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Winston Churchill

A tradição ocidental
da liberdade sob a lei
Churchill esteve na Madeira em Janeiro de 1950, e essa visita ficou
imortalizada pelas célebres fotos de Raul Perestrelo, bem como
pela sua estadia no Hotel Reid’s, de renome mundial

E

gostaria eu próprio
de prestar homenagem aos promotores
desta homenagem —
o senhor Presidente
da Câmara Municipal
de Câmara de Lobos,
Dr. Pedro Coelho, e o senhor Presidente do Governo Regional da Madeira, o
recém-eleito Dr. Miguel Albuquerque.
Trata-se, tanto quanto sei, da primeira grande iniciativa pública até agora
promovida em Portugal para assinalar
o cinquentenário da morte de Winston
Churchill. É certo que Churchill esteve
na Madeira em Janeiro de 1950, e que
essa visita ficou imortalizada pelas célebres fotos de Raul Perestrelo, bem como
pela sua estadia no Hotel Reid’s, de renome mundial. Ainda assim, creio que
é digno de nota — e de altíssima nota —
que o Presidente do Governo Regional
da Madeira e o Presidente da Câmara
Municipal de Câmara de Lobos tenham

68

NOVA CIDA DA N I A

VERÃO 2015

POR

João Carlos
Espada
Director do Instituto
de Estudos Políticos
da Universidade
Católica Portuguesa.
Director de Nova
Cidadania

querido assinalar de forma tão enfática
a memória de Winston Churchill.
Ao fazê-lo, o Dr. Miguel Albuquerque e o Dr. Pedro Coelho merecem
o grato reconhecimento de todos os
Churchillianos, em particular da International Churchill Society/Churchill
Centre. Trata-se de uma instituição
privada, que não recebe dinheiro dos
contribuintes, com secções autónomas no Reino Unido, nos EUA, Austrália, Canadá, Islândia, Israel, Portu-

gal e Nova Zelândia. Em Inglaterra, no
Blenheim Palace, entre 26 e 30 de Maio
próximo, celebraremos a memória de
Churchill com uma conferencia internacional, em que esta iniciativa da Madeira será merecidamente assinalada
— aliás, ela está já assinalada no site internacional Churchill 2015, promovido
pelo Churchill Centre.
No Estoril Political Forum, de 22 a
24 de Junho próximo, dedicado aos 800
anos da Magna Carta de 1215, o IEP-UCP
acolherá James Muller, presidente do
Conselho Académico do Churchill Centre, no jantar anual da Churchill Society of Portugal. Charles Moore, biógrafo
autorizado de Margaret Thatcher, antigo director de The Spectator e The Telegraph, proferirá a palestra memorial
Ralf Dahrendorf, onde Churchill será
recordado e homenageado.
Para estes dois grandes eventos, gostaria de deixar aqui desde já o convite a
todos os que possam deslocar-se a Ble-
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nheim, em Maio, ou ao Estoril, em Junho.
Um convite naturalmente muito especial
é dirigido aos Drs. Miguel Albuquerque e
Pedro Coelho, bem como naturalmente
ao Prof. Paulo Miguel Rodrigues. (O Prof.
José Tomaz Castello Branco é da casa e já
faz parte do nosso programa).
****
Há cinquenta anos, pouco depois das
8 horas da manhã de dia 24 de Janeiro de 1965, a BBC anunciava a morte
de Winston Churchill, com 90 anos de
idade. Menos de meia hora depois, uma
multidão começava a reunir-se junto
à residência londrina de Churchill, em
Hyde Park Gate.
Durante três dias, 321.360 pessoas
(segundo os registos da BBC) prestaram silenciosamente homenagem ao
antigo primeiro-ministro, que jazia em
câmara ardente em Westminster Hall
— uma honra que não era concedida a
um estadista britânico desde a morte de
William Gladstone, em 1898.
A Rainha tinha dado instruções para
que o funeral de Churchill fosse rodeado da grandeza compatível com o seu
papel na vida britânica. Sob o título
“Operation Hope Not”, os preparativos
para o funeral de Churchill estavam em
estudo desde que este sofrera um acidente cardíaco em 1953, quando ainda
era primeiro-ministro.
No dia do funeral, a 30 de Janeiro, o
Big Ben deu as horas até às 9h45 da manhã, permanecendo em silêncio durante o resto do dia. Uma longa procissão
iniciou o percurso entre Westminster
e St. Paul’s Cathedral, a obra prima de
Christopher Wren que resistira a 28
bombardeamentos nazis. 120 cadetes

