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Em 25 de Abril de 1974 começou, em Lisboa, aquela que anos mais tarde Samuel 

Huntington na sua obra, hoje clássica, viria a chamar “a terceira vaga”. A terceira 

vaga das democratizações que se estendeu por toda a Europa do Sul nos anos 70, 

à América Latina nos anos 80 e que, finalmente, chegou à Europa Central e de 

Leste a partir de 1989, prologando-se por  toda a década de 90.  

Portugal e Polónia integravam espaços geopolíticos diferentes e tinham  

heranças históricas, igualmente, diferentes. Partilharam, porém, a partir da 

terceira vaga essa experiência comum e decisiva no futuro dos destinos 

nacionais que foi a transição para a democracia.  

Um no extremo ocidental da Europa virado ao Atlântico, outra no extremo leste 

da Europa, ocupando esse espaço estratégico entre a Alemanha e a Rússia. Mas 

ambos, recentemente, chegados de regimes autoritários. De natureza política 

muito diferente, bem entendido, mas ainda assim chegados de experiências 

autoritárias. E ambos, também, muito longe dos níveis de desenvolvimento 

económico dos padrões europeus. De sistemas económicos muito diferentes mas 

ainda assim longe da média desenvolvimento média europeia. 



 

Em momentos históricos diferentes, com 15 anos de distância, foi, porém, a 

democratização que permitiu a Portugal e à Polónia essa outra experiência 

comum que se tornou num destino para ambos: a integração europeia. Um como 

a outra procuravam na Europa a consolidação da Democracia e a modernização 

da economia, isto é, um futuro para os seus cidadãos. 

E se digo isto, digo-o, em primeiro lugar, para sublinhar que vindos de passados 

diferentes partilhamos hoje um destino comum que é o destino da Europa. Digo-

o, também, para afirmar como nós, portugueses, compreendemos e valorizamos 

os ideais que sabemos são também os ideais da Polónia: o ideal democrático e o 

ideal europeu. Mas digo-o, sobretudo, porque são esses mesmos ideais da 

Liberdade e da Democracia e de uma  Europa Forte e Unida, que são a razão e 

dão o sentido ao percurso académico, profissional e político daquele a quem a 

Universidade NOVA confere o seu mais alto grau Doutoramento Honoris Causa: 

Radoslaw Sikorsky. 

Nascido em Fevereiro de 1963, Radoslaw Sikorsky, cedo despertou para os 

imperativos da vida cívica e política. Em Março de 1981, ainda estudante, lidera 

um comité de greve estudantil na sua cidade natal, Bydgoszcz. Pouco depois, em 

Junho desse mesmo ano exila-se em Inglaterra e na sequência da declaração da 

Lei Marcial pelo governo do General Jaruselsky é lhe concedido o asilo político no 

Reino Unido. Entra na Universidade de Oxford e aí prossegue a sua formação 

académica em Filosofia, Ciência Política e Economia, no Pemmbroke Colledge. 

Nos seus anos de Oxford para além dos estudos, Sikorski envolve-se ativamente 

na vida cívica e intelectual da Universidade. Foi presidente do Standing 

Committee da Oxford Union, Presidente da Oxford University Polish Society e na 



 

boa tradição britânica dos “gentleman’s clubs”, foi membro Canning Club, um 

clube de debate de tradição conservadora e do célebre Bullingdon Club,  um 

students' dining club,  onde conheceu algumas das figuras da future elite política 

britânica, como o actual Primeiro Ministro, David Cameron. 

Seis anos de vida intelectual e social em Oxford valeram a Sikorski a cidadania 

britânica que lhe foi concedida em 1987. 

Começa então, em meados de 80, uma nova fase da sua vida, agora profissional e 

quiçá a mais aventureira. Torna-se jornalista freelance e viaja para o Afeganistão 

como correspondente de guerra. Era ainda o tempo da luta dos mujahedin contra 

o governo  marxista e as tropas soviéticas, e é, precisamente, uma fotografia de 

uma família afegã morta pelo bombardeamento aéreo que valeu ao jovem 

correspondente de guerra, em 1987, um World Press Foto. Como jornalista 

escreveu para The Observer, the Spectator e a partir de 1989 torna-se 

correspondente chefe do American Magazin National Review e continua o seu 

trabalho em teatros de guerra como o Afeganistão e em Angola. 

Mas 1989, seria o ano da grande viragem. A implosão do Império Soviético e as 

derivas pós soviéticas na Europa Central e de Leste mudaram a cena 

internacional. Mas mais do que a cena internacional mudaram a vida de milhões 

de europeus no centro e leste da Europa.  

Radoslaw Sikorsky foi, certamente, um deles. Em Agosto de 1989, regressa à sua  

Polónia natal e inicia um novo ciclo da sua vida, agora, essencialmente, política. 

Integra vários governos e será um dos actores da construção de uma  nova 

Polónia: na consolidação da democracia e na aproximação e a integração da 

Polónia às instituições internacionais, atlânticas e europeias. 



