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EÇA E A EUROPA OU AS SUAS RAZÕES

CARLOS REIS

1. O título desta intervenção não é, evidentemente, apenas
circunstancial. Se me interessa analisar aqui alguma coisa do que foi
a relação de um grande escritor português - Eça de Queirós - com
a Europa, também me interessa cruzar essa análise com o contributo
de um dos grandes pensadores portugueses do nosso tempo:
Eduardo Lourenço. Nós e a Europa ou as duas razões intitula-se um
livro de Lourenço", livro em que está representada uma parte impor-
tante da reflexão do ensaísta sobre a Europa, prosseguindo um veio
de indagação que, desde os primeiros textos do autor, tem sido
recorrente; lembremos que um dos ensaios de Heterodoxia I (de
1949), "Europa ou o diálogo que nos falta", problematiza já a ideia,
com contornos de mito, de uma Europa ausente para Portugal e para
os portugueses. E é também essa síndrome de ausência que aflora
em diversos textos de uma das mais consequentes e orgânicas obras
de Eduardo Lourenço: O Labirinto da Saudade (1978).

Não por acaso, um dos textos incluídos em Nós e a Europa ou
as duas razões (designadamente: "Nós e a Europa: ressentimento e
fascínio") refere-se à chamada Geração de 70. E fá-lo em função de
um dos temas mais insistentemente questionados por escritores-
-pensadores como Eça e Antero: "a consciência de uma distância,
de uma marginalidade, talvez sobretudo, de uma como que fatal

I Em 1988 foi atribuído a Eduardo Lourenço, por ocasião da publicação
de Nós e a Europa ou as duas razões, o Prémio Europeu de Ensaio Charles
Veillon.
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dependência ou ínferioridade'". Para essa que foi a "mais artística
geração portuguesa desde os tempos camonianos" o que se exigia (e
não sem equívocos, como também nota Lourenço) "era um Portu-
gal-outro, um Portugal onde se actuasse, se vivesse, se pensasse e se
inventasse como na Inglaterra, na Alemanha, na França, em suma,
na única Europa que merecia esse título que desde então designa
menos uma entidade geopolítica, uma história comum, do que um
mito, o da Civilização, do Progresso, da Cultura como espelho e
instrumento regenerante do destino humano."3

As razões que levam Eça de Queirós a pensar a Europa são,
então, antes de mais razões geracionais: são algumas delas que o
famoso texto "Um Génio que era um Santo" (de 1896, para o In
Memoriam de Antero) passa em revista. As Conferências do Casino
foram o episódio axial de um discurso geracional cujos ecos Eça
trata de relembrar, nesse seu testemunho quase autobiográfico; e a
recepção queirosiana do Realismo e do Naturalismo constituiu, no
plano de um discurso literário marcado por inevitáveis incursões
ideológicas, o contributo do nosso maior romancista para essa
afirmação geracional, fortemente marcada, neste caso, por uma
inclinação cultural claramente francesista.

2. Pode dizer-se, sem exagero, que a Europa enquanto tema
j:lI11aisse desvaneceu dos textos queirosianos. E a isto deve acres-
. .nrar-se que a abundante e regular colaboração de Eça destinada à
imprensa coeva revelou-se motivo e local privilegiados de reflexão
Nobre a Europa, reflexão não despida de oscilações e mesmo de
'ontradições. Lembrarei dois momentos relevantes dessa produção

cronfstica de temática europeia.
m 1888, ano em que vai viver para Paris, Eça analisa, em "A

I11Iropa"(texto destinado ao jornal O Repórter e depois inserido por
Lu(s ele Magalhães nas Notas Contemporâneas), grandes questões
1111 11 .tualidade europeia, condicionada pela situação política, social

I Nâs (' ti liuropa ou 1.\' duas razões, 4" ed., Lisboa, Imp. Nacional-Casa
dI! Mo du, tI!) .p. .'

