
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sa at mos fe ra des mo ra li za do ra. Não po dia ele ter con vic ção de que
es ta va com a lei e o di re i to, a pon to de não ad mi tir uma  dú vi da;
quan do mes mo a ti ves se nes se grau, o que era es tre i te za de es pí ri -
to, o sen so mo ral não lhe per mi tia re sol ver a ques tão pela for ça.
Era esse exa ta men te o caso de um ar bi tra men to na ci o nal, des de
que o Con gres so en ten dia di fe ren te men te. Qu e ren do im por a sua
opi nião, ele po dia ter con tra si, além da Re pre sen ta ção Na ci o nal,
os tri bu na is do país, como os teve. Que va lor ob je ti vo ti nha o seu
pa re cer in di vi du al con tra to dos os ou tros? O que dis tin gue as so ci e -
da des e as pes so as cul tas, é que nas gran des di ver gên ci as de
boa-fé, que só se po dem re sol ver pela ru í na de am bas as par tes se
lu ta rem, elas su je i tam-se a um la u do, ou, de al gu ma for ma, tran si -
gem. Em 1787, por exem plo, os Esta dos Uni dos só evi ta ram uma
se gun da guer ra ci vil, por te rem con sen ti do os dois par ti dos em
sub me ter a ele i ção dis pu ta da do Pre si den te à  de ci são de um tri bu -
nal ad hoc, que a Cons ti tu i ção não ima gi na ra. Era por ven tu ra de
me nor im por tân cia a guer ra ci vil chi le na? 

Admi ta mos que não fos se pre vis ta. Des de, po rém, que
re ben tou, e pela for ma por que foi ini ci a da, Bal ma ce da de via cal -
cu lar que se tra ta va de uma di la ce ra ção pro fun da. Pri me i ro que
tudo, es ta va ele obri ga do a des tru ir a po de ro sa Ma ri nha chi le na,
de fe sa es sen ci al do Chi le, base de sua su pre ma cia. Quer isto di zer
que ele ti nha que pre fe rir a vi tó ria da sua fac ção, da sua au to ri da -
de, di ga mos, à con so li da ção do po der chi le no. De po is, ele via que
a “so ci e da de” in te i ra es ta va uni da con tra ele; que ela ofe re cia a sua 
ado les cên cia, para o exér ci to de Iqui que uns, ou tros para as mon to -
ne ras; que ela pu nha as suas ri que zas ao ser vi ço da ca u sa re vo lu ci o -
ná ria, como Edwards, que as si na um mi lhão de pe sos, Dona Ju a na
Ross, que dá um che que em bran co, Irar rá za val e Bar ros Luco, que 
afi an çam trin ta mil li bras; que ela em pre ga va a sú pli ca, as obri ga -
ções de ami za de, com as suas re la ções mi li ta res, como as se nho ras
e as fi lhas de don Ju lio Lira, as qua is, agar ran do-lhe as mãos, im -
plo ra vam com lá gri mas ao di re tor da Fá bri ca de Car tu chos que

Bal ma ce da 153



não fi zes se mu ni ção Mann li cher para Bal ma ce da; de fato, com vin -
te e cin co mil es pin gar das Mann li cher, ele não pôde uti li zar uma só
por fal ta de mu ni ção.

Para ven cer ele ti nha que des tru ir essa “so ci e da de”, por -
que ela ha via de ba ter-se bem. Se era uma oli gar quia, tan to pior; as 
oli gar qui as em re gra sa bem de fen der as po si ções em que se en cas -
te lam; não lhes fal ta co ra gem. Mas essa “so ci e da de” era a sua, a
mes ma de que ele fa zia par te; com que pes so al ia ele ata cá-la, que
gen te ia pôr no lu gar dela? É vi sí vel que ele ti nha que ace i tar para
isso to dos os ele men tos ad ven tí ci os; que não po dia fa zer es co lha;
que to ma ria até os pi o res, a quem vi es se. Ele co nhe cia bas tan te o
Chi le para sa ber que a oli gar quia, so ci al men te fa lan do, era ain da
in des tru tí vel, e, po li ti ca men te, que ela não pas sa va de uma es co la
de go ver no. A for ça do Chi le, a sua só li da es tru tu ra, já não está na
gran de pro pri e da de, está no de sen vol vi men to pro gres si vo, na pro -
pa gan da in sen sí vel, da hi ju e la co brin do o chão das gran des ha ci en -
das. So ci al men te, a “oli gar quia”, que não é man ti da ar ti fi ci al men te
por pri vi lé gi os e leis de ex ce ção, mas que re sul ta da for ma ção his -
tó ri ca do país e con ser va a sua in fluên cia sob um có di go li be ral, e 
era vir tu de dos cos tu mes e da for ma da pro pri e da de, não é uma
usur pa ção. Po li ti ca men te, o que se cha ma a “oli gar quia” chi le na, é
ape nas a tra di ção de go ver no trans mi ti da de uma a ou tra ge ra ção
pe los pro ces sos e com as ca u te las que cons ti tu em a edu ca ção dos
ho mens de esta do, em ou tras pa la vras, não é se não o con tro le  in dis -
pen sá vel à por ta de cada ins ti tu i ção para que não en tre in dis tin ta -
men te toda a gen te.

