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Le temps de liquider l’Europe n’est pas venu,
s’il doit jamais venir.

Georges Bernwanos, 
L’esprit européen

O
S últimos acontecimentos 
da Crimeia e nos territórios 
adjacentes a esta penínsu-
la, confortam a ideia que, 

já há muito, se vinha delineando no 
nosso espírito: a do génio político dum 
homem que, em poucos anos, soube le-
vantar o sua nação exaurida e dar-lhe 
novo ânimo; e que, ao fazer renascer, 
entre os seus compatriotas, o orgulho 
nacional, criou as condições para que 
o país por ele governado trouxesse, na 
esfera das relações internacionais, uma 
nova e sã contribuição à humanidade 
politicamente organizada. Esse homem 
é Vladimir Putine. Não sendo funda-
dor duma nacionalidade, – ele surge-
-nos, sem contestação possível, como 
o Restaurador da sua pátria. Na geral 
mediocridade em que está a soçobrar a 
Europa, Vladimir Putine é a impressio-
nante excepção.

Não hesitamos em considerá-lo 
homem-elite: elite pelo valor mesmo 
da sua ideia patriótica; e nessa ideia 
se encontra, certamente, um pensam-
ento social, mas pensamento implícito 
– porque Putine não é um pensador-
filósofo: é um homem de acção. De 
outro ponto de vista, reconhecemos 
que ele tem sabido conciliar, com evi-
dente pragmatismo, o vigor e a firmeza 
dos grandes estadistas com o princípio 
de respeito pela pessoa, embora esta 
seja considerada na sua concreta hu-
manidade, isto é: na sua natureza dual 
massa-elite, mas predominantemente 
massa, pesadamente coisificada, muito 
falível portanto. 

Desta perspectiva resulta que o 
indivíduo socializado não pode nem 
deve deixar de permanecer fortemente 
condicionado e orientado pelos ho-
mens de visão superior. Daí a modali-
dade, muito própria, de funcionamento 
das instituições políticas e sociais que 
Putine tem proposto e organizado para 
garantir o ressurgimento da sociedade 
russa – da Rússia restaurada. Nesta 
linha de pensamento, Vladimir Putine 
insere-se na tradição cristã que consti-
tui um dos fundamentos – porventura 
o mais significativo fundamento – da 
cultura nacional russa.

Se, por um lado, nós não aderimos 
a certas afirmações de cariz marcada-
mente ideológico que Vladimir Putine 
tem, por vezes, expresso publicamente; 
e se vigorosamente rejeitamos asserções 
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e decisões suas, relacionadas com acon-
tecimentos do passado recente europeu 
(as quais serão, afinal, cremos nós, meras 
cedências oportunistas aos abstrusos 
dogmas históricos que, como propagan-
da ideológica, têm vindo a ser impostos 
aos povos pelas numenclaturas dirigen-
tes dos Estados vencedores do último 
conflito mundial), – por outro lado, 
reconhecemos que a sua acção política 
interna, na e para a sociedade russa, tem 
decisivamente criado as condições da 
regeneração nacional que se está a op-
erar rápida e profundamente em todos 
os aspectos da vida do país (crescimento 
da natalidade, promoção vigorosa dos 
valores da espiritualidade russa, redução 
do alcoolismo e luta contra as redes 
oligárquicas e mafiosas, melhoria geral 
das condições de existência material 
dos cidadãos, aumento da segurança das 
pessoas e bens, reabilitação ecológica 
de extensos territórios inclusive no Ár-
tico, colonização das regiões orientais 
abertas ao Pacífico, reorganização e re-
vigoramento do exército, etc., etc.). 

Claro que numa visão simplesmente 
estática e parcializada da realidade so-
cial russa, sempre é possível evocar 
um ou mais aspectos descuidados ou 
menos cuidados pela política interior 
vladimiriana. O que importa, no en-
tanto, é pôr em evidência as evoluções 
efectivamente desenhadas no tecido 
social, concretizadas pelos programas 
dos sucessivos governos dirigidos, de 
facto, por Vladimir Putine. 

Em conclusão: o que positivamente 
interessa ao analista isento da nova 
Rússia, são as curvas dadas em perspec-
tiva como resultados da política que 

o dirigente russo (confrontado com 
as dificuldades inerentes a um Estado-
continente) está promovendo e reali-
zando no país.