\ NI,\' /' //11'///'11/11/ ou fI,I' luas ra; 1('.1', d. .ir., p. . (l,
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e económica das quatro grandes potências europeias: a França, a
Inglaterra, a Alemanha e a Rússia. Trata-se, para Eça, de apontar os
efeitos visíveis de uma ampla crise sugestivamente referida nestes
termos: "a máquina desconjuntando-se". A sobreprodução determi-
nada pelo acentuar da industrialização, a proletarização por ela
arrastada, a acumulação urbana e as suas tensões sociais, a poluição
crescente desses meios urbanos, as emergências nacionalistas e a
desenfreada especulação financeira são as perigosas perversões
observadas na Europa e também em Portugal. Só que, neste caso, a
pequenez portuguesa e os seus atávicos vícios temperamentais ten-
dem a relativizar artificialmente essa crise. Atenuada pela distância
e menorizada pela dimensão, ela parece, assim, ser irresolúvel, por
defeitos de comportamento que marcam, mais uma vez, as dife-
renças entre Portugal e a Europa - essa mesma Europa de onde Eça
escrevia, com o conhecimento de causa de quem vivia num dos seus
centros estratégicos. Diz Eça de Queirós:

No nosso canto, com a azulada doçura do nosso céu cari-
nhoso, a contente simplicidade da nossa natureza meio árabe
(duas máximas condições para a felicidade na ordem social),
nós temos, ao que parece, todas as enfermidades da Europa, em
proporções várias - desde o deficit desconforme até a esse
novo partido anarquista que cabe todo num banco da Avenida.
E desgraçadamente, além destes males, uns nascidos do nosso
temperamento, outros traduzidos do francês, morremos a mais
de um outro mal, todo nosso, e que só a Grécia, menos inten-
samente, partilha connosco: - é que, enquanto contra as tor-
mentas sociais nas outras naus se trabalha, na nossa rota e rasa
caravela tagarela-se! Tagarela-se num desabalado fluxo labial,
cuja qualidade, desde 1820, não tem deixado de decair, da elo-
quência degenerando na loquacidade - da verbosidade descarn-
bando na verborreial+

4 ça d Qucirós, Notas Contemporâneas, Lisboa, Livros do Brasil, s.d.,
pp, I ~H-149.
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Já em "A Europa em resumo" (crónica de 1892, destinada à
Gazeta de Notícias, do Rio de Janeiro) é claramente uma visão euro-
cêntrica que se afirma. Curiosamente, ela elabora-se em torno de
uma dialéctica, cuja síntese se projecta sobre este texto: por um lado,
a Europa é ainda o espaço de incubação de tensões e de conflitos de
uma civilização em crise, que motivaria, nesse mesmo ano de 1892,
o conto "Civilização", embrião d'A Cidade e as Serras; mas por
outro lado, a Europa permanece o espaço de florescência de uma
cultura que Eça trata de valorizar. E o facto de esta crónica inaugu-
rar uma colaboração jornalística destinada ao outro lado do Atlân-
ticos (quer dizer: ao espaço da não-Europa), torna mais expressivas
as palavras de um Eça não isento de preconceitos eurocêntricos:

Se a Europa, como disse, não me lembro que afectado
poeta alemão, é no mundo o jardim da inteligência - nós reme-
temos para aí, Brasil ditoso, um ramalhete das suas flores me-
lhores, de modo que tu te possas regalar com o encanto das
cores e a harmonia dos perfumes, sem teres de descer ao jardim
e sofrer-lhe a humidade, os espinhos, as lagartas e os estrumes.v

3. À sua maneira, os romances queirosianos modelizam temas
e preocupações europeias, no quadro de uma espécie de razão fie-
cional progressivamente consolidada. Rege-se essa razão ficcional

5 A actividade jornalística de Eça tem sido das mais contempladas pelos
»nudos queirosianos dos últimos anos. Sobre a colaboração de Eça para a

azeta de Notícias veja-se o estudo recente de Elza Miné, Páginas Flutuantes.
tiça de Queirós e o jornalismo no século XIX, São Paulo, Ateliê Editorial, 2000,
pp.61-74.

6 Eça de Queirós, Notas Contemporâneas, ed. cit., p. 184. Ressalta do tom
111'0 displicente destas palavras umjuízo pouco abonatório acerca da forma como
E 'U olhava os seus leitores brasileiros. Mais claro é esse juízo, quando se
-xprcssa (el pour cause) numa carta particular a Batalha Reis, de 6 de Julho de
IH\)~, '111 qu Eça I de colaboração para a Gazeta de Notícias, sob a forma de
"1l0~( 'S fundam 'ntais d iência [para os] caixeiros do Rio", acrescentando
nlndn: "')'udo iSHo~: o in/rt(jices literárias - ma. onvêm, agradam, são facílimas
dI' IlIlu VII"" (dllldol 01' 1\11',11Miné , 11/1. di .. p. (7).
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pela singular lógica referencial que caracteriza a construção de
mundos possíveis, que permitem aludir enviesadamente ao mundo
real- e, desse modo, à Europa.