da Royal Navy acompanhavam a carruagem fúnebre, recordando a dupla
passagem de Churchill pelo Ministério
da Marinha (1911-15; 1939-40). Militares de 18 unidades integravam o cortejo, marchando com as suas espingardas
viradas para baixo. Cem bandeiras eram
transportadas por antigos combatentes
das resistências francesa, dinamarquesa, norueguesa e holandesa.
O número de chefes de Estado e de
governo que assistiram ao serviço religioso em St. Paul’s Cathedral não seria
ultrapassado até ao funeral do Papa João
Paulo II, em 2005: 112 países estiveram
representados, incluindo seis monarcas,
seis presidentes e dezasseis primeiros-ministros. Apenas o governo chinês recusou abertamente fazer-se representar.
Durante esse dia, centenas de milhares de pessoas aguardavam em silêncio, ao longo do caminho de ferro entre
a estação de Waterloo, em Londres, e a
de Woodstock, em Oxfordshire, a passagem do comboio especial que transportava Churchill para o pequeno cemitério
de Bladon, junto ao palácio de Blenheim,
em Oxfordshire. Tinha sido aí, no imponente palácio dos Duques de Marlborough desde 1707, que Winston Churchill
nascera, a 30 de Novembro de 1874.
O mundo prestava homenagem ao
homem que, em Maio de 1940, assumira a liderança da resistência britânica e europeia ao nazismo triunfante
no continente europeu. Esse homem
tinha passado uma década, entre 1929
e 1939, em total isolamento político na
sua bancada conservadora no Parlamento britânico, denunciando as ideologias nacional-socialista e comunista,
condenando os esforços apaziguadores

Churchill tinha
uma orgulhosa
conﬁança
na tradição
da liberdade
europeia e
ocidental. Ele
via essa tradição
sem complexos
de culpa —
complexos
coloniais, ou
imperiais, ou
capitalistas, ou
aristocráticos,
ou o que quer
que fosse

dos governos do seu próprio partido,
bem como os discursos pacifistas do
partido trabalhista.
Em 1945, depois de vencer a guerra,
perdeu as eleições e passou tranquilamente à oposição. Em 1946, em Fulton,
no Missouri, nos EUA, na presença do
Presidente Truman, foi o primeiro a denunciar a “Cortina de Ferro” que o imperialismo soviético fizera descer sobre
a Europa central e oriental, após a derrota do nazismo.
Churchill regressaria ao lugar de
primeiro-ministro do Reino Unido em
1951, resignando por razões de saúde
em 1955. Mas fez questão de permanecer no Parlamento até 1964, um ano
antes de morrer, na bancada do seu
partido conservador — que, aliás, tinha abandonado, entre 1904 e 1924, a
favor dos liberais.

