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O resgate da Europa
Num tempo de muitas dúvidas e perplexidades sobre

o futuro da Europa, acabam de ser publicados entre nós
vários livros que podem ajudar à reflexão sobre essa

temática. Nestas páginas ouvimos três dos seus autores
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Uma mão cheia de títulos sobre a

Europa, da autoria e/ou coorde-
nados por José Eduardo Franco

(JEF), cuja extraordinária atividade
e produtividade em várias frentes
não cessa de surpreender, são agora
publicados, fruto do trabalho do
Centro de Literaturas e Culturas
Lusófonas e Europeias da Faculdade
de Letras da Universidade de Lisboa

(CLEPUL), que JEF dirige. São eles

Repensar a Europa, Europa de Longe,
Europa de Perto, com a colabora-

ção de Beata Cieszynska e Teresa
Pinheiro e contributos de Eduardo

Lourenço, Guilherme d' Oliveira

Martins, Annabela Rita, Viriato
Soromenho-Marques, Walther L.

Bernecker, Vara Frateschi Vieira



e Zygmunt Bauman, num vasto
leque de especialistas de várias
áreas e países; e A Europa Segundo
Portugal, Ideias de Europa Na
Cultura Portuguesa Século a Século,
com Carlos Leone, Luís Machado de

Abreu, Miguel Real e Pedro Calafate,
entre outros, ambas edições da
Gradiva. E ainda Holodomor - A
Desconhecida Tragédia Ucraniana

(1932-1933), com Beata Cieszynska,
na Grácio Editor, e Europa de Leste e

Portugal, de vários autores, resulta-
do dos pioneiros estudos iberoesla-
vos daquele centro.

Múltiplas visões e imagens
que resgatam a ideia de Europa,
apontando caminhos para a saída da

presente crise, através da cultu-
ra. Estudos que esclarecem mitos,
estereótipos e ideias falsas, que
podem ajudar Portugal a libertar-se
do secular 'complexo de cauda da

Europa' que tem marcado a cultura

portuguesa, como adianta ao JL o
historiador e ensaísta.

JL: Tantas centenas de páginas
de tantos livros e estudos agora
divulgados pelo CLEPUL podem
indicar algum caminho para o
futuro da Europa?

José Eduardo Franco: São livros

que vêm a calhar, num momento
em que a Europa está numa crise
tão grande. O seu lançamento foi
pensado tendo isso em conta.

O título de um deles é desde logo
um imperativo presente: Repensar
a Europa.
E tem contribuições muito impor-
tantes nesse sentido de diferentes

pensadores que refletem sobre a
Europa hoje e lançam pistas para
encontrar caminhos e resolver esta
crise de identidade, de desorienta-

ção, em que vivemos. O livro resulta
de um grande congresso realizado

na Alemanha, em 2009, que teve a

participação de vários centros de in-
vestigação sobre assuntos europeus.
A ideia foi aliás do CLEPUL, teve a
coordenação científica de Viriato
Soromenho-Marques, e nele estive-
ram presentes cerca de 700 especia-
listas. Julgamos que era interessante
reunir e aprofundar as reflexões que
aí tiveram lugar .

Há um denominador comum
nessas reflexões?
Muitos autores entendem que é pre-
ciso aprofundar a União Europeia, no
sentido de uma união cada vez mais
política, de uma Europa dos povos e
das multi- identidades, respeitando
as suas configurações identitárias,
culturais e linguísticas., Como dizia

Zygmunt Bauman, uma Europa da

hospitalidade, que não se feche aos
outros. Isto porque o egoísmo a leva-
rá auto-fagicamente à destruição. O
fundamental é valorizar, portanto,
o seu legado de abertura ao mundo e

de cosmopolitismo.

Essa é a sua matriz cultural?
A Europa sempre foi um grande cor-
redor de culturas e experiências do
mundo inteiro, que por aqui passa-
ram. E tem que continuar a ser esse

espaço de acolhimento e ao mesmo
tempo uma espécie de laboratório de

liberdade, fraternidade e pluralismo,
uma utopia que está realmente na
sua matriz cultural. Depois de todos

os colonialismos e imperialismos,
a grande reflexão europeia sobre os

direitos humanos e a constituição de
sociedades livres, plurais e inclusi-
vas é o melhor legado que a Europa
tem para dar ao mundo .

É preciso
afirmar essa herança como a grande
identidade europeia, que pode con-
tribuir para um mundo novo . Daí a
necessidade do tal aprofundamento
político, que reconheça as diversi-
dades e autonomias, mas que aposte
fundamentalmente na cultura e na
ciência.

Porquê?
Porque é nisso que a Europa é me-
lhor. O seu maior património não
são minas de ferro ou diamantes,
mas os recursos culturais e cientí-
ficos

Mas só ouvimos falar de economia,
nem se quer de política e muito
menos de cultura e ciência.
É por aí que se deve pensar

estrategicamente a saída da crise

europeia?
Será certamente uma das melho-
res estratégias para o conseguir.
E a partir da cultura e da ciência,
poder-se-á desenvolver a econo-
mia e outros aspetos.