Não raro e compreensivelmente, as alusões à Europa articulam-
-se com o processo crítico da sociedade portuguesa, empreendido
pela ficção queirosiana sobretudo nos anos 70, com sólido funda-
mento ideológico no tempo especialmente agressivo que foi o d' As
Farpas (1871-72). A evolução literária de Eça diluiu em parte essa
agressividade crítica, mas não a cancelou por inteiro; e nem as
derivas exóticas, fantasistas e bíblicas d'O Mandarim (1880) e d'A
Relíquia (1887) são suficientes para anular a preocupação queiro-
siana com a Europa; à sua maneira, o fradiquismo, a problema-
tização da História e a tematização da civilização finissecular - para
só aludirmos a alguns dos mais relevantes focos de irradiação
semântica do Eça dos anos 80 e 90 - constituem também lugares
de fixação da temática europeia, subordinada, como é evidente, à
específica textura ficcional em que é representada.

Centrar-me-ei, por agora, em três romances queirosianos em
que a questão da Europa, sempre disseminada no quadro disso a que
chamei razão ficcionaZ, assume algum destaque: O Primo Basílio
(1878), O Crime do Padre Amaro (1880) e Os Maias (1888); e em
todos eles procurarei realçar o significado de uma problematização
dialéctica da Europa. Trata-se fundamentalmente de confrontar as
cenas da vida portuguesa (expressão consabidamente queirosiana)
com as imagens da vida europeia que nelas ecoam, sendo essa con-
frontação normalmente condicionada pela insinuação de sentidos
que em tal confrontação inevitavelmente se projectam: a distância e
a marginal idade portuguesas, o trauma do atraso, o provincianismo
e a atracção cosmopolita que nele transparece.

Três exemplos, para melhor me expressar. N'O Primo Basílio,
o incipit do relato inclui, nesse lugar estratégico do texto, um pro-
cedimento e uma reacção muito típicos dos costumes da burguesia
(e da mulher) retratados no romance: Luísa está a ler o jornal e
depara com uma notícia muito especial:

- Ah! - fez Luiza de repente, toda admirada para o jornal,
s rrindo.
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- Que é?
- É o primo Basílio que chega!
E leu alto, logo: «Deve chegar por estes dias a Lisboa,

vindo de Bordéus, o Sf. Basílio de Brito, bem conhecido da
nossa sociedade. Sua Excelência, que, como é sabido, tinha
partido para o Brasil, onde se diz reconstituíra a sua fortuna
com um honrado trabalho, anda viajando pela Europa desde o
começo do ano passado. A sua volta à capital é um verdadeiro
júbilo para os amigos de Sua Excelência que são numerosos.»?

Aquele paquete de Bordéus (e também o de Marselha) são
decisivos para o afrancesamento da vida cultural e social por-
tuguesa, conforme mais tarde reconhecerão Eça e Fradique, o
primeiro no registo difusamente autobiográfico do texto (deixado,
contudo, inédito) "O 'Francesismo=s, o segundo estabelecendo esse
afrancesamento como causa directa da descaracterização dos cos-
tumes e da cozinha tipicamente portuguesa. E de Bordéus chegarão
ainda outras personagens do calibre de Basílio, afectadas pelo
mesmo ou pior francesismo de maneiras e de mentalidade: Dâmaso
Salcede, por exemplo. Pois bem: Luísa fica impressionada (a tal
reacção de que falei) não pelo passado "brasileiro" de Basílio, mas
sobretudo pelo aroma europeu e francês que lhe entra agora pela
casa dentro, primeiro na notícia de jornal, depois na própria figura
do primo regressado.

N'O Crime da Padre Amara, nem mesmo a sonolência provin-
iana de Leiria dispensa um símile em que bem se espelha a quase

ânsia de construir um discurso social europeizado. É num momento
d aguda viragem da pequena política leiriense, quando o clero e a
oposição parecem reconciliados:

Daí a dias, os frequentadores da botica, na Praça, viram
c m espanto o padre Natário e o Dr. Godinho conversando em
harmonia, à porta da loja de ferragens do Guedes. O recebe-

hçll de li ir s, Primo Basüio ; Lisboa, Livros do Brasil, s.d., p. 14.
1'111111 "do t\llli 1111'<1' (191 ) III1H Últimos Páginas.
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dor - que era escutado com deferência em questões de política
estrangeira - observou-os com atenção através da porta vidrada
da farmácia, e declarou com um tom profundo «que não se
admiraria mais se visse Vítor Manuel e Pio IX passearem de
braço dado!»?