TRÊS PERGUNTAS SOBRE
WINSTON CHURCHILL
Muitas perguntas difíceis e estimulantes podem ser hoje colocadas sobre
Churchill, 50 anos após a sua morte.
Gostaria de mencionar apenas três: (1)
como explicar a intransigente oposição
de Churchill ao comunismo e ao nacional-socialismo, desde o início de ambos
e sem qualquer hesitação? (2) como explicar a sua recusa solitária de qualquer
negociação com Hitler, mesmo quando,
em 1940, a superioridade militar nazi
era evidente e triunfante no continente europeu? (3) como explicar a sua, de
novo solitária, denúncia da “cortina de
ferro”, em 1946, quando a Inglaterra e
a Europa estavam exaustas pela guerra?
Parece-me que existe um início de
resposta comum às três perguntas.
Churchill tinha uma orgulhosa confiança na tradição da liberdade europeia e ocidental. Ele via essa tradição
sem complexos de culpa — complexos
coloniais, ou imperiais, ou capitalistas, ou aristocráticos, ou o que quer que
fosse. Era uma tradição que tinha dado,
e continuava a dar, um contributo claramente positivo, civilizador, à humanidade. Tinha cometido erros e abusos,
sem dúvida, como qualquer empreendimento humano, sempre falível e
imperfeito. Mas era uma boa causa, na
qual ele sempre se sentiu confortável e
da qual se sentia grato herdeiro.
No interior desta tradição, Churchill
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tinha um afecto especial pela tradição
política dos povos de língua inglesa. Mas
sempre insistiu que esta tradição dos povos de língua inglesa era parte da tradição
europeia e ocidental, comungando das
mesmas raízes greco-romana, judaica e
cristã. Não era uma outra tradição.
É certo que tinha características especiais. Uma das mais importantes residia na sua alergia a revoluções e à linguagem da inovação revolucionária.
A mais recente revolução inglesa
ocorrera em 1688 e tinha sido feita em
nome da restauração das antigas liberdades da Magna Carta, de 1215. Fora
uma revolução relutante, moderada,
promovida por um bloco central de
monárquicos moderados (Tories) e republicanos moderados (Whigs), cujos
objectivos expressos eram evitar uma
nova guerra civil em Inglaterra e tornar
desnecessária qualquer nova revolução.
Estes moderados viam a restauração
das antigas liberdades da Magna Carta — um governo limitado pela lei que
presta contas ao Parlamento — como
forma de domesticar, amaciar, civilizar
(mas não utopicamente abolir ou asfixiar) os conflitos radicais.
Enquanto admirador e estudioso
desta tradição, Churchill só podia reagir
com horror, desde o início, aos fundamentalismos revolucionários de Lenine
e Staline, Hitler e Mussolini. O facto de
ambos falarem em nome da ruptura revolucionária com o passado e em nome
das massas trabalhadoras e dos pobres
não comoveu Churchill por um só segundo. Essa era a linguagem que sempre
causara repugnância ao seu credo político reformista, ordeiro, conservador,
liberal e com forte sensibilidade social.
Foi com base nesta sólida formação
política britânica, europeia e ocidental
que Churchill conseguiu mobilizar — a
partir de Maio de 1940, quando foi nomeado Primeiro-Ministro — o espírito
patriótico britânico para acorrer em auxílio da liberdade ocidental e europeia
que tinha sido atacada após o sinistro
pacto nazi-soviético de Agosto de 1939
— que conduziu à infame partilha da Polónia em Setembro desse mesmo ano.
Esta força de vontade e a capacidade
de resistência de Churchill tinham já ficado patentes na década de 1930 -- “the
wilderness years”, como ficaram conhecidos. Isolado no seio do seu próprio partido Conservador – ao qual regressara em
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1924, vinte anos depois de o ter trocado
pelos Liberais, em 1904 – Churchill recusou ao longo de toda a década de 1930
subscrever as teses dominantes favoráveis ao apaziguamento com a Alemanha
em acelerado processo de rearmamento.
Essa persistente oposição ao consenso
dominante da época – o que hoje chamaríamos o pensamento politicamente
correcto da altura – custou-lhe um tremendo isolamento político e pessoal. Mas
Churchill não cedeu. Durante dez anos,
repetiu os alertas contra o rearmamento da Alemanha, condenou a paralisia da
Sociedade das Nações, denunciou a maré
anti-democrática que, à esquerda e à di-

esforço, lágrimas e suor. Temos perante
nós uma ameaça da mais grave natureza.
Temos perante nós muitos, muitos longos
meses de combate e sofrimento. Perguntam-me, qual é a nossa política? Eu direi
que é a de fazer a guerra, por mar, terra
e ar, com todo o nosso poder e com toda
a força que Deus nos deu; fazer a guerra
contra uma monstruosa tirania, nunca
ultrapassada no lamentável catálogo do
crime humano. Esta é a nossa política…
Perguntam-me, qual é o nosso objectivo?
Posso responder numa palavra: é a vitória. Vitória a todo o custo, vitória apesar
de todo o terror, vitória por mais longa e
árduo que o caminho possa ser; porque

