
Para os jornalistas, os heróis do nosso tempo.
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Prólogo

(2010)

O meu filho nasceu em Viena. Foi um parto difícil, pelo que a 
primeira preocupação do obstetra austríaco e da parteira polaca foi o 
bebé. Respirava, a mãe agarrou nele por momentos e depois foi levada 
para uma sala de operações. A parteira, Ewa, entregou-mo. Eu e o meu 
filho ficámos um pouco atordoados com o que aconteceu depois, mas 
permanecemos juntos. Ele olhava para cima com uns olhos violeta 
desfocados, enquanto os cirurgiões passavam por nós a correr desal-
mados com máscaras e luvas de borracha verdes.

No dia seguinte, tudo parecia estar bem. Os enfermeiros disseram-
-me para sair do hospital à hora normal, às cinco da tarde, deixando a 
mãe e o bebé ao cuidado deles até de manhã. Agora podia, um pouco 
atrasado, enviar um anúncio de nascimento por email. Alguns amigos 
leram a boa-nova no momento em que souberam de uma catástrofe 
que ceifou a vida de outros. Um amigo meu, colega universitário que 
conheci em Viena num século diferente, embarcara num avião em 
Varsóvia. A minha mensagem foi emitida à velocidade da luz, mas 
nunca chegou ao destinatário.

O ano de 2010 foi um tempo de reflexão. Há dois anos, uma crise  
financeira eliminara grande parte da riqueza mundial, e uma recuperação 
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vacilante favorecia os ricos. Um afro-americano era presidente dos 
Estados Unidos. A grande aventura da Europa nos anos 2000, o alarga-
mento da União Europeia ao leste, parecia concluída. Uma década após 
o começo do século xxi, duas décadas depois do fim do comunismo na 
Europa, seis décadas após o início da Segunda Guerra Mundial, 2010 
parecia um ano de balanços.

Nesse ano, eu estava a trabalhar com um historiador em fim de 
vida. Eu admirava Tony Judt, em especial pela sua história da Europa, 
o Pós-Guerra, publicado em 2005. Narrava o sucesso improvável da 
União Europeia na reunião dos fragmentos imperiais para formar a 
maior economia e a mais importante zona de democracia no mundo. 
O livro terminava com uma meditação sobre a memória do Holocausto 
dos judeus da Europa. No século xxi, sugeria ele, as ações e o dinheiro 
não seriam suficientes: a decência política exigiria uma história  
de terror.

Em 2008, Tony contraíra esclerose lateral amiotrófica (ELA), uma 
doença neurológica degenerativa. Estava convencido de que iria mor-
rer, preso num corpo que não lhe serviria a mente. Depois de Tony ter 
perdido o uso das mãos, começámos a gravar conversas sobre temas do 
século xx. Estávamos preocupados, quando falámos em 2009, com as 
ideias americanas de que o capitalismo era inalterável e a democracia 
inevitável. Tony escrevera sobre os intelectuais irresponsáveis que 
tinham ajudado o totalitarismo no século xx. Estava então preocupado 
com uma nova irresponsabilidade no século xxi: uma rejeição total das 
ideias, que nivelava a discussão, enfraquecia a política e normalizava 
a desigualdade.

Enquanto tínhamos estas conversas, eu estava a escrever uma histó-
ria dos assassinatos políticos em massa cometidos pela Alemanha nazi e 
pela União Soviética na Europa dos anos 1930 e 1940. Começava com 
as pessoas e as suas casas, em particular os judeus, bielorrussos, ucra-
nianos, russos, bálticos e polacos que haviam sofrido os dois regimes 
nos locais onde o poder nazi e o soviético se sucederam. Embora os 
capítulos do livro fossem sinistros – fomes planeadas, valas comuns, 
câmaras de gás –, a sua premissa era otimista: as causas do assassínio 
em massa podiam ser apuradas, as palavras dos mortos recordadas.  
A verdade podia ser contada e lições podiam ser aprendidas.
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Um capítulo desse livro era dedicado a um ponto de viragem do 
século xx: a aliança nazi-soviética que deu início à Segunda Guerra 
Mundial na Europa. Em setembro de 1939, a Alemanha nazi e a União 
Soviética invadiram a Polónia, ambas com o objetivo de destruir o 
Estado polaco e a classe política polaca. Em abril de 1940, a polícia 
secreta soviética assassinou 21 892 prisioneiros de guerra polacos, a 
maioria oficiais da reserva com educação superior. Os homens (e uma 
mulher) foram mortos com tiros na nuca em cinco locais de execução, 
um deles na floresta Katyn, perto de Smolensk, na república russa 
da União Soviética. Para os polacos, o massacre de Katyn passou a 
representar, de um modo geral, a repressão soviética.