E n' Os Ma ias , de novo na capital do Reino e num nível social
que, em princípio, justificaria alguma elevação e, por assim dizer,
especialização de linguagem, a imagem da Europa distante dilui-se
no discurso de Steinbroken. Explicando a Carlos por que razão
recusara um convite de Afonso da Maia, o diplomata finlandês
acrescenta:

Mas, infelizmente, Santa Olávia era longe, tão longe! ...
Tinha de se contentar com Sintra, donde podia vir todas as
semanas, uma, duas vezes, vigiar a Legação. C'était ennuyeux,
mais ... A Europa estava num desses momentos de crise, em que
homens de Estado, diplomatas, não podiam afastar-se, gozar as
menores férias. Precisavam estar ali, na brecha, observando,
informando ...

- C'est três grave - murmurou ele, parando, com um
pavor vago no olhar azulado. - C'est excessivement grave!

Pediu a Carlos que olhasse em torno de si para a Europa.
Por toda a parte uma confusão, um gâchis. Aqui a questão do
Oriente ... além o socialismo; por cima o Papa, a complicar
t d Oh! " ,10U o... ., tres grave. tres grave ....

Esta parece ser a Europa que de Lisboa se sente e se vê pelo
"olhar azulado" de um diplomata decerto bem ajustado ao país
longínquo em que todas estas coisas vagas se viviam. Tão distante e
marginalizado que, logo aí, a atenção de Carlos se desvia: "Mas Car-

9 Eça de Queirós, O Crime do Padre Amara, Lisboa, Imprensa Nacional-
-Casa da Moeda, 2000; edição de Carlos Reis e Maria do Rosário Cunha; Lisboa,
Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 2000, p. 479.

10 a 1 Queirós, Os Malas, Lisboa, Livro do Brasil, s.d., p. 202.
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los não escutava, nem sorria já", porque se aproxima uma mulher
magnífica e ainda desconhecida. É Maria Eduarda, trazendo consigo
"um destaque estrangeiro, como o requinte claro de civilizações
superiores", tudo em contraste com a "cidade antiquada" que a
ambos envolve. Ironicamente (e tragicamente) essa lufada de civi-
lização estrangeira traz de volta a Portugal e à família Maia um seu
membro transviado e, com ele, o princípio do fim; e ironicamente
também, Maria Eduarda viajara no mesmo paquete de Bordéus que
trouxera Dâmaso Salcede.

4. O processo crítico que n'O Primo Basílio enquadra o ima-
ginário da Europa acha-se sugerido, desde logo, no subtítulo do
romance: Episódio doméstico. É num tal contexto - doméstico, bur-
guês e lisboeta - que Luísa vive e absorve imagens do estrangeiro
europeu que, para ela, tem marcadamente uma conformação
livresca. A adolescência fora influenciada, como se sabe, pelo tim-
bre medieval e escocês dos romances de Walter Scott; na maturidade
de agora, Luísa convive com o "moderno" francês, centrado em
Paris, lugar simbólico de todas as mundanidades e de todos os
requintes a que a distância portuguesa aspira.U É ainda a ideali-
zação romântica que em Luísa estimula, na leitura d'A Dama das
Camélias, a vivência puramente imaginária do cosmopolitismo
ausente e inacessível, em que Paris flameja, por entre "ceias, noites

I I Convém lembrar o quase escândalo que Teodorico provoca, num serão
.m casa da Titi. Diz o Dr. Margaride: "- E o nosso Teodorico? O nosso
T lorico ainda não nos disse qual era a sua ambição." E de seguida: "Corei: e
Paris logo rebrilhou ao fundo do meu desejo, com as suas serpentinas de ouro, as
SUllS condessas primas dos papas, as espumas do seu champanhe - fascinante,
srnbriagante, e adormentando toda a dor ... Mas baixei os olhos; e afirmei que só
uspiruva a rezar minhas coroas, ao lado da titi, com proveito e com descanso ... "
('01110 O DI'. Margaride insistisse, achando normal que Teodorico "nutrisse uma
honesta bi a", o jovem herdeiro confessa: "- Nutro! - exclamei então decidido
'01110 uqu I lU urr I11C a um dardo. - Nutro, Dr. Margaride. Gostava muito de
VI'I' Puris." ;\0 que f1 tia r a : "- ruz s! - gritou a Sr." D. Patrocínio, horro-
1/lIdll, 11'11Pllrlsl ...•• (I!çuti, 11 ir s,A Reltquia, Li. b a, Livros cioBrasil,s.cI.,
!I !I I H),
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delirantes, aflições de dinheiro, e dias de melancolia no fundo de um
coupé, quando nas avenidas do Bois, sob um céu pardo e elegante,
silenciosamente caem as primeiras neves."l2