Entre nós a po lí ti ca era aces sí vel a to dos; qua se sem ex -
ce ção, os nos sos es ta dis tas fo ram ho mens que se fi ze ram por si,
sem nome de fa mí lia, sem for tu na, sem re la ções no Paço; o nos so
Par la men to, onde, du ran te cin qüen ta anos, se tra ta ram os ne gó ci os 
do país e nada fi cou ocul to, não era de cer to a Câ ma ra dos Co -
muns; mas o his to ri a dor des sa ins ti tu i ção, que acom pa nhar o seu
de sen vol vi men to des de 1828, dirá que era im pos sí vel apa re cer ali
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um Vas con ce los, um Alves Bran co, um Pa u la Sou sa, um Pa ra ná,
que não che gas se um dia à po si ção que lhe com pe tia pelo seu mé -
ri to. No en tan to, a que i xa con tra a oli gar quia, em um sen ti do, era
real: quem não ti ves se, em cer ta épo ca, a boa von ta de de Eu sé bio
de Qu e i rós, de Tor res e de Pa u li no de Sou sa de sa ni ma ria da car re i -
ra po lí ti ca. Qual é o modo en tre tan to de cu rar esse de fe i to do
pa tro na to, que não é do sis te ma par la men tar só, mas de todo e
qual quer go ver no? O mé to do ra di cal é man dar abrir as por tas para 
que to dos en trem, como a Re pú bli ca fez a 15 de no vem bro. Des -
de que fora há pú bli co de se jo so de as sis tir tam bém ao es pe tá cu lo, 
o meio de não ha ver des con ten tes pa re ce que é re ti rar as can ce las.
Infe liz men te o ga bi ne te, o par la men to, a ad mi nis tra ção, tudo tem
uma lo ta ção cer ta, como os te a tros. Da pri me i ra vez, es can ca ran do 
as por tas, o que se con se gue é fa zer en trar para o edi fí cio re no va -
do um pes so al in te i ra men te di ver so, o dos que não re ce i am o atro -
pe lo, dos que não sa bem es pe rar a sua vez, dos que po dem abrir
ca mi nho à força; des de, po rém, que a sala es ti ver ou tra vez com -
ple ta, nin guém mais en tra rá; os que tom a ram lu gar, não que re rão
mais sair. É a prin cí pio uma mul ti dão, de todas as pro ce dên ci as,
pes so as ou que não se co nhe cem umas às ou tras, ou ad mi ra das de 
se ve rem jun tas na que le lu gar, mas que em bre ve se tor nam um
par ti do, ad qui rem o tom de clas se di re to ra, e fi cam sen do, eles –
os par ve nus, – a oli gar quia.

Para re sul ta do tão ne ga ti vo, va lia a pena sub ver ter o Chi -
le? “Eu não he si to em di zer – é ain da uma li ção de Bur ke – que a
es tra da que leva da con di ção obs cu ra às al tu ras do po der não deve
ser tor na da de ma si a do fá cil... O tem plo da hon ra deve es tar co lo -
ca do em uma emi nên cia.” De que se tra ta va, efe ti va men te? Se ria
de tra zer uma clas se mais nu me ro sa ou de ma i o res qua li da des para 
o go ver no do Chi le, ou so men te de des tru ir a an ti ga ini ci a ção nos
mis té ri os do go ver no, a edu ca ção das no vas am bi ções pe las ve lhas
ex pe riên ci as?
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“A vi tó ria do Go ver no”, diz um sa gaz ob ser va dor dos
acon te ci men tos, o Ba rão de Gutschmid, “con du zi rá o Chi le ao do -
mí nio do po pu la cho com um di ta dor à fren te. Se, pela in ver sa, sair 
vi to ri o so do con fli to, a oli gar quia mo de ra da que até o pre sen te
tem do mi na do [o par ti do con gres sis ta], re ge rá no Chi le uma cons -
ti tu i ção oli gár qui co-par la men tar.” As pa la vras aci ma de vem ser en -
ten di das es tri ta men te, no sen ti do ale mão. O que elas que rem di zer, 
é que um pes so al novo, sem pre pa ro nem co e são, que não ofe re cia 
ga ran ti as ao país, sa í do pro va vel men te dos res tos das mes mas clas ses
cha ma das por eles de “oli gar quia” os im pa ci en tes, os re fra tá ri os,
os per di dos, to ma ri am de re pen te con ta do go ver no, em ou tros
ter mos que os in go ver ná ve is se tor na ri am clas se go ver nan te.

Bal ma ce da sen te isso; vê que tem con tra si os an ti gos par -
ti dos, os ho mens de re pu ta ção fir ma da, com ra ras ex ce ções, a mo -
ci da de, a so ci e da de, a mu lher, a Igre ja. Como se ele fos se um in va -
sor es tran ge i ro, a re sis tên cia que en con tra va ti nha a una ni mi da de
de uma guer ra na ci o nal. Ain da as sim, ele in sis te. Num mo men to
dir-se-ia que o mun do in te i ro tem mais pena do Chi le do que ele.
Os mi nis tros dos Esta dos Uni dos, da Fran ça e do Bra sil, fa zem-se
me di a do res, mas as con fe rên ci as são brus ca men te con clu í das, os
sal vo-con du tos anu la dos, por se ter dado uma ten ta ti va con tra o
Sr. Go doy. “Para essa mes ma tar de, às 4 ½”, diz o mi nis tro
ale mão, “pre pa rou o Sr. Go doy a exe cu ção de um aten ta do con tra
a sua pes soa e a de seus co le gas, que efe ti va men te se re a li zou
con for me o pro gra ma.”

Em quem se apo i a va Bal ma ce da para essa luta de mor te? 
Apo i a va-se no exér ci to, nos cin co mil ho mens de tro pa que lhe da -
vam a for ça pre ci sa para en gan char ou tros cin co mil; com es tes, po -
dia ter ou tros dez mil; com es tes, ou tros vin te mil. Se ele con ta va
com o país, o meio de ve ri fi car e pro var esse apo io era cha mar
vo lun tá ri os, le van tar a opi nião. O Sr. Ba ña dos com pa ra di ver sas
ve zes a po si ção de Bal ma ce da à de Lin coln; não há nada de se me -
lhan te ne las, mes mo de i xan do de par te a di fe ren ça das ques tões
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sus ci ta das. Para ha ver ana lo gia, era pre ci so que Lin coln ti ves se co a -
gi do o Nor te, de po is de fe char as ti po gra fi as e de en cher as pri -
sões, a dar-lhe ho mens e os me i os para es ma gar o Sul. Para ha ver
ana lo gia, era pre ci so que Bal ma ce da se ti ves se apo i a do em uma
por ção qual quer do Chi le de i xa da li vre e com o di re i to de re sis -
tir-lhe. A po si ção de Lin coln no Sul é a do ge ne ral-em-che fe em
ter ri tó rio es tran ge i ro, ten do atrás de si o en tu si as mo, a de di ca ção,
os re cur sos to dos de sua na ção. O sim ples fato de tra tar Bal ma ce -
da o Chi le, en quan to se de fen de, como o con quis ta dor tra ta o país 
que in va de, re ce an do em cada can to uma ci la da, em cada vul to um 
ini mi go, pro va que ele sa bia bem que o Chi le não es ta va com ele.
Se es ti ves se, é cla ro que o de fen de ria vo lun ta ri a men te; se es ti ves se, 
ele, Bal ma ce da, ha via de de i xá-lo, como de cer to o de i xa ria em uma 
guer ra es tran ge i ra, no gozo e na pos se dos seus di re i tos, o que
au men ta sem pre o va lor e o en tu si as mo dos com ba ten tes. Ele,
po rém, sen te que tem con tra si a opi nião, e por isso a aba fa por
to dos os mo dos, quan do o di re i to do país de ma ni fes tar-se deve
ser re pu ta do ain da ma i or nas cri ses em que o po de rio, a hon ra, a
vida da na ção está em pe ri go, do que nos mo men tos de paz e tran -
qüi li da de.