reita, crescia na Europa. A partir da sua
casa de campo em Chartwell, onde escrevia e reunia um pequeno círculo de teimosos dissidentes, Churchill construiu
pacientemente um autêntico “governo
sombra”. Recolhia informações sobre
a evolução da Europa, acompanhava o
crescimento das forças militares alemãs,
estudava a evolução das tecnologias militares. Esses dez anos de resistência solitária tinham-no preparado como a nenhum outro para liderar a resistência inglesa, quando tudo parecia perdido. E foi
um programa de resistência que anunciou nas palavras memoráveis do seu primeiro discurso como Primeiro-Ministro
na Câmara dos Comuns, a 13 de Maio de
1940, quando ainda estava a formar o
seu Governo:

sem vitória, não há sobrevivência.” 1

“Nada tenho a oferecer senão sangue,

Menos de um mês depois, a 4 de Junho, Churchill voltaria ao Parlamento,
um dia após a evacuação com êxito de
Dunkirk de 224,318 soldados ingleses
e 112,172 soldados franceses. Churchill
considerou Dunkirk um milagre, confessando nunca ter esperado conseguir
evacuar mais de 20 ou 30 mil soldados.
Mas alertou para que “devemos ser
muito cautelosos em não atribuir a esta
operação os atributos de uma vitória.
As guerras não se ganham com evacuações.” E foi neste contexto que ele proferiu o célebre discurso no Parlamento:
“Apesar de largas partes da Europa e
muitos velhos e famosos Estados terem
caído ou poderem cair nas garras da
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Gestapo e de todo o odioso aparato do
poder Nazi, nós não vacilaremos.
Iremos até ao fim. Combateremos em
França, combateremos nos mares e
nos oceanos, combateremos no ar com
crescente confiança e crescente força,
defenderemos a nossa ilha, qualquer
que seja o seu custo.
Lutaremos nas praias, lutaremos nos
campos de aterragem, lutaremos nos
campos e nas ruas, lutaremos nas
montanhas; nunca nos renderemos.
E se, o que não acredito por um momento
que seja, esta ilha ou uma larga parte dela
fosse subjugada e condenada à fome, então o nosso Império para além dos mares,

Churchill tinha um
afecto especial pela
tradição política
dos povos de
língua inglesa. Mas
sempre insistiu
que esta tradição
era parte da
tradição europeia
e ocidental,
comungando das
mesmas raízes
greco-romana,
judaica e cristã
armado e guardado pela Armada Britânica, continuaria a luta até que, quando
Deus quisesse, o Novo Mundo, com todo o
seu poder e força, avançasse para salvar
e libertar o Velho.” 2

“CORTINA DE FERRO”
No fim da guerra, Churchill voltaria a dar
provas desta força de vontade e capacidade de resistência. Tendo vencido a guerra para logo a seguir perder as eleições, o
velho combatente não desistiu. Em 1946,
no célebre discurso de Fulton, no Missouri, ladeado pelo Presidente Truman,

Churchill fez a primeira denúncia pública
da tirania bolchevique que se abatia sobre
a Europa central e de Leste:
“De Stettin no Báltico a Trieste no Adriático, uma cortina de ferro está a descer
através do Continente. Por detrás dessa
linha ficam todas as capitais dos antigos
Estados da Europa central e oriental.
Varsóvia, Berlim, Praga, Viena, Budapeste, Belgrado, Bucareste e Sofia, todas
estas famosas cidades e a população em
seu redor estão no que devemos chamar
a esfera soviética, e todas estão sujeitas,
de uma forma ou de outra, não apenas
à influência soviética mas a um muito elevado e, nalguns casos, crescente
controlo de Moscovo.
[...] Quaisquer que sejam as conclusões
a retirar destes factos – e de factos se
trata – esta não é certamente a Europa
Libertada que nós lutámos por construir. Nem ela contém os ingredientes
essenciais de uma paz permanente” 3