Para que a síndrome do provincianismo português bem se
evidencie, falta o movimento de confrontação a que já aludi: infe-
lizmente para Luísa, o nosso Bois de Boulogne tem a dimensão
acanhada e empoeirada do Passeio Público em que se observam
"desconsolações de fadiga e aborrecimentos de dia santo."13 Mas se
em Luísa a confrontação é relativa (porque estabelecida entre o visto
e o lido), não é assim com Basílio: a comparação de Lisboa com
Paris, sendo embora parte de um comportamento arrogante e
cabotino, explicita, com o conhecimento da experiência directa, o
que Luísa apenas pode conjecturar: o episódio é ainda o do Passeio
Público, numa noite em que lá se encontram os dois primos depois
amantes:

Basílio, ao pé de Luiza, ia calado. Que horror de cidade!
pensava - Que tristeza! E lembrava-lhe Paris, de Verão:

subia, à noite, no seu faeton, os Campos Elísios devagar: cen-
tenares de vitórias descem, sobem rapidamente, com um trote
discreto e alegre; e as lanternas fazem em toda a avenida um
movimento jovial de pontos de luz; vultos brancos e mimosos
de mulheres reclinam-se nas almofadas, balançadas nas molas
macias; o ar em redor tem uma doçura aveludada, e os casta-
nheiros espalham um aroma subtil.!+

N'O Primo Basílio não se vai muito além disto, diga-se de pas-
sagem, porque mais não consente o alcance da intriga do adultério e
os desenvolvimentos (chantagem, doença e morte de Luísa) que dela
se deduzem.

Do mesmo modo (e até um certo ponto, como se verá), n'O
Crime do Padre Amaro a pequenez das "cenas da vida devota" que

12 Eça de Queirós, O Primo Basílio, ed. cit., p. 18.
13 O Primo Basílio, ecl. cit., p. 96.
14 Op . 61., p. 8.
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o romance ilustra não permite mais do que escassas, mas quase sem-
pre caricatas, alusões europeias. O caricato decorre aqui do facto de
Leiria ser uma espécie de margem da margem, isto é, um lugar cuja
distância é, para além do mais, marcada em relação a Lisboa, ela
mesma, como se tem visto, afectada pela consabida e reiterada
marginalidade em relação à Europa. E assim, àquele recebedor
respeitado pelo seu saber em "questões de política estrangeira" vem
juntar-se agora o Dr. Godinho. É no momento mais agudo da crise
vivida por João Eduardo, escorraçado por Amélia: diante do jovem
atormentado pelas maldades dos senhores padres, o pomposo
causídico aproveita para dissertar acerca dos perigos que ameçam
Leiria: "Aonde nos querem os senhores levar com os seus materia-
lismos, os seus ateísmos? Quando tiverem dado cabo da religião de
nossos pais, que têm os senhores para a substituir? Que têm? Mostre
lá!" João Eduardo não tem, evidentemente, nada para mostrar, a não
ser um profundo e perplexo desalento. O que não impede o outro de
acrescentar:

- Não têm nada! Têm lama, quando muito têm pala-
vreado! Mas enquanto eu for vivo, pelo menos em Leiria, há-de
ser respeitada a Fé e o princípio da Ordem! Podem pôr a
Europa a fogo e sangue, em Leiria não hão-de erguer a cabeça.
Em Leiria estou eu alerta, e juro que lhes hei-de ser funesto!