Des de que se sen te em con fli to com o Con gres so, Bal -
ma ce da não pro ce de como um pre si den te dos Esta dos Uni dos,
con sul tan do as opi niões mais au to ri za das e mais se gu ras em ma té -
ria cons ti tu ci o nal; pro ce de à ver da de i ra moda sul-ame ri ca na, ou -
vin do os co man dan tes de Cor pos. O seu  pro ce di men to ain da se
agra va, tra tan do-se dos me i os a em pre gar. Esses me i os es ten -
dem-se des de a pri são até o fu zi la men to. E o re gí men mi li tar em
todo o seu ri gor, au men ta do, po rém, com os re quin tes do Ter ror
po lí ti co. Era-lhe lí ci to em pre gar essa se ve ri da de numa con te nda
que de pen deu dele evi tar; fa zer pas sar su ma ri a men te pe las ar mas
de ze nas de chi le nos, – e se a guer ra du ras se te ri am sido cen te nas, – 
para fa zer vin gar a sua in ter pre ta ção du vi do sa de um tex to cons -
ti tu ci o nal? Bal ma ce da re co nhe ceu que a di ta du ra só se po dia sal var
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pela ti ra nia, e não re cu ou em prin cí pio di an te da odi o si da de do
meio. A exe cu ção das or dens não era sua, mas as or dens le va vam
im plí ci ta a cru el da de que o emis sá rio ti nha for ço sa men te que de -
sen vol ver para as po der cum prir.

Lo Ca ñas é o auge do sis te ma ado ta do. Não é Bal ma ce da 
quem dá a or dem de ma tar es sas cri an ças, ele  não te ria a cru el da de
de o fa zer, mas é ele quem dita a Orde nan ça, que o exe cu tor bár -
ba ro cum pre à me di da de seu in te res se, da sua in te li gên cia e do
seu zelo. Qu an do Cha te a u bri and es cre veu no Mer cú rio  a fra se es -
tron do sa que fez es tre me cer a Fran ça: – “É de bal de que Nero
pros pe ra, Tá ci to já nas ceu no Impé rio, e cres ce, des co nhe ci do, jun -
to das cin zas de Ger mâ ni co”, qual era o cri me de Na po leão? Era o
fu zi la men to do Du que d’Enghien; não era uma atro ci da de lo pes ca
como Lo Ca ñas. E Na po leão já ti nha es ta do nas Pi râ mi des, já ti nha
pas sa do o Gran de São Ber nar do, já ti nha fe i to o Có di go Ci vil, já
ti nha es ma ga do a Áus tria em Ho hen lin den, a Prús sia em Iena, a
Rús sia em Fri ed land. Mes mo nes sa imen sa  co roa, a man cha de
san gue apa re cia.

De cer to, Bal ma ce da não é um ti ra no no sen ti do an ti go,
mas tor nou-se o cen tro de uma ver da de i ra ti ra nia, en ten di da a pa -
la vra no sen ti do mo der no, isto é, no sen ti do de um po der ca paz de 
to dos os ex tre mos para se sus ten tar, an tes que ape lar para o país.
Nin guém pen sa ra, ao pro nun ci ar-se o seu nome, em um Ezze li -
no da Ro ma na, em um Si gis mun do Ma la tes ta, em um Fer ran te de
Ná po les, “o qual gos ta va de ter na vi zi nhan ça os seus ini mi gos, ou
vi vos me ti dos em ga i o las de gran de so li dez, ou mor tos e em bal sa -
ma dos, com as rou pas que tra zi am em vida”.3 No go ver no mo der no, 
um ti ra no à moda da Re nas cen ça se ria um ali e na do, como se ria
um im be cil o so be ra no que, por fal ta de di nhe i ro, con fis cas se
a pro pri e da de. Às an ti gas pros cri ções cor res pon dem hoje os gol -
pes de es ta do; à con fis ca ção, as lar gas emis sões de pa pel-mo e da.
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Não se mata, nem se rou ba; – se aca so vem a re vo lu ção, tra ta-se
como uma guer ra es tran ge i ra. Nes se re gi men to  as atro ci da des são 
de fato er ros de ofí cio, por que são inu téis; re pre sen tam um gê ne ro 
gros se i ro, pri mi ti vo, de ti ra nia, de quan do a arte do go ver no es ta va 
ain da  em embrião.

Infe liz men te Bal ma ce da não pres tou a de vi da aten ção
ao pe ri go ine ren te a toda di ta du ra, de ser ser vi da com ex ces so de 
zelo; nin guém o ima gi na to man do di re ta men te par te na re pres -
são bru tal e san gui ná ria, mas essa é, para em pre gar uma ex pres -
sao vul gar, a co zi nha da ti ra nia, e Bal ma ce da nos sa lões da Mo ne da
não ti nha o di re i to de ig no rar que al guém a fa ria. Da re la ção de
tan tos fa tos odi o sos só se pode con clu ir que ele era um ca rá ter
fra co, que o po der de se qui li brou, no mo men to em que, na fra se
do Sr. Fran cis co Pu el ma, ele po dia ser o ma i or  ho mem do Chi le, e
que, uma vez ten do re u ni do em tor no de si o que ha via de mais
de ci di do, mais vi o len to, mais en car ni ça do no seu par ti do, não
quis ser tido por efe mi na do e frou xo, por um fal so am bi ci o so, ou 
um pe que no “gran de ho mem” que quer o fim e não quer os me i os.
Daí, as or dens abs tra tas que ele as si na, to man do-as por ma té ria
or di ná ria de ex pe di en te, e que se tor nam bar ba ri da des con cre tas;
daí, tan tos pro ce di men tos em que ele não é au tor nem cúm pli ce,
mas cuja res pon sa bi li da de in di re ta é sua, por que foi ele a ca u sa
pri me i ra de tudo. É des se modo que lhe fica per ten cen do his to ri -
ca men te Lo Ca ñas, quan do é de crer que, pre sen te, ele se ti ves se
pos to en tre a sol da des ca e a flor da ado les cên cia chi le na, que ali
con fes sou a sua fé pa trió ti ca, non lo quen do sed mo ri en do.