Após a Segunda Guerra Mundial, a Polónia era um regime comu-
nista e um satélite soviético; por isso, o massacre Katyn não podia 
ser discutido. Só depois da dissolução de União Soviética, em 1991, 
é que os historiadores esclareceram o que acontecera. Os documentos 
soviéticos não deixavam dúvidas de que o assassinato em massa foi 
uma ação deliberada, pessoalmente aprovada por Estaline. Desde o 
fim da União Soviética que a nova Federação Russa se tem esforçado 
por lidar com o legado do terror estalinista. Em 3 de fevereiro de 
2010, quando eu estava a concluir o meu livro, o primeiro-ministro 
russo fez uma proposta surpreendente ao seu homólogo polaco: uma 
comemoração conjunta de Katyn em abril desse ano, o 70.º aniver-
sário do crime. À meia-noite de 1 de abril, no dia em que o meu 
filho deveria ter nascido, enviei o meu livro à editora. No dia 7 de 
abril, uma delegação governamental polaca, liderada pelo primeiro- 
-ministro da Polónia, chegou à Rússia. No dia seguinte, a minha mulher 
deu à luz.

Dois dias depois, uma segunda delegação polaca partiu para a 
Rússia. Incluía o presidente polaco e a sua esposa, comandantes das 
Forças Armadas polacas, deputados, ativistas civis, padres e familiares 
dos assassinados em Katyn em 1940. Um dos membros da delegação 
era o meu amigo Tomek Merta, teórico político admirado – e ministro-
-adjunto da Cultura, responsável pela comemoração. No início da 
manhã de sábado, 10 de abril de 2010, Tomek embarcou num avião. 
Despenhou-se às 8h41 da manhã, perto de uma pista de aterragem do 
aeroporto militar russo de Smolensk. Não houve sobreviventes. Num 
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quarto de maternidade em Viena, um telemóvel tocou e uma nova mãe 
gritou em polaco.

Na noite seguinte, li as respostas ao meu anúncio de nascimento. 
Um amigo queria que eu tivesse conhecimento da tragédia no meio 
da minha própria alegria: «Para que não se veja numa situação difícil, 
tenho de lhe dizer que Tomek Merta foi morto.» Outro amigo, cujo 
nome constava na lista de passageiros, escreveu para dizer que mudara 
de ideias e ficara em casa. A sua mulher deveria dar à luz algumas 
semanas depois.

Despediu-se, escrevendo: «A partir de agora, tudo será diferente.»

Nas maternidades austríacas, as mães ficam internadas quatro 
dias para que as enfermeiras as ensinem a alimentar, a dar banho e 
a cuidar do bebé. É tempo suficiente para que famílias se conheçam, 
para que os pais saibam que línguas partilham, para que se encetem 
conversas. No dia seguinte, na maternidade, a conversa em polaco 
era sobre conspiração. Surgiram rumores: os russos tinham abatido o 
avião; o governo polaco estava envolvido na conspiração para matar 
o presidente polaco, que era de um partido diferente do do primeiro-
-ministro. Uma mãe polaca perguntou-me o que eu pensava. Respondi 
que tudo isso era muito improvável.

No dia seguinte, a minha família pôde ir para casa. Com o bebé a 
dormir num berço, escrevi dois artigos sobre Tomek: um obituário em 
polaco e outro texto, em inglês, que descrevia o desastre e terminava 
num tom esperançoso sobre a Rússia. Um presidente polaco perdera a 
vida a caminho da comemoração de um crime cometido em solo russo. 
Exprimi a esperança de que o primeiro-ministro russo, Vladimir Putin, 
aproveitasse a ocasião para considerar de forma mais abrangente a his-
tória do estalinismo. Talvez fosse um apelo sensato entre todo aquele 
pesar de abril de 2010; como previsão, não podia estar mais errada.