De novo está sublinhada a distância de Portugal à Europa,
agora pela via da acentuação irónica instituída por aquele discurso
xcessivo e empolado. Melhor do que ninguém parece percebê-lo

João Eduardo, para quem as coisas têm, afinal, uma dimensão
I quena e provinciana que bem dispensaria tanta retórica:

João Eduardo recebia de ombros vergados estas ameaças
s 111 as compreender. Como podia o seu «Comunicado» e as
intrigas da Rua da Misericórdia produzirem assim catástrofes
so .iais r voluções religiosasv'>

1'\ 1\ 'li ti· (),,~·II'líN. ) ("'/"'1' r/o /10r/I'(, !I",(/1'0 , '<I. .ir., p, 57 .

Eça e a Europa ou as suas Razões 25

Já, contudo, o último capítulo d'O Crime da Padre Amara abre
caminho a reflexões de outro fôlego. A esse novo fôlego não é
alheia a recomposição do romance, no episódio final passado em
Lisboa e no Chiado, o que, por si só, redimensiona a acção ficcional,
bem como este seu epílogo: a província ficou para trás e o enquadra-
mento dos discursos ideológicos enunciados é o da capital do Reino
e, nela, esse lugar fuleral da política à portuguesa que era então o
Chiado.

Tal como acontecia na segunda versão do romance (e também
na primeira), o episódio final decorre no momento em que chegam
a Lisboa (à Casa Havanesa) as notícias da derrota da Comuna de
Paris e das destruições que então atingiram a capital francesa!". A
comoção que tais episódios suscitam traduz, à sua maneira, a cons-
ciência de um centro europeu distante, desejado e valorizado, por
razões que falam por si: "Tinham pois as chamas aniquilado aquela
centralização tão cómoda da patuscadal'"?

A terceira versão do romance acrescenta ao episódio final um
subepisódio em que a temática europeia se cruza com incursões de
ordem histórica. É agora o conde de Ribamar, com a sua autoridade
de político do constitucionalismo oitocentista, que assume a respon-
sabilidade de operar projecções sobre a História europeia, pro-
jecções que superam as considerações do recebedor de Leiria, tanto
na palavrosa convicção como na dimensão do equívoco: Ribamar
antevê, para depois da Comuna, a restauração do Império e do poder
papal. Mais: "creiam Vossas Senhorias um homem que conhece a
sua Europa e os elementos de que se compõe a sociedade moderna,
creiam que depois deste exemplo da Comuna não se torna a ouvir
falar de república, nem de questão social, nem de povo, nestes cem
anos mais chegados! ... "

Cem anos é decerto muito tempo para que Suas Senhorias - o
padre Amaro e o cónego Dias - possam atestar a falência das
previsões europeias do político. Mas talvez não falte aos padres

16 Certamente por lapso, na primeira e segunda versões Eça data
ss pis di final de Maio de 1870.

17 Criuu: do Podre Amara, d. cit., p. 1021.
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cinismo para aceitarem como certeiro o comentário final do conde,
formulado de novo em clave de ponderação europeia: "- Vejam - ia
dizendo o conde: - vejam toda esta paz, esta prosperidade, este con-
tentamento ... Meus senhores, não admira realmente que sejamos a
inveja da Europa!"18

5. Constituindo, em muitos aspectos, o aprofundamento e a cul-
minância do talento narrativo queirosiano, o romance Os Maias
acolhe também a tematização ficcional da Europa, indo mesmo além
daquilo que nos dois romances anteriores encontrámos. Este Eça,
que ao longo de parte dos anos oitenta compõe e recompõe Os
Maias, inscreve no seu romance temas e problemas que, por assim
dizer colateralmente, vêm articular-se com a grande crónica de cos-
tumes (os "episódios da vida romântica" mencionados no subtítulo)
e com a tragédia do incesto que dominam o relato. E assim, a preo-
cupação cada vez mais evidente com o destino histórico, com a
identidade e com a independência nacionais, a integração ibérica e a
melindrosa relação com Espanha, as responsabilidades do país como
potência colonial em África, a emergência do fradiquismo, como
atitude pessoal e filosofia de vida, são, por junto, questões cujo
afloramento em diversos episódios bem podem articular-se com a
t matização da Europa.

Com efeito, por aquilo que arrastam, as questões mencionadas
r metem indirectamente para a condição europeia de Portugal e
mcontram-se inevitavelmente implicadas nela. É essa condição
.uropeia que se explicita, ainda que de passagem, em diversos
momentos do romance, até ser reequacionada em função do motivo
do r gresso (motivo reiterado na ficção queirosiana, diga-se de pas-
sn l m), tal como o encontramos no episódio final.