Churchill iria então, mais uma vez,
desafiar o consenso politicamente correcto que emergia nos pós-guerra. Este
consenso, promovido habilmente pelas
forças comunistas e pela ala esquerda das
socialistas, contava com a paralisia comprometida de grande parte das forças
centristas e conservadoras. Estas estavam
embaraçadas pela propaganda esquerdista que re-escrevia a história da II Guerra,
apresentando-a como uma guerra contra
as forças conservadoras, a chamada “direita”, alegadamente representadas pelo
nazismo alemão e pelo fascismo italiano.
De acordo com essa narrativa imaginária,
a União Soviética de Staline teria sido a
grande opositora de Hitler. O socialismo
seria o destino inexorável do progresso
histórico. E a eliminação definitiva das
raízes do belicismo nazi-fascista exigiria
a destruição do capitalismo e a construção do socialismo.
Obviamente, esta mistificação só
podia merecer o desprezo de Churchill.
Orgulhoso conservador e liberal, Churchill sabia bem que a democracia ocidental fora ameaçada pelos totalitarismos de sinal contrário, o comunismo e
o nazismo. E sabia que a resistência das
democracias de língua inglesa se devera
em grande parte ao facto de elas nunca terem sido tentadas pela hostilidade
anti-ocidental – a hostilidade ao pluralismo político e económico, ao Governo

limitado pela Lei que presta contas ao
Parlamento, à economia de mercado e
empresa live -- pregada por esses dois
colectivismos revolucionários de sinal
contrário, o comunismo e o nazismo.
Com base nesta sólida visão do mundo, Churchill iria apresentar no discurso
de Fulton, em 1946, a estratégia que viria
a servir de base à Guerra Fria e ao “containment” da ameaça comunista durante
as quatro décadas seguintes. Em Fulton,
Churchill defendeu que as Nações Unidas só poderiam desempenhar um papel efectivo se as democracias ocidentais
actuassem unidas no seu interior. Apelou ainda à reconstrução de uma Europa
ocidental unida, ideia que viria a desenvolver no célebre discurso de Zurique,
em que apelou à criação de uma comum
cidadania europeia, chegando a mencionar a ideia possível de “qualquer coisa
como uns Estados Unidos da Europa”.
Finalmente, no núcleo dessas alianças
democráticas, voltou a colocar a relação
especial entre a Inglaterra e os Estados-Unidos da América, parceiros centrais
da vasta comunidade dos povos de língua
inglesa. Churchill via esta comunidade de
língua inglesa como a principal referência
de liberdade ordeira na História recente
ocidental, herdeira de Atenas e Roma. E
atribuía-lhe a principal responsabilidade
na vitória da II Guerra Mundial.
O discurso de Fulton deixou-o isolado mais uma vez. Uma feroz reacção
pública de mais de uma centena de deputados trabalhistas não se fez esperar
no seu país. Foi acusado de belicismo
reaccionário e de anti-comunismo primário. Mesmo nos EUA, a imprensa de
esquerda criticou-o duramente, considerando-o ultrapassado e nostálgico do
imperialismo inglês vitoriano. A reacção
foi tão forte que o próprio Presidente
Truman – que viria a desempenhar um
papel crucial na guerra fria – optou por
não defender o discurso Chegou mesmo
a dizer que o desconhecia antes de o ter
ouvido proferir por Churchill. No entanto, Churchill convidara-o a lê-lo durante a viagem de comboio que ambos fizeram para Fulton.

UMA SÓLIDA
FORMAÇÃO ANGLÓFONA
De onde vem esta extraordinária persistência de Churchill, que John Keegan — o grande especialista inglês em
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estudos militares — considerou ter sido
a sua principal virtude estratégica? O
próprio Keegan ajuda-nos a descortinar
a resposta quando recorda as palavras
de John Colville, um dos secretários
pessoais de Churchill:
“[Churchill] comportava-se em público tal como se comportava em privado.
Não havia duas faces, não havia uma
máscara que caísse quando a audiência se retirava. Os sentimentos que exprimia em público eram familiares aos
que eram de casa.” 4

