DOSSIER

O Caminho
Polaco
A primeira edição do livro de Adam
Zamoyski intitulava-se originalmente
O Caminho Polaco. O seu autor, um
historiador oriundo de uma antiga
família da aristocracia polaca, queria
assim realçar as características
particulares da história da Polónia tendo
como pano de fundo a história da Europa.

POR JAN SKÓRZYNSKI
Historiador

N

esta apresentação do livro de
Adam Zamoyski, centrar-me-ei,
justamente, nas particularidades
polacas que constituem, até hoje,
a nossa identidade nacional e
sem as quais seria difícil compreender não só o passado mas também o presente de nosso país.
O Reino da Polónia é um dos
Estados mais antigos da Europa. Formado na passagem
do século X para o XI pelos dois primeiros soberanos da
dinastia Piast, conseguiu assegurar a independência em
relação ao Sacro Império Romano-Germânico, situado a
ocidente, e ao Reino Checo, localizado a sul. Para a formação do reino da Polónia contribuíram, tanto um exército
audacioso, como uma diplomacia matrimonial: Mieszko,
primeiro soberano da Polónia, casou com uma princesa
checa, união que conduziu a que ele e o seu povo eslavo
se convertessem ao cristianismo, em 966. Tratou-se não só
de um meio para evitar que os vizinhos tentassem a conversão através das armas mas, sobretudo, significou uma
opção pela civilização ocidental. A Igreja trouxe tanto a
cultura como a educação e tornou-se um factor de coesão
do Estado, reforçando a sua soberania e o poder do rei.
Esta simbiose de objectivos religiosos e nacionais jamais
deixará de acompanhar a história da Polónia.

Dificilmente se conseguem separar estes dois objectivos,
verificado também numa segunda mais importante decisão
tomada na Idade Média: a união da Polónia com a Lituânia.
Após a conquista das terras hoje pertencentes à Ucrânia e
à Bielorrússia, o Grão-Ducado da Lituânia, de pequeno país
báltico, transformou-se, no século XIV, num dos maiores
territórios da Europa. Na aliança com a Polónia procurava
protecção contra a agressiva Ordem dos Cavaleiros Teutónicos que queria converter os Lituanos pagãos à força. O
aliado polaco podia oferecer à Lituânia não só o cristianismo, mas também o trono real, que atravessava uma crise de
sucessão por falta de um herdeiro varão na família reinante.
No ano de 1385, o Grão-Duque da Lituânia, Jaguelão converteu-se ao cristianismo em nome do seu povo, desposou a
princesa polaca Edviges e tornou-se rei de um país que viria
depois a chamar-se Res Pública das Duas Nações.
A Polónia e a Lituânia permaneceram juntas nos quatrocentos anos que se seguiram, através de uma união pessoal e política sob a governação da dinastia jaguelónica. Esta
união sem precedentes é hoje avaliada de forma distinta:
positivamente pelos historiadores polacos e menos positivamente pelos lituanos, que apontam como consequência
a polonização voluntária das elites lituanas, o que resultou
no atraso da formação da consciência nacional dos lituanos.
A verdade é que o elemento polaco, por se encontrar num
estádio civilizacional mais avançado, tinha um papel pre-
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Lokietek, soberano da
dinastia Piast
À ESQUERDA Adam Zamoyski
EM CIMA Em meados do século

X a dinastia Piast, ligou-se ao
cristianismo

dominante na união,
que se foi unificando
cada vez mais, apesar
de nunca ter chegado a
atingir a fase de fusão
num só organismo estatal. Na consciência histórica polaca,
as terras lituanas passaram a fazer parte da história da Polónia. O melhor exemplo disso é o poema épico do maior poeta polaco, Adam Mickiewicz, que começa com as seguintes
palavras: «Lituânia, pátria minha», já que o poeta, nascido
no século XIX, era natural dos arredores de Vilnius.
A união com a Lituânia orientava a energia polaca para o
oriente da Europa, o que inicialmente a transformou numa
grande potência – no século XVI, o reino polaco-lituano era
o maior país da Europa com um território de 1 000 000
de quilómetros quadrados. Posteriormente esta orientação
para oriente viria a causar muitos conflitos com os vizinhos, sendo os mais graves com a Rússia e a sua sucessora,
a União Soviética.
A união com a Lituânia não foi obra da côrte real, mas
sim dos grandes senhores (os magnatas) de Cracóvia, antiga capital do país. Isto revela uma característica particular
da história da Polónia, a posição autónoma da nobreza na
vida política e um muito cedo início do parlamentarismo.