No âmbito das relações exteriores (e 
depois do longo período de dissolução 
e aviltamento da nação russa na sequên-
cia de incompetentes administrações 
enfeudadas aos interesses estrangeiros), 
– o actual presidente da Federação russa 
soube restaurar a dignidade nacional, 
reprimir os vendilhões da pátria e impô-
la como grande potência no concerto 
das nações, enfim ganhar vitórias que 
provam, irrefragavelmente, a sua luci-
dez e o seu grande arcabouço político 
– até mesmo na escolha dos principais 
e mais chegados colaboradores que, 
também muito inteligentemente, têm 
participado na governação do país e o 
têm representado nas instituições e con-
ferências internacionais. 

Não só no uso, oportuno e apropri-
ado, da maneira forte (que resultou na 
derrota militar infligida à Geórgia e no 
esmagamento dos terroristas da Che-
chénia); como também nas mais delica-
das negociações (respeitantes, por ex., 
ao Ártico, ao Cáspio e à Síria, na defesa 
simultânea dos interesses geoestratégi-
cos e económicos russos nas mais dís-
pares regiões do globo); como ainda 
na subtil associação ou articulação das 
duas formas de acção precedentemente 
indicadas (Transnistria e Crimeia e 
zonas limítrofes, por ex.), – Vladimir 
Putine tem demonstrado possuir um 
imenso génio diplomático. 

Ora, neste aspecto do seu exercí-
cio governativo, é necessário, é mesmo 
imperioso que o resto da Europa e o 

mundo entendam o seguinte: que não 
poderão estar ausentes do actual pensa-
mento dos governantes russos, nem a 
intransigente defesa da permanência no 
seio da Federação nem o vigoroso esfor-
ço para a reaproximação ou o retorno à 
mãe-pátria, dos territórios e populações 
que, durante séculos, se mantiveram in-
timamente ligados à nação russa.

Como europeus que somos, nunca 
será sem emoção que assistiremos à res-
tauração duma grande nação do nosso 
continente, da nossa cultura, do grupo 
étnico a que pertencemos: emoção tan-
to maior quanto mais essa restauração 
– no presente caso, a da nação russa – 
se relacione com a defesa do Direito 
internacional público formulado, ao 
longo dos séculos, pela nossa comum 
civilização europeia post-medieval, 
– Direito esse que, ultimamente, vai 
sendo violentado e desabridamente 
violado e postergado pelos governos 
euro-atlantistas nas suas ingerências e 
agressões sucessivas em prossecução de 
interesses inconfessáveis.

Tivemos ocasião, há alguns meses, 
de expressar, por carta, ao presidente 
Vladimir Putine, a nossa admiração 
pela sua diplomacia, na serena defesa 
dos valores que são, afinal, os da multi-
secular civilização europeia. Os recen-
tes acontecimentos internacionais nas 
margens do mar Negro, aumentam 
o nosso respeito e reforçam o nosso 
aplauso pela acção do governo orien-
tado pelo presidente Putine.

Neste momento doloroso da 
história europeia em que a pátria que 
nos adoptou, e o país, traiçoeiramente 
destruído, que nos viu nascer, já não 
dispõem, provavelmente, de maior au-
tonomia, de mais significativos poderes 
de decisão, do que um simples estado 
federado yankee ou um minúsculo 
cantão helvético, – nós não podemos 
ficar insensível ao processo restaurador 
da independência, ao processo restau-
rador da real soberania duma nação 
que pertence, sem a menor dúvida, ao 
nosso espaço cultural – como é a Rús-
sia –, processo restaurador levado a 
cabo pela mão firme e pela admirável 
inteligência de Vladimir Putine.

E é certamente no combate ao já 
referido uni-polarismo atlantista que a 
Rússia vladimiriana se apresenta, hoje, 
não só como a mais segura referência 
para os melhores espíritos europeus, 
mas também como o mais sólido aliado 
dos países que, no nosso continente, se 
proponham preservar ou reconquistar 
a sua independência política, a sua au-
tonomia económica e a sua especifici-
dade étnica.
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