Por outras palavras, os sentimentos e valores públicos com que Churchill uniu a resistência inglesa eram os
sentimentos e valores privados que ele
aprendera na sua vida pessoal e que realmente subscrevia. De onde vinham
esses valores? Em que consistiam?
Eles eram certamente muito diferentes das visões do mundo que começaram a dominar a Europa continental a
partir do final da I Guerra Mundial. Por
essa altura, teve início uma nova vaga
da cíclica sedução dos intelectuais por
correntes revolucionárias e vanguardistas, aquilo que Karl Popper designou
pela eterna inclinação dos intelectuais
para posarem como profetas oraculares
de um futuro sobre o qual julgam possuir a chave científica.5 Os intelectuais
tendiam a ser entusiastas fervorosos
das marés revolucionárias, fossem da
esquerda ou da direita, do comunismo
ou daquilo que viria a ser o nacional-socialismo. Os revolucionários apresentavam-se como porta-vozes de um
mundo novo. Havia que deixar para
trás a inércia da democracia parlamentar e a mesquinhez comercial do capitalismo. A Inglaterra e a América eram
vistas como símbolos do velho mundo. Dizia-se que estavam à mercê da
“conspiração judaica” e da “plutocracia financeira mundial”. A Inglaterra e
a América eram acusadas de resistir ao
novo “Estado total” centralizado e inovador, introduzido primeiro por Lenine
na Rússia de 1917 e depois por Mussolini, na Itália de 1922. Na Europa, muitas
pessoas mostravam-se sensíveis às novas tendências: “Sim, o mundo está a
mudar”, diziam, “e, tal como o mundo,
também nós temos de mudar para não
ficarmos fora do nosso tempo”.
Winston Churchill permaneceu
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imune à linguagem da revolução e
da inovação. Dizia-se que ele era um
conservador antiquado que não compreendia os novos tempos. Mas Churchill compreendia os novos tempos. E
não gostava daquilo que compreendia.
Churchill era um admirador da tradição
liberal e conservadora do seu país e do
Império Britânico. Estudara Macaulay e
aprendera que a Revolução Gloriosa de
1688 – a última revolução que houvera
em Inglaterra – fora feita com relutância e com o objectivo principal de tornar
desnecessárias futuras revoluções.
A linguagem apaixonada da inovação também não o entusiasmava.

Churchill estudara Edmund Burke e
sabia que o parlamento inglês nascera
da resistência contra o “despotismo
da inovação” promovido por reis que
aspiravam ao poder absoluto. O sistema de Governo e Oposição baseado em
partidos parlamentares rivais surgira
para acabar com o chamado “governo
da corte” que não era obrigado a prestar contas aos contribuintes. Estes governos que não prestavam contas – dissera Edmund Burke – desejavam promover “modelos de perfeição” numa
monarquia, que iam muito além da
República de Platão. Churchill sabia-o e mostrava-se bastante céptico em
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relação a modelos de perfeição inovadores. “Temos de nos precaver contra a
inovação desnecessária, especialmente
quando é orientada pela lógica”, disse
numa afirmação que ficou famosa, ao
responder em 1942 na Câmara dos Comuns a uma proposta no sentido de se
alterarem as designações do Ministro
da Defesa e do Secretário de Estado da
Guerra, por serem títulos ilógicos.6
Churchill também se mostrava, no
mínimo, indiferente à retórica da chamada “vontade geral” que, por alguma
razão, era usada tanto pela esquerda revolucionária como pela direita revolucionária. Sabia que a “vontade geral” seria
sempre a vontade de uma maioria efémera – ou, o que era ainda pior, de uma minoria activista – e que todas as vontades
têm de se sujeitar às limitações dos freios
e contrapesos constitucionais. Quanto ao
interesse público, pelo qual Churchill tinha o maior respeito, também sabia que
não podia ser definido por movimentos
de massas ululantes. O interesse público
devia emergir num regime misto com
base na interacção entre um princípio
monárquico, um princípio aristocrático e
um princípio democrático.
Tudo isto eram elementos fundamentais da tradição política britânica,
que Churchill conhecia muito bem.
Esta tradição é dificilmente traduzível na linguagem ideológica moderna,
tão do agrado do espírito geométrico
da Europa continental. Mas Churchill
resumiu-a brilhantemente numa passagem em que procurou descrever as
convicções políticas de seu pai, Lord
Randolph Churchill, que tinha sido um
ilustre parlamentar conservador. Disse
Winston Churchill sobre seu pai:
“[Lord Randolph Churchill] não via razão para que as velhas glórias da Igreja
e do Estado, do Rei e do país, não pudessem ser reconciliadas com a democracia
moderna; ou por que razão as massas do
povo trabalhador não pudessem tornar-se os maiores defensores destas antigas
instituições através das quais tinham
adquirido as suas liberdades e o seu progresso. É esta união do passado e do presente, da tradição e do progresso, esta
corrente de ouro, nunca até agora quebrada, porque nenhuma pressão indevida foi exercida sobre ela, que tem constituído o mérito peculiar e a qualidade
soberana da vida nacional inglesa.” 7