O Sr. Ba ña dos re pe le a idéia de fu zi la men tos mis te ri o sos e as -
sa si na tos fantá sti cos, de nun ci a dos pela im pren sa re vo lu ci o ná ria. Não
se con ci lia bem com o ca rá ter va ro nil dos chi le nos esse so ne gar de 
víti mas à so ci e da de e às fa mí li as no in ven tá rio da di ta du ra. Os fu -
zi la men tos são pú bli cos. No de Cu mming e seus com pa nhe i ros, o 
auto  fri a men te re fe re: – “sen do con du zi dos ao ce mi té rio uma vez
con clu í da aque la ce ri mô nia”. A hi po cri sia nes ses ca sos se ria, é cer to,
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uma ho me na gem à pró pria  ver da de mo ral, um pro tes to in vo lun tá -
rio da pró pria cons ciên cia, mas ao tem pe ra men to chi le no re pug na
a ter gi ver sa ção com a mor te. Das exe cu ções clan des ti nas do Des -
terro aos as sas si na tos no tur nos dos Bór gi as não há dis tân cia mo ral 
apre ciá vel. O nos so gran de ato trá gi co do Pa ra ná não tem se me -
lhan te na guer ra ci vil do Chi le; não se ro la ram ocu lta men te cor pos 
fu zi la dos pe los des pe nha de i ros dos Andes, como Luís XI fa zia de -
sa pa re cer as suas ví ti mas pe las ou bli et tes de Ples sis-les-Tours.

O Sr. Ba ña dos ale ga em fa vor de Bal ma ce da a pros pe ri -
da de do Chi le du ran te o seu go ver no. Nes se pon to a ré pli ca do Sr.
Ze gers é ma gis tral. “É fá cil”, dis se ele pe ran te o Se na do, “go ver -
nar um país sen sa to e rico, ha bi tu a do à or dem e à le ga li da de. Go -
ver ná-lo bem, pode ser uma fe li ci da de; não é cla ro que seja vir tu -
de. Em todo caso se ria di fí cil de mons trar que os três anos de go -
ver no fe liz, de 86 até  89, se de ve ram ao go ver nan te que rom peu
essa si tu a ção le gal, prós pe ra e hon ro sa, para im por o des po tis mo.”

Esta ria Bal ma ce da efe ti va men te con ven ci do de que o
país so fria os efe i tos de uma oli gar quia po lí ti ca? “Du ran te meio sé -
cu lo”, dis se Con dor cet fa lan do da Fran ça, “es ti ve mos so fren do os
ma les da anar quia, pen san do que so fría mos do des po tis mo.” Du -
ran te cin qüen ta anos so fre mos nós tam bém os ma les da anar quia,
e jul gá va mos es tar so fren do os do go ver no pes so al. Não se ria
igual o caso do Chi le?

Se o go ver no par la men tar, que tor na ra  o país for te, li vre, 
res pe i ta do, se es ta va es fa ce lan do, que se con se gui ria com uma
mu dan ça vi o len ta? De cer to, é fá cil subs ti tu ir ar ti fi ci al men te a
clas se di re to ra de um país, até mes mo a sua aris to cra cia ter ri to ri al.
Com uma gran de emis são de pa pel-mo e da, que re par ta de re pen te 
a for tu na dos que acu mu la ram com  os que são in ca pa zes ao en ri -
que cer pela ati vi da de ou pela eco no mia, faz-se pas sar hoje a gran -
de pro pri e da de ter ri to ri al das mãos de uma ca te go ria de in di ví du os 
para as de ou tra com ma i or fa ci li da de do que Gu i lher me o Con -
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quis ta dor fez pas sar a ter ra in glesa para  os seus vas sa los nor man -
dos. 

Que po dia, po rém, es pe rar Bal ma ce da ao lan çar fora da
di re ção do país to dos os que co nhe ci am o se gre do des sa ciên cia
di fí cil? Re pu di ar a co la bo ra ção dos me lho res; fa zer nas cer en tre
eles o des con ten ta men to, o aban do no pes si mis ta, como nos Esta -
dos Uni dos, dos mais al tos in te res ses pú bli cos, os qua is pas sa ri am
aos am bi ci o sos que fa zem pro fis são da po lí ti ca; for çá-los quem
sabe, à cons pi ra ção per ma nen te? Se o Chi le es ta va re al men te mi -
na do por uma sé ria do en ça or gâ ni ca, en tão dava-se a lei his tó ri ca
de Döllin ger, que uma vez ci tei:4 – que as re pú bli cas  não têm
for ça pre ci sa para eli mi nar por si mes mas as ca u sas de sua ru í na,
como não teve a Re pú bli ca Ro ma na, não teve a Re pú bli ca Po la ca,
não teve a Fran ça sob o Di re tó rio. Que mi la gre ima gi na va Bal ma -
ce da, do sis te ma pre si den ci al? O arxé tou pró tou an drós, o go ver no
do pri me i ro ci da dão? Era isto o que ele es pe ra va? Se era, es que cia
que esse go ver no do me lhor ho mem, que foi o ide al da de mo cra -
cia gre ga,5 ti nha por pri me i ra con di ção o ser uma ofer ta po pu lar
es pon ta ne a men te fe i ta e li vre men te re no va da. Esque ci  que nos
tem pos mo der nos é no go ver no par la men tar, ou en tão nas mo nar -
qui as tem pe ra das, que se tem vis to esta es pé cie de di ta do res da 
opi nião, como são os che fes de par ti do na Ingla ter ra, como foi
Ca vour, como foi, ou é ain da, Bis marck.