Um desses momentos ocorre quando está em causa, no jantar
do Ilot I Central, a ameaça de bancarrota, surgindo então a Europa
'01110 sublimação romântica de desgostos e de desfeitas. É o poeta

'n)lIl~S /\1 ncar quem assim pensa: se os políticos que governam
I'urlu ial ;" utr ra eus camaradas de redacção, de café e de batota",

IH () ('1'11111' tlu 1'(ld"I' "'111'0, xr, -lr., p. 10.5.
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ignoram o talento do poeta de Elvira, então impõe-se uma certa
ideia de Europa:

o Alencar, porém, cofiava sombriamente o bigode. Ulti-
mamente pendia para ideias radicais, para a democracia
humanitária de 1848: por instinto, vendo o romantismo desa-
creditado nas letras, refugiava-se no romantismo político,
como num asilo paralelo: queria uma república governada por
génios, a fraternização dos povos, os Estados Unidos da
E 19uropa ...

Esta Europa romântica, que algo fica a dever à reconhecida
hugolatria queirosiana, constitui, evidentemente, um lugar sim-
bólico, idealizado e valorizado pela propensão aliteratada de Alen-
car, sem consequências de maior. Não perpassa nesta alusão, por
isso, o propósito irónico que alimenta a encenação de discursos
políticos afins dos que ouvíamos ao conde de Ribamar, no final
d'O Crime da Padre Amara.

A alma gémea de Ribamar, n'Os Maias, é o conde de Gouva-
rinho; e o momento em que ele se consciencializa de uma condição
portuguesa menorizada no contexto europeu é também aquele em
que, erguendo-se nos bicos de pés de uma dignidade a vários títulos
inconsequente, o político rejeita a possibilidade de aceitar, numa
recomposição governamental, a pasta dos Estrangeiros:

- Essa nunca! - prosseguiu ele, muito compenetrado. -
Para se poder falar de alto na Europa, como ministro dos
Estrangeiros, é necessário ter por trás um exército de duzentos
mil homens e uma esquadra com torpedos. Nós, infelizmente,
somos fracos ... E eu, para papéis subalternos, para que venha
um Bismarck, um Gladstone, dizer-me «há-de ser assim», não
estou! ... 20

19 Eça de Queirós, Os Maias, ed. cit., pp. 166.
20 s Malas, d. it., p. 548.
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Para tranquilidade de todos - até mesmo, quem sabe, de Bis-
marck e de Gladstone ... - Gouvarinho não vai para os Estrangeiros
e acaba por ser ministro da Marinha, o que lhe permitirá concretizar
uma das poucas medidas civilizadoras que, em seu entender, fal-
tavam ainda na África portuguesa: criar um teatro normal em
Luanda.

Desloca-se, então, para o episódio final do romance a reflexão
que indirectamente problematiza uma certa relação de Portugal e
dos portugueses com a Europa. Mas essa reflexão não pode alhear-
-se do singular condicionalismo que rodeia esse episódio final:
tendo partido de Lisboa dez anos antes, depois da revelação do
incesto e da morte do avô, Carlos da Maia, outrora enleado na ilusão
de protagonizar um reformismo de ideias e de atitudes depois abor-
tado, regressa à Pátria, sob o signo do cepticismo e mesmo de um
certo tédio, tipicamente finissecular. Vindo da Europa em que se
habituou a viver, regressa, contudo, com a disposição de quem visita
um tempo passado e um lugar estagnado, bem diferentes e bem dis-
tantes do modo de vida cosmopolita, elegante e também inconse-
quente que o último Maia agora cultiva: "Paris era o único lugar da
Terra congénere com o tipo definitivo em que ele se fixara: «o
homem rico que vive bem»", declara Carlos a Ega; e exemplifica
sse "viver bem": "Passeio a cavalo no Bois; almoço no Bignon;

lima volta pelo boulevard; uma hora no clube com os jornais, um
bocado de florete na sala de armas; à noite a Comédie Française ou
lima soirée; Trouville no Verão, alguns tiros às lebres no Inverno; e
utravés do ano as mulheres, as corridas, certo interesse pela ciência,
o bricabraque, e uma pouca de blague". Conclusão: "Nada mais
iuof nsivo, mais nulo, e mais agradãvel't.ê!