A partir de então, tudo foi diferente. Putin, que já servira dois 
mandatos como presidente antes de se tornar primeiro-ministro, anun-
ciou, em setembro de 2011, que queria voltar a ser presidente. Nesse 
dezembro, o seu partido teve fracos resultados nas eleições parlamen-
tares, mas, mesmo assim, conseguiu obter uma maioria parlamentar. 
Depois de outras eleições, que pareceram fraudulentas, Putin voltou 
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a ser presidente em maio de 2012. Conseguiu então que as discus-
sões sobre o passado soviético, como a que ele próprio iniciara sobre 
Katyn, passassem a ser tratadas como ofensas criminais. Na Polónia, 
a catástrofe de Smolensk uniu a sociedade durante um dia e depois 
polarizou-a durante anos. A obsessão com o desastre de abril de 2010 
foi crescendo ao longo do tempo, diminuindo a importância do massa-
cre de Katyn, cujas vítimas devia homenagear, diminuindo, de facto, 
a importância de todos os episódios históricos do sofrimento polaco.  
A Polónia e a Rússia deixaram de refletir na história. Os tempos esta-
vam a mudar. Ou talvez fosse o nosso sentido de tempo que estava  
a mudar.

A União Europeia foi encoberta por uma sombra. A nossa materni-
dade em Viena, onde tudo era coberto por um seguro de saúde barato, 
era uma recordação do sucesso do projeto europeu. Era um exemplo 
dos serviços que eram considerados garantidos em grande parte da 
Europa, mas impensáveis nos Estados Unidos. O mesmo se poderia 
dizer do metropolitano rápido e fiável que me levou ao hospital: 
normal na Europa, mas inacessível na América. Em 2013, a Rússia 
virou-se contra a União Europeia, condenando-a como decadente e 
hostil. O sucesso europeu poderia encorajar os russos a pensar que os 
ex-impérios poderiam tornar-se democracias prósperas, pelo que a sua 
existência ficava de repente em risco.

Quando a Ucrânia, vizinha da Rússia, se aproximou da União 
Europeia, a Rússia invadiu o país e anexou parte do seu território 
em 2014. Em 2015, a Rússia expandiu uma campanha extraordinária 
de ciberguerra para lá da Ucrânia, para a Europa e para os Estados 
Unidos, com o auxílio de muitos europeus e americanos. Em 2016, 
os britânicos votaram pela saída da União Europeia, como há muito 
Moscovo advogava, e os americanos elegeram Donald Trump como 
presidente, resultados que os russos se esforçaram por alcançar. Entre 
outras falhas, este novo presidente dos Estados Unidos não foi capaz 
de refletir na história: não comemorou o Holocausto quando surgiu a 
ocasião e não condena os nazis do seu próprio país.

O século xx já tinha efetivamente terminado, mas as suas lições 
ainda estavam por aprender. Uma nova forma de política estava a surgir 
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na Rússia, na Europa e na América, uma nova falta de liberdade para 
combinar com um novo tempo.

Escrevi aqueles dois artigos sobre o desastre de Smolensk depois 
de anos de reflexão sobre a política da vida e da morte, numa noite em 
que a membrana entre estas parecia fina. «A tua felicidade no meio da 
infelicidade», escreveu um dos meus amigos, e a primeira parecia tão 
pouco merecida quanto a segunda. Os fins e os princípios estavam tão 
próximos, ou pareciam estar na ordem errada, a morte antes da vida, 
morrer antes de viver; o tempo estava fora dos eixos.

Por volta de abril de 2010, o carácter humano alterou-se. Quando 
redigi o anúncio de nascimento do meu primeiro filho, tive de ir ao 
meu escritório e usar um computador; os smartphones ainda não esta-
vam generalizados. Esperava as respostas durante dias ou semanas, 
e não de imediato. Quando a minha filha nasceu, dois anos depois, 
tudo isto mudara: ter um smartphone era a norma, e as respostas ou 
eram imediatas ou não vinham. Ter dois filhos é muito diferente de 
ter um; no entanto, penso que, para todos nós, o tempo tornou-se mais 
fragmentado e esquivo à medida que a Internet se transformou numa 
rede social.

