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Ao iniciar a sua obra sobre o Século de Luís XIV, Voltaire escrevia assim: «Há muito tempo que se podia ver a Europa como uma
grande república, partilhada por diversos estados.» Estranha definição da Europa, que podemos considerar visionária até nos tempos
de hoje, quando ela nos parece estar ainda longe de se cumprir. E no
entanto, a meio do século xviii, Voltaire enunciava-a com trivialidade, como se essa Europa fosse um facto singelo mas indesmentível
da sua realidade. A Europa, uma grande república? Partilhada por
diversos estados, «uns monarquias, e os outros repúblicas»? Porquê
— e, sobretudo, como?
Voltaire explica-se. A Europa pode ser considerada como uma
república partilhada por duas razões principais. A primeira é que
há certos direitos básicos — de circulação, de comerciar, de poupar
a vida dos embaixadores, de não escravizar um sujeito por dívidas — que são comummente reconhecidos no continente. A segunda
razão, diz ele, é que quando uma potência europeia se está a tornar demasiado poderosa há uma aliança de outras potências que
se forma para trazer a primeira de volta à Terra. Essa é a história
que Voltaire tem para contar sobre Luís XIV: por chegar demasiado
perto de se tornar o monarca hegemónico da Europa, o Rei-Sol teve
de enfrentar uma coligação de outros reis destinada a impedi-lo de
herdar, além do trono de França, o trono de Espanha. E 1713 foi o
ano em que ele teve de aceitar que não seria rei desses dois reinos
nem, por conseguinte, o rei dominante da Europa.
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O ano de 1713 viu então acabar aquilo a que se poderia chamar,
subvertendo um pouco a nomenclatura oficial, a Primeira Guerra
Mundial europeia. O nome deste confronto foi Guerra da Sucessão
Espanhola, e opôs a França de Luís XIV, juntamente com os pretendentes ao trono de Espanha da sua dinastia Bourbon, a todas
as outras potências europeias, nada interessadas no nascimento de
um colosso franco-espanhol hegemónico: a Inglaterra, a Áustria,
a Holanda e, depois de algumas hesitações, Portugal também. Esta
guerra acabou com as negociações da Paz de Utrecht, onde os diplomatas portugueses puderam participar em pé de igualdade com
os das outras potências europeias, e onde o monarca espanhol foi
forçado a reconhecer o rei de Portugal como um seu par — um feito
reconfortante, apenas uma geração depois de ter acabado a Guerra
da Restauração.
A Europa de Utrecht é assim ainda a Europa de Luís XIV e de
Dom João V, ainda a de Versalhes e já a de Mafra, mas sobretudo a
Europa onde começava a despontar o século a que viria chamar-se
das Luzes. Numa escrita sumptuosa, André Canhoto Costa dá-nos
uma visão panorâmica deste ano de 1713 em Portugal, na Europa e
no mundo.
—RUI TAVARES
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INTRODUÇÃO

A escala ciclópica do Convento de Mafra e do Aqueduto das
Águas Livres, em Lisboa, impõe aos olhos do público a memória do seu construtor: D. João V. Por muito que a nossa época idolatre os códigos alfabéticos e numéricos, a monumental
linguagem das pedras resiste, e a irritação perante o reinado
joanino talvez comece, desde logo, nessa luta desigual: os livros
acumulam pó nas bibliotecas, são guilhotinados, saem de circulação e servem de papel de embrulho em lojas de ferragens,
enquanto o Aqueduto e o Convento sobrevivem — quais fantasmas glorificados entre linhas ferroviárias, torres de escritórios e
viadutos de autoestradas —, testemunhando junto das gerações,
e no formigar do trabalho humano, a existência de um rei e da
sua cultura política, sumptuosa e eclesial. Na verdade, D. João V
sabia bem o que fazia e, ao recuperar o modelo faraónico e romano do palácio sacerdotal e do grande aqueduto, inscrevia,
desse modo, o seu nome na dimensão longa do tempo. Por isso,
artistas populares tão dotados como José Afonso ou José Saramago reagiram no século xx contra o «João dos Quintos» e o
seu convento, fazendo eco de uma secular tradição crítica, de
origem democrática e romântica.
Por outro lado, a historiografia mais recente não ultrapassou inteiramente este problema, dada a excessiva tendência
para fingir ciência através do revisionismo. Afinal, o ouro não
teria liquidado a indústria, e as fortunas gastas em Roma, junto
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do papa, não teriam sido simplesmente fruto de dissipação, mas
um ato de sofisticada política diplomática — no fundo, despesas
de representação. Os historiadores de Oitocentos, preocupados
com a ruína do regime monárquico e a falência do parlamentarismo português, pressentiram o papel crítico de João V e da sua
corte nesse processo. Embora a questão das origens seja sempre
pantanosa, não arriscaremos muito se estabelecermos o início
do século xviii como uma fase crítica, o momento em que os
fundamentos culturais das monarquias europeias começavam
a sofrer uma forte erosão. Atualmente — e no momento em que
as democracias europeias ameaçam ruir sob o peso da agressividade de novas vagas populares —, os espectros da decadência
e da mudança violenta voltam a assustar.
O historiador sempre viveu este dilema intelectual: ora escolhe um problema com ressonâncias políticas evidentes, arriscando a acusação panfletária e o anátema do anacronismo, ora
procura refúgio nas teorias universitárias, protegidas por uma
muralha de notas de rodapé — uma forma de neutralizar a discussão política com argumentos de autoridade.
Se nos inquieta a influência da época de D. João V na cultura
política portuguesa, não encontro melhor forma do que voltar a
Paul Hazard e a um magnífico livro, A crise da consciência europeia, onde se explica como em «1713 — ah, que ano maravilhoso»1
— as Luzes se acenderam no horizonte da velha Europa. Talvez
essa seja a melhor pista para fugirmos à circularidade historiográfica nacional. Assim, antes de nos debruçarmos sobre o
nosso retângulo periférico, é necessário traçar o quadro geral e
colocar novamente essa fraturante questão: estaria a Europa em
mudança nesse ano de 1713?
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BIOGRÁFICA
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foi impresso na SIG,
Sociedade Industrial Gráfica,
no mês de Julho
de 2019.
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