O Chi le ti nha um Go ver no for te como nós nun ca ti ve -
mos. Du ran te cin qüen ta anos a li ber da de bra si le i ra é uma teia de
uma te nu i da de in vi sí vel, pos su in do ape nas a re sis tên cia e a elas ti ci -
da de da seda, que a mo nar quia, como uma epe i ra do i ra da, ti rou de 
si mes ma e sus pen deu en tre a sel va ama zo nen se e os cam pos do
Rio Gran de. O Go ver no do Chi le era obra mais só li da do que essa 
construção aé rea de li ca da. A di fe re nça das duas for mas de go ver -
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no é que uma, a re pú bli ca chi le na, su põe o ho mem for te e jus to, e a
ou tra, a mo nar quia bra si le i ra, fra co e bom. Des tru ir um go ver no
que tem dado os mais ad mi rá ve is re sul ta dos para pôr em lu gar dele
uma mera te o ria, é au sên cia de sen so prá ti co. Os chi le nos não fa -
ri am fa cil men te o que nós fi ze mos; eles ga bam-se de ter o pon to de 
vis ta an glo-sa xô nio, o que em polí ti ca é a me lhor das edu ca ções.

A pri me i ra  ob je ção ao Bal ma ce da do Sr. Ba ña dos é ter
sido, na fra se de Antô nio Car los, um te o ris ta cru... Dir-se-ia que ele
não apre cia bas tan te o va lor de uma tra di ção, como a chi le na; ca -
paz só por si de con ter, de go ve rnar, de di ri gir, de sa tis fa zer um
país; que ele acre di ta  mais nas  suas ins pi ra ções  do que  no  in -
cons ci en te na ci o nal.  Em se gun do lu gar, é impos sí vel não se no tar
a sua ati tu de no mo men to da rup tu ra; não é a ma ne i ra gra ve de
um es ta dis ta, é o de sa fio de um  ca u di lho. Por úl ti mo, é las ti má vel
não ha ver ele tra ça do para si mes mo uma li nha além da qual não
se pres tas se a le var a re pres são. A meu ver, fal tou-lhe um alto ob -
je ti vo, com pre e nsão de si mes mo, o sen ti men to de que  era um
mero de po si tá rio da gran de za do Chi le, por úl ti mo, hu ma ni da de.

O va lor dos che fes de es ta do sul-ame ri ca nos tem que ser 
jul ga do pelo re sul ta do da sua ad mi nis tra ção; não deve ser me di do
pela sua te na ci da de, –  em te na ci da de  quem se com pa ra  com Ló -
pez? – nem pelo or gu lho pa trío ti co – em pa tri o tis mo agres si vo
quem se pa re ce com Ro sas? – nem mes mo pela sua ho nes ti da de –
em ho nes ti da de quem exce de a Fran cia? Para jul gá-los é pre ci so
com pa rar o es ta do em que re ce be ram o país e o es ta do em que  o
de i xa ram, o in ven tá rio na ci o nal quan do en tram e quan do saem. O
pre si den te que re ce be um país prós pe ro, uni do, pron to a au xi liá-lo, 
e o de i xa, por sua cul pa, di vi di do, di la ce ra do, en fra que ci do, não
tem di re i to à gra ti dão. Eles po dem di zer, quan do ven cem, que sal -
va ram a re pú bli ca, mas sal va ram-na de uma cri se que eles mes mos
pro vo ca ram, ou, pelo me nos, não qui se ram evi tar, e sal vam-na qua -
se sem pre de modo a não po der ser sal va se gun da vez. Para mim a 
ver da de i ra ele va ção mo ral de um che fe de es ta do es ta rá sem pre
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nas ve lhas pa la vras de Pé ri cles no seu le i to de mor te, quan do os
ami gos, à moda gre ga, imor ta li za vam suas vi tó ri as e a gran de au to -
ri da de que ele exer ce ra qua ren ta anos: “O que há me lhor em mi -
nha vida é que ne nhum ate ni en se to mou luto por mi nha ca u sa.”

“A pá tria… que eu amei aci ma de to das as co i sas da
vida!” fo ram as úl ti mas pa la vras que Bal ma ce da fir mou; en tre tan to,
o amor que ele teve ao Chi le não é o ver da de i ro amor de pá tria, –
sen ti men to tal vez o mais raro que exis ta. A Igre ja quer que se ame
a Deus aci ma de tudo, mas São Pa u lo en si na que Deus não ace i ta o
amor que nós lhe man da mos di re ta men te, mas so men te o que lhe
man da mos por meio do pró xi mo. Amar o país aci ma de tudo,
tam bém, só é me ri tó rio, quan do a pá tria que se ama não é uma
abs tra ção, mas, nos ter mos pre ci sos do po e ta por tu guês, a ter ra e a
gen te. O mais é uma for ma co mum de ego ís mo, uma pa i xão po lí ti ca, 
quan do não é uma sim ples pos tu ra. “Amar o Chi le aci ma de tudo”, 
quer di zer amar mais que tudo os chi le nos, – para Bal ma ce da, o
povo que o ele va ra, e no meio do qual ele vi via, – e essa es pé cie de 
amor, fe i to de de di ca ção, de ter nu ra, de sa cri fí ci os va ro nil men te
ace i tos, se não re cla ma dos, é in com pa tí vel com a apos ta de ex ter -
mí nio que ele fez com o Chi le.

________

Não há mais bela fic ção no Di re i to Cons ti tu ci o nal do
que a que ima gi nou Ben ja min Cons tant com o seu Po der Mo de ra dor. 
O que a Amé ri ca do Sul pre ci sa é um ex ten so Po der Mo de ra dor,
um Po der que exer ça a fun ção ar bi tral en tre par ti dos in tran si gen tes.
De mu i tas do en ças gra ves cos tu ma-se di zer que foi no prin cí pio
um res fri a men to mal cu ra do; a his tó ria da Amé ri ca do Sul pa re ce
não ter sido ou tra co i sa se não uma re vo lu ção mal cu ra da. O meio,
en tre tan to, de cu rar as re vo lu ções que nas cem dos er ros e abu sos
de to dos os par ti dos, não é a per se gui ção. É a re for ma de cada um, 
o aban do no das pre ten sões exa ge ra das, anti-so ci a is, que, mes mo do
pon to de vis ta mais es tre i to e cal cu la do ego ís mo, são um erro, por -
quan to elas não des tro em so men te a paz, o pres tí gio, o cré di to, a
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gran de za da na ção; fe rem in di vi du al men te o fi lho do país, so bre tu -
do se é che fe de fa mí lia, com a ru í na de sua exis tên cia, – se não
para to dos a ru í na ma te ri al, sem pre a ru í na mo ral. A Re vo lu ção
ven ce do ra com pre en deu que so bre tu do em nos sos pa í ses, ou há a
anis tia ou, de fato, co nti nua a guer ra ci vil, e não teve medo do per -
dão, fos se ou não fos se o es que ci men to. Des de mu i to não há no
Chi le um só pros cri to. A po lí ti ca, po rém, de re cons tru ção, ou mais 
pro pri a men te de apa zi gua men to, se gui da de po is da res ta u ra ção
do re gí men par la men tar, ex ce de ria os li mi tes des te es tu do so bre
Bal ma ce da.
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Post scrip tum