As máquinas que deviam criar tempo estavam, ao invés, a consu- 
mi-lo. Depois de perdermos a capacidade de nos concentrarmos e de  
recordarmos, tudo parece novo. Após a morte de Tony, em agosto  
de 2010, fiz uma digressão para falar do livro que tínhamos escrito, 
que ele intitulou Pensar o Século XX. Enquanto viajava pelos Estados 
Unidos, percebi que o seu assunto estava demasiado esquecido. Nos 
quartos de hotel, via canais de televisão russos a brincarem com a 
traumática história racial americana, sugerindo que Barack Obama 
nascera em África. Achei estranho que o entertainer americano Donald 
Trump tivesse agarrado no tema pouco tempo depois.

Os americanos e os europeus foram transportados para o novo 
século por uma narrativa sobre o «fim da história», por aquilo que eu 
chamo a política da inevitabilidade, a ideia de que o futuro é apenas 
mais do presente, de que as leis do progresso são conhecidas, de que 
não há alternativas e de que por isso não há realmente nada que possa 
ser feito. Na versão capitalista americana desta história, a natureza 
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criou o mercado, que criou a democracia, que criou a felicidade.  
Na versão europeia, a história criou a nação, que aprendeu com a guerra 
que a paz era boa, e por isso escolheu a integração e a prosperidade.

Antes do desmoronamento da União Soviética em 1991, o comu-
nismo tinha a sua própria política da inevitabilidade: a natureza permite 
a tecnologia; a tecnologia traz a mudança social; a mudança social 
provoca a revolução; a revolução permite a utopia. Quando isto se 
revelou falso, os políticos europeus e americanos da inevitabilidade 
saíram triunfantes. Os europeus ocuparam-se com a criação da União 
Europeia em 1992. Os americanos pensaram que o fracasso da história 
comunista confirmava a verdade da narrativa capitalista. Durante o 
quarto de século que se seguiu ao fim do comunismo, os americanos 
e os europeus continuaram a contar a si próprios as suas narrativas 
da inevitabilidade e, deste modo, criaram uma geração millenial  
sem história.

A política americana da inevitabilidade, tal como todas estas 
histórias, resistia aos factos. Os destinos da Rússia, da Ucrânia e da 
Bielorrússia após 1991 mostraram bem que a queda de um sistema 
não criava uma tábula rasa na qual a natureza gerava mercados e estes 
geravam direitos. Em 2003, o Iraque poderia ter confirmado esta lição 
se os impulsionadores da guerra ilegal da América tivessem refletido 
nas suas consequências desastrosas. A crise financeira de 2008 e a des-
regulação das contribuições para as campanhas eleitorais nos Estados 
Unidos em 2010 aumentaram a influência dos ricos e reduziram a dos 
eleitores. Com o crescimento da desigualdade económica, os hori-
zontes temporais diminuíram e passou a haver menos americanos a 
acreditar que o futuro reservava uma versão melhor do presente. Sem 
um Estado funcional que assegurasse os serviços sociais básicos que 
são garantidos noutros países – educação, reformas, saúde, transportes, 
licença parental, férias –, os americanos podiam ser esmagados pelo 
quotidiano e perder o sentido do futuro.

O desmoronamento da política da inevitabilidade anuncia outra 
experiência do tempo: a política da eternidade. Enquanto a inevita-
bilidade promete um futuro melhor para todos, a eternidade coloca 
uma nação no centro de uma história cíclica de vitimização. O tempo 
já não é uma linha para o futuro, mas um círculo onde se regressa 
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incessantemente às mesmas ameaças do passado. Com a inevitabi-
lidade, ninguém é responsável, porque todos sabemos que as coisas 
se resolverão pelo melhor; com a eternidade, ninguém é responsável, 
porque todos sabemos que o inimigo virá independentemente do que 
fizermos. Os políticos da eternidade promovem a crença de que o 
governo não pode ajudar a sociedade como um todo, limitando-se a 
protegê-la das ameaças. O progresso dá lugar à perdição.