JOGO DE ESPELHOS
Também coordena um projeto de
investigação de que acaba de sair
um primeiro volume, A Europa
segundo Portugal.
Esse é um projeto ainda maior do

CLLEPUL, que implica uma trilogia
em preparação . É um estudo da
Europa, de Portugal e dos países

lusófonos num jogo de espelhos.
A Europa segundo Portugal trata
de analisar como século a século,
através da História, da Cultura, da

Literatura, da Imprensa, mais recen-
temente até do Cinema, Portugal foi

percecionando a Europa. Estamos

a preparar o segundo volume, que
abordará uma visão da Europa sobre

Portugal.

Um contraponto?
Sim. Como a Europa foi vendo

Portugal ao longo dos tempos. Será

quase um dicionário. Escolhemos
um especialista por cada país, de
diferentes universidades europeias,

para fazer uma síntese desse olhar
diverso sobre Portugal. Ou seja,
como é que A França, a Espanha ou
a Alemanha viram o nosso país, ao

correr dos tempos. Vai ser interes-
santíssimo perceber como os outros
nos vêem, as relações políticas e cul-
turais, mesmo as imagens cristaliza-

das, que acabam por condicionar as

relações institucionais. Vermo-nos
nesse espelho poderá ajudar a mudai

algumas coisas, relativamente a

alguns aspetos mais negativos, po-
tenciando os positivos, no sentido de

uma valorização da nossa imagem
internacional.

E que se procura no espelho da
lusofonia?
Esse terceiro volume vai mos-
trar Portugal segundo os países e

nações lusófonas, porque haverá
textos sobre o modo como Angola,
Moçambique, Brasil, mas também a
Galiza e outros espaços onde se fala
português, como Macau ou a índia,
foram vendo o país. Vou coorde-
nar esse trabalho, com a poetisa
e escritora angolana Ana Paula



Vasco Graça Moura
Uma identidade em risco
<[ Foi a convite de António Barreto,
responsável da Fundação Francisco
Manuel dos Santos, que Vasco

Graça-Moura escreveu A Identidade
Cultural Europeia, que acaba de sair
na coleção de Ensaios daquela insti-
tuição . Uma obra em que o poeta,
ensaísta, cronista e presidente do
Centro Cultural de Belém reflete
sobre alguns dos traços identitários

europeus, o mais forte dos quais,
diz ao JL, é a insatisfação. Mas a

que se juntam a tolerância ou a
capacidade crítica. Uma identida-
de em risco, adverte, senão forem
tomadas medidas de salvaguarda
pelos responsáveis europeus.

JL: O que essencialmente pensou
definir neste ensaio sobre a
identidade cultural europeia?
Vasco Graça-Moura: Procurei so-
bretudo não definir uma identida-
de, o que em si não é possível.

Porquê?

Porque é evolutiva. Não tem traços
rígidos, vão sendo reajustados, o

que não impede que exista um fe-
nómeno a que chamamos identida-
de. Uma catedral gótica, quer seja

em Bruges ou em Lisboa, tem traços
que pertencem a uma determinada

criação cultural. Foi a partir dessa

ideia da existência de traços co-
muns de uma matriz cultural, que
vão evoluindo, agregando outros
elementos e expandindo -se, que
pensei na exportação que a Europa
fez da sua cultura. De tal forma que,
hoje, comas novas tecnologias, é

muito difícil distinguir os elementos

europeus dos que não o são. Pensei
também num aspeto fundamental

que é único na Europa, não existe
noutro continente.

Qual?
A capacidade de se pôr em causa,
criticar, interrogar. Isso parece-
me muito importante . Foi a partir
dessas ideias que construí esse

pequeno ensaio, em que tento
demonstrar que historicamente
há uma identidade cultural, que
envolve uma série de aspetos que
permitem reconhecermo-nos
como membros de uma coletivi-
dade.

Fala nesse sentido dos clássicos e
refere -se particularmente a Ulisses

Porquê?
É a mais importante das figuras quí
cito. Surge em Homero, continua
emDante, prossegue em Camões,
depois emMonteverdi e até Kaváfls
Isso demonstra que há uma série d<

figuras emblemáticas daquilo que
nós somos, enquanto europeus.

Em seu entender, qual o mais
forte traço da identidade cultural
europeia?
A insatisfação . O querer ir em
frente, ultrapassar os limites do sev

conhecimento e exportá-10. Aliás,
hoje talvez estejamos apagar o

preço de nem sempre o termos feiti
da melhor maneira.

Em que sentido?
Houve uma banalização da iden-
tidade europeia, que se pode ir
diluindo e substituindo, porque

a Europa não criou ainda instru-
mentos que permitam preservá-la
e aos valores que a caracterizam.
Essa é uma grande preocupa-
ção. Devia haver uma tomada
de consciência dos responsáveis
políticos da União Europeia, de

modo a serem tomadas uma série
de medidas que permitissem,
com a salvaguarda da tolerância,
que também faz parte do espíri-
to europeu, proteger o essencial
desses valores identitários. Com
as questões demográficas, coma
imigração, a Europa arrisca- se a
desaparecer enquanto identidade
cultural daqui a umas gerações, se
não for feita essa salvaguarda.