A ques tão da Amé ri ca La ti na

NÃO dei no Jor nal do Co mér cio to dos os mo ti vos que
me su ge ri ram este es tu do so bre Bal ma ce da. Pos so com ple tar ago ra
o meu pen sa men to. Sem pre que, an tes e de po is de 15  de no vem -
bro, al gum par ti dá rio do re gí men mo nár qui co pre ten dia que en tre
nós a re pú bli ca di fi cil men te se ria um go ver no res pon sá vel, por
não ter mos a têm pe ra dos pa í ses que mo de lam os seus go ver nos à
sua fe ição, a res pos ta era: “E o Chi le?” Não ti nha o Chi le a mes ma 
an ti ga es ta bi li da de que nós? não go za va da mes ma li ber da de? não
as sis tia à trans mis são da pri me i ra ma gis tra tu ra, como se ela fos se
he re di tá ria, na ma i or paz e sos se go? não ha via en tre os quar téis e o 
Go ver no a mes ma ca ma da só li da, im per meá vel, de cons ciên cia, de 
ins tin to, di ga mos de su pers ti ção ci vil, que no Bra sil mo nár qui co? e 
to da via não era o Chi le uma re pú bli ca?

A mim fi gu ra va-se tão pa ra do xal ani ma rem-se os re pu -
bli ca nos com os re sul ta dos do Chi le como o se ani ma rem com os
da Amé ri ca do Nor te, por que o Chi le, ain da que de raça es pa nho la,
era tan to uma ex ce ção como os Esta dos Uni dos, – ex ce ção que se



po dia con si de rar um ca pri cho de or dem mo ral na for ma ção da
Amé ri ca do Sul, como há apa ren te men te tan to ca pri cho na sua
es tru tu ra ge o ló gi ca. Eu es ta va, po rém, lon ge de pen sar que em
pou co tem po se es ta be le ce ria um con fron to tão per fe i to en tre a
ido ne i da de de um e ou tro país para as ins ti tu i ções re pu bli ca nas, e
que se ti ra ria a pro va real, a de mons tra ção ob je ti va, da tese que os
mo nar quis tas sem pre sus ten ta ram con tra os re pu bli ca nos de
boa-fé, – isto é, os de se jo sos de ob ter para o nos so país o ma i or
grau pos sí vel de li ber da de. A nos sa es ti ma ti va re a li zou-se as sim in -
te i ra men te, a res pe i to do Bra sil e do Chi le.

É na tu ral a hi per tro fia do po der nas so ci e da des onde ele
não en con tra nada que o pos sa li mi tar. O Bra sil era e é uma des tas; 
no Chi le, pelo con trá rio, a so ci e da de pode con ter o go ver no, den tro
de cer tos li mi tes ex tre mos. Se ti ve mos a li ber da de na mo nar quia,
foi só por que o po der se con ti nha a si mes mo. Isto era de vi do à
ele va da cons ciên cia na ci o nal, que por he ran ça, edu ca ção, e se le ção
his tó ri ca, os so be ra nos mo der nos qua se to dos en car nam. O res -
pe i to à dig ni da de da na ção, o de se jo de vê-la al ta men te re pu ta da
no mun do, era na tu ral na mo nar quia, que era o go ver no pela for ça 
mo ral so men te; mas não se ria na tu ral no subs ti tu to que lhe de ram, 
o po der mi li tar, que é a for ça ma te ri al. Des de que o des po tis mo se 
ma ni fes tas se en tre nós, eu sa bia que ele le va ria tudo de rojo, pela
com ple ta fal ta de re sis tên cia. A nos sa sub mis são se ria ma i or do
que a das ou tras na ções sul-ame ri ca nas, por que es tas, de vas ta das
como es tão pela guer ra ci vil, fi ca ram tam bém en du re ci das por ela;
os seus ho mens pú bli cos, como os côn su les ro ma nos, sa bem to -
dos ma no brar le giões. Entre nós, de cla ra da a di ta du ra, ha ve ria de
um lado o des po tis mo mi li tar, do ou tro a pas si vi da de, a inér cia do
país. Se a di ta du ra as su mis se o tipo sul-ame ri ca no, a so ci e da de
bra si le i ra, cri a da na paz e na mo le za da es cra vi dão do més ti ca e
da li ber da de mo nár qui ca, ener va da por uma au sên cia to tal de pe ri go 
em mais de cin qüen ta anos, ha bi tu a da à aten ção que o Impe ra dor
sem pre mos trou a to dos, mu i to ma i or do que a que ele re ce bia,
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to ma da de pâ ni co, fa ria re nún cia da sua li ber da de, dos seus in te -
res ses, das suas pro pri e da des, como nos úl ti mos tem pos do Impé -
rio a ve lha so ci e da de ro ma na aban do na va os seus pa lá ci os dou ra -
dos da ci da de e as suas vi las de már mo re, todo o seu si ba ri tis mo
re fi na do, para apa re cer como es cra vos su pli can tes di an te dos che -
fes bár ba ros.

Tudo isto se ve ri fi cou, e mu i to mais. Com efe i to, ne -
nhum de nós pre vi ra o tipo que ti ve mos de di ta du ra e as atro ci da -
des dos seus pro côn su les mi li ta res – que lem bram tão vi va men te
as do Ma jor Ca mi nos e do pa dre Maiz em San Fer nan do, que se
nos pode hoje apli car, in ver ten do no sen ti do da vi tó ria da du re za e 
da bar ba ria sobre as ar tes e a ci vi li za cão, o 

Gra e cia cap ta fe rum vic to rem co e pit,
por que a ti ra nia pa ra gua ia re vi veu en tre nós na pon ta das mes mas
ba i o ne tas e lan ças que a derri ba ram.