 

Em 1992, serve como secretário de estado da Defesa (Deputy minister) no 

governo de Jan Olszewski. A Aliança Atlântica tinha mudado em 1991 o seu 

conceito estratégico. Começava a abrir a porta aos antigos inimigos do Pacto de 

Varsóvia, agora futuros membros e começava a falar-se da “parceria para a paz”. 

Neste seu mandato, Sikorski não só defende a retirada das tropas soviéticas do 

território polaco como inicia a aproximação da Polónia à NATO deixando assim a 

primeira marca do seu atlantismo. 

Entre 1998 e 2001, Sikorski regressa ao governo, agora de Jerzy Buzek como 

secretário de estado (deputy minister) dos negócios estrangeiros com 

responsabilidade na área consular e das comunidades polacas no estrangeiro. 

Entre 2002 e 2005 faz uma pausa na vida política activa. Ruma aos Estados 

Unidos como resident fellow do American Entreprise Institute, o conhecido think 

tank conservador baseado em Washington e dirige a New Atlantic Initiative, 

destinada a alargar e aprofundar no quadro Atlântico a comunidade das 

democracias. E, uma vez mais, dá provas do seu atlanticismo. 

Não foi longa a estadia americana. Em 2005 regressa aos imperativos do  

governo, agora, como Ministro da Defesa do Primeiro Ministro de Marcinkiewicz. 

Mas um Ministro da Defesa da Polónia não deve ser nacional de outro país: assim 

lhe ditou a consciência do seu patriotismo e renunciou à nacionalidade britânica. 

Foi na sua condição de Ministro da Defesa que nos encontrámos, lado a lado,  nos 

bancos do Conselho de Ministros da União Europeia( a disposição é alfabética 

pelo que Polónia e Portugal se sentam ao lado). Porém, por pouco tempo, pois eu 

cheguei em Julho de  2006 e ele partiu em Fevereiro de 2007. Sikorski partiu e eu 



 

continuei sentado, por mais três anos, ao lado do deu sucessor e meu amigo, 

 ogdan  lich . 

Regressou, em Novembro, ao governo de Donald Tusk como Ministro dos 

Negócios Estrangeiros. E como Ministro dos Negócios Estrangeiros deixou a sua 

marca quer nas relações transatlânticas, quer no contexto europeu. No plano 

bilateral com os Estados Unidos e multilateral com a NATO, na difícil questão do 

“missile defense system”, chegou a um consenso e assino um acordo, com a 

Secretária de Estado norte americana, em 2008. No contexto europeu estabilizou 

e reforçou as relações da Polónia com a Alemanha e a Rússia. Mas sempre que foi 

preciso, soube ser firme com a Rússia e lúcido com a Alemanha. Foi-o com a 

Rússia nas crises da Geórgia e da Ucrânia. E foi-o com a Alemanha na crise da 

Eurozona.  

E era bom que fosse ouvida a sua voz avisada. Na relação do Ocidente com a 

Rússia, é certamente,  necessário o  diálogo mas é, igualmente,  tão ou mais 

necessárias a firmeza e a decisão. Na Alemanha, apelou à acção da liderança 

alemã para a gestão e a superação da crise europeia. “A Alemanha - disse 

Sikorski -é o maior beneficiário do regime actual ( na UniãoEuropeia, leia-se) e é 

por isso que é sua, a maior obrigação de o tornar sustentável”. Mas para liderar é 

preciso ter o sentido do futuro e saber que a liderança tem um preço. Em 1945, 

os Estado Unidos desenharam a ordem internacional, mas souberam pagar o 

preço da sua hegemonia: com seu o guarda chuva nuclear ofereceram-nos a 

nossa segurança e com o plano Marshall, o nosso desenvolvimento.  

O que a Europa ocidental teve em 1945 foi aquilo o que a Europa unida de hoje, 

ainda, não encontrou: um estabilizador hegemónico, como mostraram a 



 

Economia Política Internacional e a Teoria das Relações Internacionais, desde 

Kindleberger aos nossos dias. 

Porque como disse um outro pensador polaco e também ele professor em Oxford 

e amigo de há longos anos, Jan Zielonka,  no seu último livro (Is the EU 

Doomed?), mais do que a crise económica e financeira da moeda única, a 

verdadeira crise da União Europeia é uma crise política: é em primeiro lugar, 

uma crise de coesão - entre o norte e o e sul; e é em segundo lugar uma crise 

confiança – entre as instituições e os cidadãos.  

É por isso que a Europa está, hoje, à procura de um sentido para o seu futuro. E é 

por isso que precisa, hoje, mais do que nunca, de uma verdadeira liderança 

europeia.  

É também, por isso, que os exemplos de lucidez, coragem e convicção nos ideais 

democrático e europeu são hoje tão necessários e tão urgentes. 

E é por esse exemplo, Magnífico Reitor, que peço para o Dr. Radoslaw Sikorsky o 

título de Doutor Honoris Causa pela Universidade NOVA de Lisboa. 

 

 

 

 

 

 

 