Regresso aos anos
1930 na Europa?
Estamos aqui para recordar a figura e
a obra de Winston Churchill. Mas talvez haja razões para pensar que o seu
legado volta hoje a ter uma actualidade
inesperada.
Talvez não seja excessivo recordar
a funesta década de 1930 na Europa.
Enquanto o discurso da esquerda continua hoje a investir contra a chamada
“direita neo-liberal”, uma velha direita autoritária, anti-liberal e xenófoba
reemerge paulatinamente em vários
países europeus. O caso mais patente é
talvez o da Frente Nacional de Marine
Le Pen, em França.
Mas a França não é caso único. Na
Grécia, em Itália, na Áustria, Hungria,
Holanda e até, em grau menor, na Alemanha, crescem partidos que fazem
ressuscitar o discurso anti-liberal da
velha direita europeia dos anos 1930 —
quando a democracia entrou em colapso no continente europeu.
Simultaneamente, assistimos ao
crescimento de partidos da extrema-esquerda. a Grécia tem actualmente
no Governo uma coligação de um partido de extrema-esquerda com um de
extrema-direita. Ambos elogiam a Rússia. Na vizinha Espanha, as sondagens
dão o primeiro lugar a um partido de
extrema-esquerda que também elogia a
Rússia — e que descreve a União Europeia como uma “oligarquia capitalista”.
É importante recordar que a Grécia
foi o segundo país da Terceira Vaga de
democratização mundial — que Portugal inaugurou em 1974, sendo seguido
pela Grécia e depois por Espanha. Talvez seja uma coincidência. Mas pode ser
que não seja: duas democracias muito

recentes, precedidas por ditaduras e
guerras civis, assistem à fragmentação
dos partidos que viabilizaram as transições democráticas — e à emergência
de partidos anti-sistema que fazem a
corte a regimes anti-ocidentais, com a
Rússia à cabeça.
Perante estes sinais muito preocupantes, a direita e a esquerda democráticas fariam bem em parar para
reflectir. E, em vez de se atacarem
mutuamente por questões menores,
fariam melhor em recordar o seu compromisso comum com a liberdade e a
democracia. E poderiam talvez iniciar
uma reflexão comum sobre as origens
do crescimento dos extremos na Europa — da extrema-direita em França,
ou da extrema-esquerda na Grécia e
em Espanha, por exemplo.
Portugal teve a este respeito pelo
menos uma vantagem importante, que
na altura terá sido uma desvantagem:
não tivemos uma “transição pactada”, como em Espanha, e sofremos 18
meses de PREC, que nos levou à beira
de uma ditadura comunista. Foi uma
vacina que convinha agora ser recordada por todos os partidos democráticos: não queremos revoluções, nem de
esquerda, nem de direita. E sabemos
muito bem a que mundo queremos
pertencer: ao mundo euro-atlântico
das democracias parlamentares e das
economias de mercado.
Este foi o mundo que Winston
Churchill defendeu, contra as tiranias
da extrema-esquerda e da extrema-direita. Como Churchill gostava de
referir, todos sabemos que a democracia é um regime muito imperfeito. É
mesmo o pior regime… com excepção
de todos os outros.
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