Por ou tro lado, tudo que nós di zía mos do Chi le, e mu i to
mais, fi cou igual men te de mons tra do pela Re vo lu ção. Nin guém que 
a te nha acom pa nha do du vi da rá hoje da ca pa ci da de do Chi le para a 
re pú bli ca, nem do bem que a for ma re pu bli ca na fez ao Chi le, da
es co la de edu ca ção, da in fluên cia sã, va ro nil, pa trió ti ca, que foi
para ele. A Re vo lu ção do Chi le, como para a União ame ri ca na a
Gu er ra de Se ces são, não ser viu so men te para re ve lar ao mun do o
vi gor dos ali cer ces e a per fe i ção do pla no do seu edi fí cio na ci o nal;
ser viu, mais ain da, para ci men tá-lo de novo e dar-lhe a sua es ta bi li -
da de de fi ni ti va.

Ou tra ra zão tive para es cre ver este en sa io. O in te res se
que an tes já me ins pi ra vam as co i sas sul-ame ri ca nas au men tou na -
tu ral men te de po is da Re vo lu ção de 15 de no vem bro. Des de en tão 
co me ça mos a fa zer par te de um sis te ma po lí ti co mais vas to. Com 
efe i to, nin guém pro cu ra jus ti fi car a nos sa trans for ma ção re pu bli -
ca na por mo ti vos ti ra dos das con di ções e con ve niên ci as no nos so
país, mas so men te pela cir cuns tân cia de es tar o Bra sil na Amé ri ca.
Des se modo o ob ser va dor bra si le i ro, para ter idéia exa ta da di re ção
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que le va mos, é obri ga do a es tu dar a mar cha do Con ti nen te, a aus -
cul tar o mur mú rio, a pul sa ção con ti nen tal. Como a pró pria data
do Cen te ná rio o in di ca, mu i to con cor reu para o fato de 1889 a
in fluên cia li te rá ria da Re vo lu ção Fran ce sa so bre a ima gi na ção  da
nos sa mo ci da de, mas não foi me nor o ar ras ta men to ame ri ca no.
Qu a is quer que ve nham a ser os aci den tes da Re pú bli ca, seja o mi li -
ta ris mo, a cor rup ção, o des mem bra men to, a anar quia, e, pior que
tudo, o opró brio da raça, é cren ça fa ta lis ta de mu i ta gen te que se ria 
um es for ço in te i ra men te es té ril para o res to de ra zão e de bom
sen so do país que rer lu tar con tra o ímã do Con ti nen te, sus pen so,
ao que pa re ce, no Ca pi tó lio de Was hing ton. Mu i tos acre di tam
mes mo que se tra ta de uma for ça cós mi ca, como se o oxi gê nio e o
azo to fo mas sem na Amé ri ca uma com bi na ção es pe ci al do ta da de vi -
bra ções re pu bli ca nas.

Des de que é pre ci so ace i tar o ine lu tá vel, o es tu do da Re -
vo lu ção chi le na tem gran de in te res se para nós do pon to de vis ta
da evo lu ção po lí ti ca do He mis fé rio. De fato, dado o pro gres so da
mo ral uni ver sal, não é pos sí vel que a ci vi li za ção as sis ta in de fi ni da -
men te im pas sí vel ao des per dí cio de for ça e ati vi da de hu ma na que
se dá em tão gran de es ca la em uma das mais con si de rá ve is se ções
do glo bo, como é a Amé ri ca La ti na. A ma nu ten ção de um vas to
con ti nen te em es ta do per ma nen te de des go ver no, de anar quia, é
um fato que den tro de cer to tem po há de atra ir for ço sa men te a
aten ção do mun do, como afi nal a atra iu o de sa pro ve i ta men to da
Áfri ca. Como se fará a re den ção dos pa í ses cen tro e sul-ame ri ca nos?
Onde acha rão eles am pa ro con tra os seus go ver nos ex terto res?
Como se fará nas cer e cres cer em cada um de les a cons ciên cia do
Di re i to, da Li ber da de, e da Lei, que ne les não exis tem, por que não
po dem ter san ção al gu ma?

Um pro ble ma de tal com ple xi da de não po de rá ser re sol -
vi do pela pró pria ge ra ção que o for mu lar. À  dis tân cia em que es -
ta mos do tem po em que ele há de ama du re cer, a for te re fra ção dos 
pre con ce i tos atu a is não de i xa ima gi nar o modo que a ci vi li za ção
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há de en con trar para se in tro du zir no nos so con ti nen te. O que
esse modo não há de ser, pode-se, po rém, ver em par te. Não será
a ab sor ção pela Eu ro pa, a me nos que se a en ten da no sen ti do de
uma re co lo ni za ção eu ro péia da Amé ri ca com ele men tos que as se -
gu rem o pre do mí nio das no vas alu viões, por que é mais do que
pro vá vel que a imi gra ção se re a li ze no pró xi mo sé cu lo em es ca la
tal que os nos sos or ga nis mos anê mi cos, al guns mes mo ra quí ti cos,
não te nham ca pa ci da de para as si mi lá-la.

Qu an to ao pro te to ra do, é di fí cil ima gi nar uma al te ra ção
no equi lí brio eu ro peu que for ças se a Eu ro pa a re con quis tar a
Amé ri ca ou a su je i tá-la, como fez com a Áfri ca e a Ásia, à sua di re ção 
e ao seu go ver no. Pode-se ter como cer to, a me nos que se ope rem
gran des mu dan ças no sis te ma ge ral do mun do, que a Eu ro pa de i -
xa rá o Novo Mun do fa zer ban ca rro ta com os ca pi ta is e in te res ses
que ela lhe hou ver con fi a do, sem pen sar um só ins tan te em com -
pen sa ções ter ri to ri a is ou em es ten der, atra vés do Atlân ti co, a sua
área de in fluên cia.

Se a so lu ção não pode ser o pro te to ra do eu ro peu, será
por aca so o mon ro ís mo? Os Esta dos Uni dos, que já as su mi ram a pro -
te ção do con ti nen te, des de que se com pro me te ram a de fen dê-lo
con tra as in va sões da Eu ro pa, sen ti rão um dia que essa ga ran tia
lhes dá di re i tos ou que lhes im põe de ve res?