Zamoyski afirma que «no que a este
assunto respeita, no ano de 1370,
quando morreu Casimiro o Grande,
último rei da dinastia Piast, a Polónia já superava a maioria dos países
da Europa e, 150 anos mais tarde, já
tinha até ultrapassado a Inglaterra».
Foi na primeira metade do século
XIV que os parlamentos regionais,
que congregavam os representantes
da nobreza, começaram a reunir-se.
No século XV, os reis da dinastia jaguelónica concederam à nobreza polaca uma série de direitos, entre os
quais prevalecia o princípio de no taxation without representation (sem
representação, não há impostos). Os
privilégios garantiam-lhes a liberdade pessoal – a versão polaca do Habeas Corpus Act provém do ano de
1430. A partir de então, nenhum nobre poderia ser detido ou destituído
da sua propriedade sem julgamento.
A nobreza também obteve o direito a
fazer uso da palavra em assuntos do
reino, no sentido em que o rei não podia subir os impostos
nem convocar o exercito para a guerra, sem o consentimento dos representantes da nobreza.
No final do século XV foi criado o parlamento nacional,
a Dieta, constituída por duas câmaras, que conquistou o
direito de aprovar o herdeiro do trono. O fortalecimento decisivo da posição do parlamento consumou-se com
a lei Nihil Novi (Nada de novo) de 1505, que determinava
que nenhuma lei poderia entrar em vigor sem a aprovação
da Dieta. Desta feita, no início do século XVI, a Polónia
tornou-se, de facto, numa monarquia parlamentar, na qual
o rei tinha de acordar todas as decisões mais importantes
com os representantes da nobreza. A Dieta representava a
generalidade da nobreza que constituía quase 10% da sociedade – em Inglaterra o sistema democrático abrangerá
mais cidadãos só em meados do século XIX.
Zamoyski, no seu livro, mostra que a nobreza polaca era
um fenómeno único na Europa. O seu estatuto social e
o seu papel são comparáveis aos dos samurais japoneses,
pois não têm origem nem na riqueza, nem na posse de terras, nem em títulos atribuídos pelo rei, mas sim na função
do exército que desempenhava.
A sua principal obrigação era a de participar nas guerras.
Muito numerosa, orgulhosa, ainda que amiúde empobrecida, independente e habituada a dar a sua opinião em
assuntos de Estado, a nobreza cuidava zelosamente da sua
«liberdade de ouro», nunca permitindo que se instalasse
na Polónia uma monarquia absoluta.
A eleição do rei passou também a ser um dos direitos que
a nobreza conquistou na segunda metade do século XVI. Era
realizada durante uma assembleia especial, na qual todos os
nobres podiam participar. O voto do mais pobre daquela
multidão de nobres contava tanto como o voto dos magnatas. Mais, todos eles podiam ser eleitos reis, já que só os nobres polacos e os membros de uma das dinastias europeias
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se podiam candidatar. No fundo, tratavam-se de eleições
gerais, embora não abrangessem outros estratos sociais,
como os camponeses e os burgueses. Um dos promotores
do direito à eleição geral do rei foi um dos antepassados do
autor deste livro, Jan Zamoyski, uma notável figura do Renascimento polaco, deputado da Dieta e, posteriormente,
chanceler do Reino.
A primeira eleição de um
rei ocorreu em 1573, após
a morte do último rei da
dinastia dos Jaguelões que
não deixou descendência.
Foi perto de Varsóvia, num
local especificamente destinado à eleição, que 40 mil
nobres se reuniram, totalmente armados, para lembrar a sua prontidão para
a luta em defesa da pátria,
que era o fundamento de
todos os seus direitos e privilégios. Os debates e a votação duraram quatro dias.
Por fim, a escolha recaiu
sobre o príncipe francês,
Henrique de Valois, irmão
do rei de França, Carlos
IX, que mais tarde, após a
morte do irmão, subiu ao
trono de França como Henrique III.
Antes de ser coroado, o
candidato escolhido comprometia-se a respeitar as liberdades dos nobres. Tinha
de consagrar dois documentos – um, sempre o mesmo,
de carácter constitucional,
referante aos direitos básicos; outro, continha, em
detalhe os deveres na condução de determinada política. Zamoyski chama-lhe,
com toda a justeza, condições de emprego para o
exercício do cargo de rei da
Polónia. O novo rei renunciava, de antemão, à indicação do seu sucessor, o qual
também deveria ser alvo de
eleição livre, e concordava
em não casar nem se divorciar sem o consentimento
da Dieta. O rei também tinha de obter a aprovação
do parlamento para travar
guerras, convocar o exército, ou seja, para a mobilização geral dos nobres – levée
en masse – bem como para