No poder, os políticos da eternidade manufaturam crises e mani-
pulam a emoção daí resultante. Para distraírem as pessoas da sua 
incapacidade ou da sua relutância em promover reformas, os políticos 
da eternidade incitam os cidadãos a sentir exaltação e ultraje com uma 
periodicidade curta, afogando o futuro no presente. Na política externa, 
os políticos da eternidade desvalorizam e destroem as obras de países 
que podem parecer modelos para os seus próprios cidadãos. Usando 
a tecnologia para transmitir ficção política, tanto no interior como 
no estrangeiro, os políticos da eternidade negam a verdade e tentam 
reduzir a vida ao espetáculo e ao sentimento.

Talvez tenham acontecido mais coisas nos anos 2010 do que 
aquelas de que tivemos conhecimento. Talvez a sucessão vertiginosa 
de momentos entre o desastre de Smolensk e a presidência de Trump 
tenha sido uma época de transformação de que não nos apercebemos. 
Talvez estejamos a passar de uma noção do tempo para outra porque 
não compreendemos como é que a história nos faz a nós nem como é 
que nós fazemos a história.

A inevitabilidade e a eternidade traduzem os factos em narrativas. 
Os crentes na inevitabilidade veem cada facto como um episódio que 
não altera a narrativa geral do progresso; os que adotam a eternidade 
classificam cada acontecimento apenas como mais um exemplo de 
uma ameaça infinita intemporal. Ambas se mascaram de história: 
ambas anulam a história. Os políticos da inevitabilidade dizem que as 
especificidades do passado são irrelevantes, pois tudo o que acontece 
é apenas farinha do moinho do progresso. Os políticos da eterni-
dade saltam de um momento para o outro, por cima de décadas ou 
séculos, para construir um mito de inocência e de perigo. Imaginam 
ciclos de ameaça no passado, criando um padrão imaginado que 
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concretizam no presente ao produzirem crises artificiais e dramas  
quotidianos.

A inevitabilidade e a eternidade têm estilos de propaganda espe-
cíficos. Os políticos da inevitabilidade fiam os factos numa rede de 
bem-estar. Os políticos da eternidade anulam os factos para rejeitarem a 
realidade de que as pessoas são mais livres e mais ricas noutros países 
e a ideia de que se podem formular reformas com base no conheci-
mento. Nos anos 2010, muito do que aconteceu foi criação deliberada 
da ficção política, narrativas exageradas e mentiras de dimensão média 
que orientaram a atenção e colonizaram o espaço necessário para a con-
templação. No entanto, seja qual for a impressão que a propaganda cria 
no momento, ela não é o veredicto final da história. Há uma diferença 
entre a memória, as impressões que nos dão, e a história, as ligações 
que fazemos – se desejarmos.

Este livro é uma tentativa de repor o presente no tempo histórico 
e, assim, de repor o tempo histórico na política; o que significa tentar 
compreender um conjunto de acontecimentos interligados na nossa 
própria história mundial contemporânea, da Rússia aos Estados Unidos, 
num tempo em que a própria factualidade foi posta em causa. A invasão 
da Ucrânia pela Rússia em 2004 foi uma prova de realidade para a 
União Europeia e para os Estados Unidos. Muitos europeus e ameri-
canos acharam mais fácil seguir as ficções da propaganda russa do que 
defender uma ordem legal. Os europeus e os americanos perderam o 
tempo a perguntar se ocorrera realmente uma invasão, se a Ucrânia 
era um país e se, de algum modo, merecera ser invadida. Isto revelou 
uma profunda vulnerabilidade que a Rússia rapidamente explorou na 
União Europeia e nos Estados Unidos.

A história como disciplina começou como um confronto com a 
propaganda de guerra. No primeiro livro de história, A História da 
Guerra do Peloponeso, Tucídides teve o cuidado de fazer uma dis-
tinção entre os motivos invocados pelos líderes para as suas ações e 
as verdadeiras razões das suas decisões. No nosso tempo, quando o 
aumento da desigualdade promove a ficção política, o jornalismo de 
investigação torna-se ainda mais precioso. O seu renascimento come-
çou durante a invasão russa da Ucrânia, com repórteres corajosos a 
transmitirem notícias a partir de lugares perigosos. Na Rússia e na 



RÚSSIA, EUROPA, AMÉRICA – O CAMINHO PARA O FIM DA LIBERDADE

20

Ucrânia, as iniciativas jornalísticas concentravam-se nos problemas 
da cleptocracia e da corrupção, e depois os repórteres conhecedores 
destes temas cobriram a guerra.