É este Carlos da Maia prisioneiro das suas contradições e da
suu ociosidade, que olha um Portugal aparentemente dividido: entre
11 obri ação de ser civilizado (e, como tal, europeu) e o estigma de
11111 urras com as marcas do passado ante-liberal, exibem-se, pe-
lunt 'o lhar d arlos, objectos e atitudes de clara insinuação sim-
IHílit'Il."lsto h rrfv I,quando evemdefora!-exclamouCarlos",

'I (),IMIIII/,I, p, 1I \,
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referindo-se não tanto à cidade, mas às pessoas: "Uma gente
feíssima, encardida, molenga, reles, amarelada, acabrunhada! ... " .22

Mas depois aparecem os sinais da imitação estrangeira (e parti-
cularmente francesa), antes de mais representados na nova Avenida,
prolongando o parisianismo arquitectónico e urbanístico do obelisco
dos Restauradores, tudo resumindo um "curto rompante de luxo
barato", que, contudo, "estacara logo, com o fôlego curto, entre
montões de cascalho". Por fim, as botas aguçadas na ponta e osten-
tadas por aquela "mocidade pálida" que Carlos não conhece, tradu-
zem exemplarmente o propósito de modernização que, com a ajuda
da sarcástica interpretação de Ega, se identifica sobretudo com um
esforço de europeização falhada:

É o que sucede com os pretos já corrompidos de São
Tomé, que vêem os europeus de lunetas - e imaginam que
nisso consiste ser civilizado e ser branco. Que fazem então? Na
sua sofreguidão de progresso e de brancura, acavalam no nariz
três ou quatro lunetas, claras, defumadas, até de cor. E assim
andam pela cidade, de tanga, de nariz no ar, aos tropeções, no
desesperado e angustioso esforço de equilibrarem todos estes
vidros - para serem imensamente civilizados e imensamente
brancos ...23

6. Vale a pena tentar ser europeu? Aparentemente não, tanto
quanto é possível concluir, em função deste confronto devastador
entre aquele que "vem de fora" e os que por cá "estacionavam ainda,
apagados e murchos". Para este Carlos, o que vale a pena para quem
cá está é continuar português, na culinária, na paisagem e nalguns
costumes que lembrem o Portugal genuíno que o francesismo abas-
tardou.

Neste pensamento, Carlos da Maia não está só. Com ele
chegam Fradique Mendes e o fradiquismo, emergência de uma
alteridade queirosiana que vem enunciar um discurso em que se

22 Op . cir., p. 697.
/1. di .. p. 70..
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acentuam contradições já apontadas e porventura ressentidas de
forma aguda pelo próprio Eça d u irás. Mas provavelmente para
isso mesmo servem as ficções, rn srno quando, como acontece com
Fradique, não parecem sê-lo: para x rcizarem fantasmas que de
outro modo assumiriam a densidad d um trauma excessivamente
agressivo; esse fantasma chama- .ur pa e Eça conheceu-o do seu
interior - ou melhor, do interior d s int rior, que era a Paris finis-
secular. Como tal, conheceu bem s s us fascínios e os seus exces-
sos: as exposições parisienses e a rin nças que proliferam no
202 d'A Cidade e as Serras, são part disso mesmo, como o são
também, à sua maneira, o tenebroso ai/air Dreyfus e a violência do
ultimato inglês,

O regresso de Jacinto às serra (não '1 Lisboa, por onde nem
chega a passar), as higiénicas viagens de I radique à quinta de
Refaldes e a deriva de Gonçalo Mendes Rarnires para África pare-
cem sugerir, neste Eça final, um movimento de superação da pola-
rização europeia ou, no mínimo, de questionação la suas virtudes,
como se em Eça ecoasse aquela dualidade d r sentimento e
fascínio de que fala Eduardo Lourenço, num ensaio já aqui citado,
Termina esse ensaio com palavras que a este Eça e às sua cépticas
p rsonagens parece convirem modelarmente: "É quixotescamente
que devemos viver a Europa e desejar que a Europa viva. Com a
!TI sma ironia calma com que Caeiro se vangloriava de oferecer o
universo ao universo, nós, primeiros exilados da Europa e seus
m dianeiros da universalidade com a sua marca indelével, bem
pod mos trazer a nossa Europa à Europa. E dessa maneira recon-
'i Iiarmo-nos, enfim, connosco próprios" .24

'I I', I,OIIl'l'II 'O. Nu c fi /:'/11'0170 0/1 IS iuas razõ .1', cd. cit., p. 37.