Enquanto
nos outros
países
europeus,
nos séculos
XVI e XVII,
se travavam
sangrentas
lutas
religiosas
entre
católicos e
protestantes, na
Polónia
florescia
uma
liberdade
total de
confissão
de fé

subir os impostos. Ainda se comprometia a convocar a Dieta
com regularidade. No caso de alguma destas condições não
ser cumprida, os súbditos consideravam-se libertos do juramento de fidelidade ao rei. O rei da Res Pública da Polónia
e Lituânia (Commonwealth) - era mais um chefe do poder
executivo do que um soberano no entendimento da Europa
ocidental – o seu poder não era arbitrário e não estava isento da aplicação da lei. No
entanto, vale a pena frisar
A primeira
eleição livre
que jamais algum dos reis
teve lugar em
polacos teve como fim a
1573. Para
decapitação, tal como o
disputar o
trono polaco
rei Carlos I de Inglaterra
candidataram-se
ou Luís XVI de França.
o governante de
Zamoyski
descreve
Moscovo Ivan IV,
“o Terrível”, o
uma admirável cena ocorduque Ernesto
rida na Catedral de Notre
de Habsburgo, e
Dame em Paris, a 10 de
Henrique, irmão
do rei da França,
Outubro de 1573. Na
tendo ganho
presença de toda a corte
este último
francesa e da delegação
polaca, Henrique teve
de prestar juramento às
principais leis do Reino
da Polónia. Como católico beligerante tentou
escapar ao artigo relativo
à liberdade religiosa, mas
logo o chefe da delegação polaca interveio com
uma fria declaração: Si
non iurabis non regnabis
(se não jurardes, não reinais). Henrique, que fora
um dos autores e zelosos
participantes na chacina
dos protestantes durante a noite de São Bartolomeu no ano
anterior, não teve outra alternativa senão prestar juramento.
A nobreza polaca olhava com desconfiança para os candidatos estrangeiros a rei e obrigava-os a jurar que não alterariam as regras em vigor na Res Pública, pois tinha perfeita consciência do quão diferente era o regime do seu país.
Orgulhava-se disso e, tal como afirmava, tinha de defender
as suas liberdades, que eram a sua principal prioridade. O
maior perigo para a nobreza era, em primeiro lugar, a perspectiva do absolutismo e, em segundo, a ameaça das perseguições religiosas. Uma das vincadas características da vida
pública polaca era uma tolerância religiosa, profundamente
enraizada. Enquanto nos outros países europeus, nos séculos XVI e XVII, se travavam sangrentas lutas religiosas entre
católicos e protestantes, na Polónia florescia uma liberdade
total de confissão de fé. Na Europa ocidental se aceitava
o princípio cuius regio eius religio (a religião do rei e a
religiao do povo). Na Polónia, o rei, inquirido sobre a sua
posição relativamente às questões religiosas, declarava aos
deputados: «Não sou senhor das vossas consciências». No
seculo XVI na Polónia, tradicionalmente católica, o protestantismo acabou por conquistar uma grande parte da elite
da nobreza. Em meados do século, na Dieta, a maioria dos
deputados era protestante, sendo eleita pela significativa
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O “Solidariedade”,
liderado por Lech
Walesa, abarcou a
maioria dos cidadãos
polacos e conduziu à
queda da ditadura e à
reconstrução de uma
Polónia livre