Aquilo que já aconteceu na Rússia é o que pode vir a acontecer 
na América e na Europa: a estabilização da desigualdade maciça, a 
anulação da política pela propaganda, a mudança da política da inevita-
bilidade para a política da eternidade. Os líderes russos podem convidar 
os europeus e os americanos para a eternidade porque a Rússia já lá 
tinha chegado. Compreendem as debilidades americanas e europeias, 
que já tinham visto e explorado no seu país.

Para muitos europeus e americanos, os acontecimentos dos anos 
2010 – a ascensão da política antidemocrática, a viragem russa contra 
a Europa e a invasão da Ucrânia, o referendo do Brexit, a eleição de 
Trump – foram uma surpresa. Os americanos tendem a reagir à surpresa 
de duas maneiras: ou imaginam que o acontecimento inesperado não 
aconteceu realmente, ou afirmam que é totalmente novo, e por isso não 
passível de compreensão histórica. Ou tudo, de algum modo, ficará 
bem, ou tudo está tão mau que nada se pode fazer. A primeira resposta 
é um mecanismo de defesa da política da inevitabilidade. A segunda 
é o ruído da inevitabilidade a estalar antes de quebrar e de dar lugar à 
eternidade. A política da inevitabilidade começa por corroer a respon-
sabilidade cívica, colapsando depois na política da eternidade quando 
enfrenta um desafio sério. Os americanos reagiram assim quando o 
candidato da Rússia se tornou presidente dos Estados Unidos.

Nos anos 1990 e 2000, a influência confluiu de oeste para este, 
com o transplante dos modelos económicos e políticos, a difusão da 
língua inglesa e o alargamento da União Europeia e da Organização 
do Tratado do Atlântico Norte (NATO). Entretanto, os espaços não 
regulados do capitalismo americano e europeu atraíram russos ricos 
para um domínio sem geografia este-oeste, o das contas bancárias 
offshore, empresas de fachada e negócios anónimos, onde era lavada a 
riqueza roubada ao povo russo. Em parte por esta razão, nos anos 2010, 
a influência confluiu de este para oeste, com a exceção do offshore 
a tornar-se a regra e a ficção política russa a propagar-se para lá da 
Rússia. Em A História da Guerra do Peloponeso, Tucídides definia 
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«oligarquia» como o governo dos poucos e opunha-a à «democracia». 
Para Aristóteles, «oligarquia» significava governo dos poucos ricos; 
o termo foi reanimado neste sentido na língua russa nos anos 1990, e 
depois, com boa razão, na língua inglesa nos anos 2010.

Os conceitos e as práticas moveram-se de este para oeste. Um exem- 
plo é a palavra «falso» [fake], como em «notícias falsas» [fake news]. 
Isto parece uma invenção americana, e Donald Trump reclamou-a 
como sua; no entanto, o termo foi usado na Rússia e na Ucrânia muito 
antes de ter começado a sua carreira nos Estados Unidos. Significava 
a criação de um texto ficcional e a sua apresentação como uma peça 
jornalística, com o objetivo de estimular a confusão sobre um aconte-
cimento particular e de desacreditar o próprio jornalismo. Os políticos 
da eternidade foram os primeiros a difundir notícias falsas; depois 
disseram que todas as notícias eram falsas e, por fim, que só os seus 
espetáculos eram reais. A campanha russa para encher de ficção a 
esfera pública internacional começou na Ucrânia em 2014 e alastrou 
aos Estados Unidos em 2015, onde ajudou a eleger um presidente em 
2016. As técnicas eram as mesmas em toda a parte, embora se tenham 
tornado mais sofisticadas ao longo do tempo.

Nos anos 2010, a Rússia era um regime cleptocrático que tentava 
exportar a política da eternidade: demolir a factualidade, preservar a 
desigualdade e acelerar tendências similares na Europa e nos Estados 
Unidos. Isto é muito visível na Ucrânia, onde a Rússia travou uma 
guerra regular enquanto amplificava campanhas para desacreditar a 
União Europeia e os Estados Unidos. O conselheiro do primeiro can-
didato presidencial americano pró-russo foi o conselheiro do último 
presidente ucraniano pró-russo. As táticas russas que falharam na 
Ucrânia tiveram sucesso nos Estados Unidos. Os oligarcas russos e 
ucranianos esconderam o seu dinheiro de uma forma que sustentou 
a carreira de um candidato presidencial americano. Isto é tudo uma 
história, a história do nosso momento e das nossas escolhas.