No fun do que é o mon ro ís mo? O mon ro ís mo pa re cia
ser a pro mes sa fe i ta à Amé ri ca toda pela União Ame ri ca na, de que 
a Eu ro pa não ad qui ri ria mais um pal mo de ter ra no Novo Mun do; 
de po is, po rém, do fato do Mé xi co, e ago ra re cen te men te do Bra sil, 
quer-se en ten der o mon ro ís mo como uma ga ran tia dada não só à
in de pen dên cia, mas à for ma re pu bli ca na em todo o con ti nen te.
Se ria pre ci so re co nhe cer o ca rá ter na ci o nal do povo ame ri ca no
para se su por, por exem plo, que se o Bra sil res ta u ras se a sua
mo nar quia os Esta dos  Uni dos im pug na ri am essa vol ta às nos sas
an ti gas ins ti tu i ções. Se eles im pe dis sem o Bra sil de ter o go ver no que 
lhe pa re ces se me lhor, es ta ri am mo ral men te obri ga dos a go ver ná-lo
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sob sua res pon sa bi li da de; não ti nham o di re i to de con de nar um povo 
ao des po tis mo e à anar quia por ca u sa de um tipo de ins ti tu i ções,
para as qua is só eles pos su em a re sis tên cia e o cor re ti vo pre ci so.
Go ver ná-lo, po rém, – como?

Os Esta dos Uni dos nun ca se de ci di ram a ter co lô ni as e
re je i ta ri am para es ta dos da União cada um dos can di da tos da Amé -
ri ca La ti na. A na ção ame ri ca na está con ven ci da de que todo acrés -
ci mo de po pu la ção, de há bi tos, cren ças, e ín do le in te i ra men te
ou tras, ca u sa ria um pro fun do de se qui lí brio em seu sis te ma de
go ver no e uma in cal cu lá vel de te ri o ra ção de sua raça.

Mes mo como es fe ra de in fluên cia, a Amé ri ca La ti na não
con vi ria aos Esta dos Uni dos. Os es ta dis tas ame ri ca nos sa bem que
os pro te to ra dos só pro du zi ri am uma nova es pé cie de car pet-bag gers,
– pra ga cuja na tu re za com pre en de bem quem sabe o que foi,
du ran te a con quis ta de Grant, a in va são dos es ta dos do Sul pe los
aven tu re i ros po lí ti cos do Nor te. Antes do car pet-bag ger, vi ria pre pa -
rar-lhe a en tra da o fli bus te i ro, e a Amé ri ca do Sul fi ca ria co ber ta
de um en xa me de es pe cu la do res da pior clas se, os qua is, den tro dos
seus “sa cos de ta pe te”, tra ri am os gérmens de uma pro fun da
cor rup ção, que ha via mais tar de  de se es ten der ao lobby do Con gres so.

A so lu ção do pro ble ma tem as sim que ser pro cu ra da
den tro mes mo de cada um dos nos sos pa í ses, mas de pen de da for -
ma ção em tor no de les e uma opi nião in te res sa da em seu res ga te,
que au xi lie os es for ços, ou, quan do mais não seja, re gis tre os sa cri -
fí ci os dos que em qual quer par te lu ta rem pela ca u sa co mum. Em
to dos es ses pa í ses há ho mens cuja cul tu ra ri va li za com a mais bri -
lhan te  cul tu ra eu ro péia e que po dem for mar a Liga Li be ral do
con ti nen te. A ca u sa é, de fato, co mum. A li ber da de ar gen ti na tor -
nou-se um in te res se di re to para o Bra sil, como era para os ar gen ti nos 
a li ber da de chi le na no tem po de Ro sas. É do in te res se do bo li vi a -
no e do pe ru a no que o esta do mais vi zi nho lhe ofe re ça um asi lo
se gu ro, e sir va ao seu país de es tí mu lo, se não mes mo no ve xa me.
Não é, po rém, so men te na fron te i ra que a ir ra di a ção se exer ce; ela

170 Jo a quim Na bu co



al can ça o Con ti nen te todo. O efe i to de um go ver no mo ra li za do é
ili mi ta do, e, de modo in di re to, uni ver sal.

Por isso, se o Chi le po li ti ca men te se es fa ce las se; se per des se 
as no ções de mo ral so ci al que for mam a sua co e são, a per da se ria
de toda a ci vi li za ção sul-ame ri ca na. Des de que as nos sas an ti gas
ins ti tu i ções, em vez de se rem apro ve i ta das com ava re za, fo ram
des de nho sa men te lan ça das fora, as do Chi le fi ca ram sen do as
úni cas que na Amé ri ca La ti na me re cem re al men te o belo nome
de Insti tu i ções. Vê-las de sa pa re cer qua se em se gui da às nos sas,
se ria mais uma tris te za para os que acom pa nham a ter rí vel dan ça
ma ca bra do con ti nen te. Fe liz men te o Chi le mos trou, por ins tin to,
apre ci ar, como o gran de se gre do da sua for ça, a con ti nu i da de da
sua li ber da de, ime mo ri al hoje, des de que as ge ra ções atu a is não lhe 
co nhe ce ram a ori gem.

O fato  de via fi car re gis tra do em cada um dos pa í ses da
Amé ri ca do Sul. Pela mi nha par te o as si na lei no Bra sil. O exem plo
não será inú til na era re pu bli ca na para um país do qual, mes mo no
apo geu da li ber da de e da or dem, di zia, no Par la men to, seu mais
fe cun do jor na lis ta:1 “O es pí ri to re vo lu ci o ná rio li gou-se à  exis tên cia
da na ção bra si le i ra, como o ver me, des de que ela nas ce, se liga à
fru ta que apo dre ce an tes de pas sar pela ma du re za.  Eu con si de ro
esta luta do es pí ri to re vo lu ci o ná rio com a au to ri da de no Bra sil
como uma luta per ma nen te, como uma mo lés tia crô ni ca, que
ata cou o do en te des de a sua in fân cia, cu jos aces sos têm sido re i -
te ra dos, que nes sas oca siões é com ba ti da, mas nun ca per fe i ta men -
te cu ra da.”
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