formava em voluntarismo ou mesmo anarquia,
acabaram por conduzir
ao enfraquecimento do
Estado e à sua queda, por
pressão dos vizinhos invasores – Rússia, Prússia
e Áustria. No final do século XVIII, a Res Pública
da Polonia e Lithuania
foi partilhada entre três
impérios e o país perdeu
a sua soberania por 120
anos. Todavia, se a Nação
conseguiu subsistir durante este período e restaurar a sua independência, bem como recuperar
o estado soberano em 1918, deve-o, em grande parte, ao
maioria dos nobres, que era católica, mas valorizava mais a
grande apego da nobreza – a liberdade.
capacidade política dos primeiros do que as suas diferenças
A generalidade da nobreza constituía uma verdadeira
religiosas. O princípio da tolerância religiosa inseriu-se no
nação política que se sentia, não só com o direito, mas
rol dos direitos básicos, desde 1573, constituindo um dos
também com a obrigação de interferir nos assuntos púpontos do juramento dos reis durante a coroação.
blicos. Esta característica não se apagou com a extinção
Apesar das condições favoráveis, a Reforma não conda Res Pública nem com a dissolução gradual, resultante
quistou seguidores duradouros na Polónia devido, princida modernização, da sua camada social mais importante.
palmente, à fria relação dos polacos com as questões reliNo século XIX, esta característica da nobreza, ligada ao
giosas. Nenhum polaco – católico, calvinista ou luterano
cultivo da terra, foi herdada por uma nova camada social
– colocava as questões religiosas acima dos assuntos do Escitadina – a inteligencja polaca. Este termo polaco, espetado e do direito, afirma Zamoyski. Praticamente não houcífico, que designa pessoas instruídas, também denota as
ve perseguições religiosas. Entre os anos de 1550 e 1650,
suas aspirações de conduzirem a luta pela liberdade na Nao número de protestantes mortos no Reino da Polónia por
ção. Józef Piłsudski constitui o exemplo paradigmático do
motivos religiosos não ultrapassou uma dezena. No mesmo
dirigente nascido numa família nobre, que, graças à educaperíodo, na Inglaterra foram mortas mais de 500 pessoas
ção recebida, fez parte da inteligencja e dedicou a sua vida
e, na Holanda, 900 foram queimadas nas fogueiras, leminteira a um trabalho em prol da Polónia. Foi
bra Zamoyski. A tolerância também abrangia
ele o pai da independência polaca em 1918, o
os muçulmanos e os judeus. O número de
vencedor da guerra com a Rússia bolchevique
judeus na Polónia crescia a par das perseguie primeiro chefe do Estado polaco. Estas trações anti-semitas de que eram alvo nos outros
dições nobres, republicanas e democráticas,
países. Muitos judeus, expulsos de Espanha e
tradições que se consumaram no empenho
de Portugal, no final do século XV, afluíram à
em assuntos públicos, também se fizeram senPolónia em busca de segurança e de protectir no grande movimento do Solidariedade nos
ção real. Graças à ausência de perseguições
anos 80 do século XX. Este movimento, em
na Polónia, chamada pelos refugiados «paranome do antigo princípio, “Nada de novo sem
íso dos Judeus», fixou-se, no decurso dos séo consentimento comum», exigia o direito à
culos seguintes, a maior comunidade judaica
representação e opunha-se ao poder absoluda Europa.
to do partido comunista. O Solidariedade que
O regime em vigor na Polónia entre os sécuabarcou a maioria dos cidadãos polacos conlos XV e XVII é chamado pelos historiadores
Adam Zamoyski
duziu à queda da ditadura e à reconstrução de
– democracia da nobreza. Os excessos desta
História da Polónia
Edições 70, 2010
uma Polónia livre. ::
democracia particular, que por vezes se trans-
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