Pode a história ser tão contemporânea? Pensamos nas guerras do 
Peloponeso como história antiga, quando os atenienses enfrentaram 
os espartanos há mais de 2000 anos. No entanto, Tucídides, o his-
toriador destas guerras, descrevia acontecimentos que tinha vivido. 
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Incluía discussões do passado na medida em que isso era necessário 
para esclarecer o que estava em causa no presente. Este nosso trabalho 
segue humildemente essa abordagem.

O Caminho para o Fim da Liberdade trata da história russa, ucraniana, 
europeia e norte-americana como necessárias para definir os problemas 
políticos do presente e para desfazer alguns dos mitos que os envolvem. 
Baseia-se em fontes primárias dos países em causa e procura padrões e 
conceitos que possam ajudar-nos a compreender o nosso próprio tempo.  
As línguas das fontes – russo, ucraniano, polaco, alemão, francês e 
inglês – são ferramentas de estudo, mas também fontes de experiência. 
Li e vi os media da Rússia, da Ucrânia, da Europa e dos Estados Unidos 
durante estes anos, viajei por muitos dos locais em questão e por vezes 
pude comparar os relatos dos acontecimentos com as minhas próprias 
experiências ou com as das pessoas que conheço. Cada capítulo trata 
de um acontecimento específico e centra-se num ano específico – o 
regresso do pensamento totalitário (2011); o desmoronamento da polí-
tica democrática na Rússia (2012); o ataque russo à União Europeia 
(2013); a revolução na Ucrânia e a subsequente invasão russa (2014); 
a propagação da ficção política na Rússia, na Europa e na América 
(2015) e a eleição e a presidência de Donald Trump (2016-).

Ao sugerir que os alicerces políticos não podem realmente mudar, 
a política da inevitabilidade promove a incerteza sobre o que são real-
mente esses alicerces. Se pensarmos que o futuro é um prolongamento 
automático da boa ordem política, não precisamos de perguntar o que 
é essa ordem, por que razão é boa, como é sustentada e como pode 
ser melhorada. A história é e tem de ser pensamento político, no sen-
tido em que abre um caminho entre a inevitabilidade e a eternidade, 
impedindo-nos de derivar de uma para a outra, ajudando-nos a perceber 
o momento em que podemos marcar uma diferença.

Ao emergirmos da inevitabilidade e lidarmos com a eternidade, uma  
história da desintegração pode ser um guia para a reparação. A erosão 
revela o que resiste, o que pode ser reforçado, o que pode ser recons- 
truído e o que deve ser reformulado. Dado que compreender é capacitar, 
os títulos dos capítulos deste livro são enquadrados como alternativas: 
Individualismo ou Totalitarismo; Sucessão ou Fracasso; Integração 
ou Império; Inovação ou Eternidade; Verdade ou Mentiras; Igualdade 
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ou Oligarquia. Assim, individualmente, a resistência, a cooperação, 
a inovação, a honestidade e a justiça surgem como virtudes políticas. 
Estas qualidades não são meros chavões ou preferências, mas factos 
da história, não menos do que o são as forças materiais. As virtudes 
são inseparáveis das instituições que elas inspiram e alimentam.

Uma instituição pode cultivar certas ideias do bem, ao mesmo 
tempo que depende delas. Para que as instituições floresçam, precisam 
de virtudes; para que as virtudes sejam cultivadas, precisam de insti-
tuições. A questão moral sobre o que é o bem e o mal na vida pública 
nunca pode ser separada da investigação histórica da estrutura. São 
as políticas da inevitabilidade e da eternidade que fazem as virtudes 
parecerem irrelevantes ou mesmo risíveis: a inevitabilidade, por prome-
ter que o bem é aquilo que já existe e que, previsivelmente, se deverá 
expandir; a eternidade, por assegurar que o mal é sempre externo e 
que seremos para sempre as suas vítimas inocentes.

Se quisermos ter uma melhor compreensão do bem e do mal, tere-
mos de ressuscitar a história.