A Identidade Cultural da Europa
pode ser um fator importante no
debate sobre o seu futuro?
Sim, sim. Tanto a nível da sua posi-
ção geoestratégica e do seu lugar no

mundo, como na posição recíproca
dos vários países que a integram.
.lI.MLN



Tavares, que contará por exemplo
com o contributo de Carlos Quiroga,
da Galiza. No seu conjunto, é um
estudo importante para a cultura

portuguesa.

Como é que a Europa surge
refletida no espelho português ao

longo dos séculos: sempre a mesma
imagem ou foi variando?
Há dois momentos. Um muito

positivo, nos séculos XV e XVI, com
os Descobrimentos portugueses, a

Expansão e a afirmação de Portugal
como o primeiro grande império
europeu.

Esse foi um momento de euforia?
Sim. Portugal sentia- se na van-
guarda da Europa e os nossos poetas
e historiadores cantam Portugal
como um pioneiro, uma plataforma
privilegiada e estratégica através da

qual a Europa podia olhar o mundo .

Portugal era o líder da emergência
cosmopolitizante europeia, como
construtor da globalização.

Depois veio uma permanente
disforia. Quando é que a imagem
mudou?
No século XVIII, começou a crise,
com o Marquês de Pombal. Portugal
sentiu que tinha perdido a dianteira.
Por outro lado, a propaganda pom-
balina tratou de fazer o diagnós-
tico do nosso atraso e retrocesso.
Pombal e a sua equipa governativa,
ao serviço de D. José, apresentou
como programa recuperar a posição
portuguesa em relação à Europa
e colocar o país pelo menos em
Unha com os países europeus mais
civilizados e avançados da Europa.

E apesar de, num relatório chamado
Observações Secretíssimas, comu-
nicar mais tarde ao rei que tínhamos
recuperado plenamente o atraso,
através da sua política, a nível da

indústria, da reforma da universi-
dade, o que prevaleceu desde então

na cultura portuguesa foi o negativo
diagnóstico pombalino. E isso teve
muito impacto na visão e na relação
de Portugal com a Europa. Criou
mesmo a ideia que persiste de que
passámos da cabeça para a cauda
da Europa e inoculou na cultura

portuguesa uma consciência de

perda e de atraso, que o século XIX
veio acentuar, especialmente com
Os Vencidos da Vida e a Geração de

70, ao proclamar- se que estávamos

na última carruagem do comboio
do progresso. É um estigma, uma
espécie de trauma ainda hoje visível,
sempre que aparece, por exemplo,
uma estatística europeia... Pombal
foi o responsável por aquilo a que
chamo o complexo de cauda da

Europa e que urge exorcizar e banir
da nossa linguagem. Porque é um
dos fatores que muito contribui para
a nossa sub-autoestima. Esperamos
que o nosso estudo possa ajudar a

ultrapassar esse complexo, que em
muitos aspetos não tem razão de ser,
embora com a Troika só se tenha
acentuado....

Defende no seu livro que a Europa
sempre funcionou para Portugal
como palco, espelho e meta.
Sim. Desde o século XVI. Na

verdade, quando Portugal se

tornou o primeiro grande im-
pério da modernidade, com os

Descobrimentos, os nossos reis

foram procurar reconhecimen-
to justamente no palco europeu,
enviando a célebre embaixada do

elefante, procurando obter bulas
do Papa e o apoio das cortes para
a conquista desses espaços. Mas a

Europa também funcionou sempre
como espelho crítico e compara-
tivo, quer nos momentos de su-
cesso, quer naqueles em que havia
atrasos. E a partir do século XVIII,
como meta, dado que a Europa era
um parâmetro a atingir. E conti-
nua a ser assim: quando pensamos
no desenvolvimento científico do

país, nas estradas ou numa melhor
alimentação, a meta são sempre as
melhores práticas europeias. Por
isso, a Europa continua a ter essas

três funções. Tudo isso condicio-
nou a maneira de nos olharmos, de
avaliarmos o nosso progresso.

De alguma maneira não
mitificamos a Europa?
Sim, é uma Europa mitificada. E

sobretudo como se estivéssemos

desligados dela. Claro que ao fazer

comparações, pensamos em França,
na Alemanha, não na Grécia, na
Macedónia ou na Roménia. Porque
há muitas europas e essas leituras
mitificantes foram usadas como
estratégias políticas de legitimação,
sendo simplificadoras. A realidade
é bem mais complexa. Os nossos
estudos visam precisamente com-
plexificar e desmontar a questão,
para que através do conhecimento
e do esclarecimento crítico desses

estereótipos possamos ultrapassar os

estigmas culturais, jl


