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PreFÁcio





MeMóriA e DigniDADe

guilherme d’oliveira Martins

A memória histórica obriga à análise crítica dos acontecimentos sem os iludir
e ao reconhecimento das suas consequências ao longo do tempo. Holodomor –
A Desconhecida Tragédia Ucraniana (1932-1933) é um conjunto de testemunhos
de diversas ordens (históricas, jurídicas, de imprensa e artísticas) sobre um mo-
mento que merece ser recordado na Europa contemporânea – em nome de um
novo espírito, segundo o qual, muito mais do que qualquer ressentimento, o que
importa é tirar lições em nome de uma “cultura de paz”, de reconhecimento, de
respeito e de cooperação. Há, assim, que partir da aceitação da gravidade dos
acontecimentos e das situações por eles geradas para chegar a uma atitude nova
que vise a consagração do espírito do Conselho da Europa. Com efeito, como es-
paço de encontro dos direitos fundamentais e da dignidade da pessoa humana, o
continente europeu é hoje chamado a construir um domínio de diálogo, de en-
tendimento, de paz, de desenvolvimento e de diversidade cultural. Eis por que
razão uma obra como esta deve contribuir não só para a tomada de consciência
de que a memória, quando encarada de modo positivo e saudável, não deve gerar
qualquer reacção de exacerbamento e de desforço, mas também para garantir a
obrigação de diálogo considerada prioritária pela comunidade internacional. 

Desenvolver o direito e a política dos direitos humanos no plano europeu é
essencial, a fim de assegurar a total e eficaz protecção da dignidade humana e a
prevenção das violações nas nossas sociedades em constante evolução. É o Con-
selho da Europa que alerta neste sentido, como instituição pioneira neste domínio
– no qual foi possível avançar positivamente como em nenhum outro espaço geo-
gráfico do mundo, em especial com a Convenção Europeia dos Direitos Huma-
nos. Quando lemos os testemunhos, os relatos e as considerações que constituem
esta obra, compreendemos que o conhecimento dos terríveis acontecimentos que
aqui constituem o pano de fundo nos permite considerar que a paz e a democracia
só poderão ser construídas seriamente no continente europeu se o primado da
lei, a legitimidade democrática e os valores da justiça e do respeito mútuo se tor-
narem realidades assumidas por todos os cidadãos europeus como património
cívico comum. Toda a história da humanidade tem claros e escuros, que não
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devem ser iludidos ou subalternizados. No caso em apreço nesta obra, temos de
compreender que, com o fim da guerra fria, com a abertura dos horizontes euro-
peus de respeito mútuo e com o alargamento do Conselho da Europa passou a
haver responsabilidades em que todos estão investidos. É tempo, pois, de deixar
claro que uma cidadania democrática moderna e legítima precisa da memória
considerada numa dupla acepção: (a) como capacidade de recordar criticamente
os momentos mais dramáticos de desrespeito dos direitos fundamentais e das au-
tonomias; e (b) como capacidade de fazer do respeito mútuo uma regra que evite
o regresso à violência, à cegueira e à desconsideração das diferenças. A memória
crítica obriga sempre a lembrar o que se passou e a saber esquecer, sem que o es-
quecimento se torne amnésia. A sociedade sem memória suicida-se, do mesmo
modo que se houver excessos de memória a sociedade se torna inimiga do equi-
líbrio, da paz e do reconhecimento mútuo. A ausência de memória torna-se in-
diferença e incapacidade crítica, enquanto a memória equilibrada – que não
esquece, mas sabe lembrar as raízes de conhecimento e da compreensão – pode
gerar uma cultura de paz duradoura, como foi defendida e proposta pela
UNESCO, em especial durante a direcção geral de Federico Mayor.

A Ucrânia tem raízes históricas muito antigas que merecem ser lembradas e
respeitadas numa lógica aberta, de cooperação e de paz. Daí que a Assembleia
Parlamentar do Conselho da Europa tenha homenageado “a memória” de todos
aqueles que pereceram “numa catástrofe humana sem precedentes”, congratu-
lando-se “com os esforços destinados a revelar a verdade histórica e a aumentar o
conhecimento público sobre este acontecimento trágico do passado. Esses esfor-
ços devem procurar unir os povos e não dividi-los”. Esta é a mensagem funda-
mental que tem de ser deixada aos cidadãos europeus, uma vez que a coesão, a
complementaridade, bem como o respeito mútuo, devem ser postos em prática
na acção política nos dias de hoje.

Num tempo em que a noção de património comum europeu, assente na di-
versidade, ganha cada vez mais sentido, não em abstracto, mas em concreto, de-
vemos fazer da solidariedade entre povos e da compreensão mútua um modo de
lançar pontes sólidas de diálogo, de compreensão e de entreajuda. Leiam-se, pois,
serenamente, os textos aqui apresentados. Com eles podemos saber como chegá-
mos aos dias de hoje. Se, como lembra o Dr. Carlos Gaspar, “a grande fome” de
1932-33 foi, sobretudo, a forma de impor o regime comunista à “nação campo-
nesa” com a destruição das estruturas sociais tradicionais dos campos, a liquidação
física de milhões de agricultores, e uma aceleração brutal dos processos de urba-
nização – “trinta milhões de camponeses partiram para as cidades nos anos trinta”,

Memória e Dignidade
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o certo é que, “em 1921, a conquista da Rússia pelos bolcheviques não tinha pas-
sado para fora das portas das cidades”, verificando que apenas em 1933, “com a
colectivização rural, o resto do país foi ocupado”. Deste modo, é correcto o que
Hegel nos disse: “a única coisa que não aprendemos são as lições da História”. A
memória procura, pois, quando é considerada com equilíbrio, assegurar que a
“cultura de paz” se torne mais sólida e efectiva, transformando o conhecimento
em compreensão e a violência em capacidade de troca de experiências e de busca
de entendimentos duráveis. As análises constantes na presente obra são suficien-
temente ilustrativas, não carecem de muitos comentários explicativos, falam por
si. E se damos especial ênfase às acções e posições do Conselho da Europa é por-
que consideramos essencial construir pontes para o futuro, capazes de aprofundar
os elos positivos entre os povos e os cidadãos europeus, todos eles vítimas, todos
eles agentes de múltiplos conflitos e incompreensões. Em suma, uma cultura de
paz tem de se basear na verdade histórica e na exigência de procurar destruir as
barreiras da violência e da incompreensão. 

Guilherme d’Oliveira Martins
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