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EÇA DE QUEIRÓS E O ORIENTE
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No tempo de Eça de Queirós, o Oriente estava na moda. E também na ordem do dia, do 
ponto de vista político, pois que por lá se decidiam questões relevantes de que depen-
diam poderes imperiais e interesses económicos. Mas nesse mesmo tempo, o Oriente era 
vastíssimo e incluía muitas terras, muitas gentes e muitas culturas. Do chamado Próximo 
Oriente ao Japão, dito do Sol Nascente para quem o considerava a partir de um lugar de 
observação eurocêntrico, iam distâncias consideráveis. Entre a Europa e o Japão estava 
o Império do Meio (entenda -se: no centro do planeta), ou seja, a China que resistia aos 
ventos da Revolução Industrial e que só pela força militar usada nas chamadas Guerras 
do Ópio se foi abrindo ao comércio com o Ocidente. A pouco e pouco, os estrangeiros 
deixaram de ser, como até então, bárbaros. Arrastam -se estas tensões e os derivados con-
flitos bélicos por várias décadas, ao longo do século XIX, com consequências que o Eça da 
segunda metade de Oitocentos conhecia bem, sendo, como era, leitor atento da melhor 
imprensa de então. 

Como quer que seja, o Oriente – e sobretudo o mais longínquo dele – conservava um 
exotismo e um mistério a que só raros viajantes acediam. Na época, não havia ainda o banal 
turista massificado de hoje, mas o endinheirado e culto touriste, assim à francesa, como Eça 
escrevia. Não espanta, por isso, que, afastando -se de uma Lisboa que assistira ao trágico 
colapso moral da família dos Maias, Carlos Eduardo e João da Ega, os dois «simpáticos 
“touristes”», como se lê no capítulo final d’Os Maias, tenham alargado os passos e as vistas 
até à China e ao Japão. Quando regressa, Ega aproveita o impulso de viajante e exibe, na 
pacata Lisboa dos fins dos anos 70, uma familiaridade com o Oriente bem própria de quem 
queria embasbacar os concidadãos: «Vinha esplêndido, mais forte, mais trigueiro, soberbo 
de “verve”, num alto apuro de “toilette”, cheio de histórias e de aventuras do Oriente, não 
tolerando nada em arte ou poesia que não fosse do Japão ou da China, e anunciando um 
grande livro, o “seu livro”, sob este título grave de crónica heroica – “Jornadas da Ásia”»1. 

1 Eça de Queirós – Os Maias. Lisboa: Livros do Brasil, p. 689. 
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Não se sabe se Ega chegou a escrever o tal livro, ele que foi sobretudo um escritor não 
consumado. O que se sabe é que Eça de Queirós viveu uma experiência similar, porven-
tura projetada na sua personagem. Enquanto viajante que muito observou, projetou pelo 
menos um livro, mas não o publicou. O que não significa que, no plano da escrita, Eça se 
tenha reduzido ao silêncio.

Por uma Ásia mais próxima do que o Japão ou a China fizera Eça de Queirós, em 1869, 
uma jornada decisiva para o seu futuro literário. Ocorreu essa jornada num momento his-
tórico: a 17 de novembro daquele ano, era inaugurado o Canal do Suez, gigantesca obra 
de engenharia que havia de mudar os equilíbrios estratégicos mundiais, nos planos polí-
tico e comercial e no que toca às relações da Europa com o Oriente. Eça estava lá, com o 
seu amigo e futuro cunhado, o conde de Resende, e deu nota disso, como repórter, para o 
Diário de Notícias; e assim, em quatro números do jornal, de 18 a 21 de janeiro de 1870, 
esse que era um romancista ainda em formação, fez, como ele mesmo disse, «o relatório 
chato das festas de Port Said, Ismailia e Suez». E anunciou: «Talvez em breve diga o que 
é o Cairo e o que é Jerusalém na sua crua e positiva realidade, se Deus consentir que eu 
escreva o que vi na terra dos seus profetas»2. 

Com efeito, de acordo com um testemunho de Ramalho Ortigão, Eça projetou um 
livro de título prometedor, Jerusalém e o Cairo, livro que, contudo, nunca chegou a ser 
publicado – porque não foi escrito. Mas daquele projeto sobreviveram materiais e não 
foram poucos, esboçados num registo temático e discursivo ainda corrente e apreciado 
no século XIX, o da narrativa de viagem (nota tempestiva: no plano da Edição Crítica 
das Obras de Eça de Queirós, existe uma secção que justamente acolhe estes materiais).  
Os manuscritos, postumamente publicados pela família do escritor, no volume O Egito 
(de 1926) e em Folhas Soltas (de 1966), dão notícia de um observador muito atento a 
espaços, a figuras e a fenómenos sociais novos para ele, ao mesmo tempo que deixam 
transparecer um certo fascínio pelo Oriente, em particular aquele que exibia a aura de ser 
o berço do Cristianismo. 

É claro que, ao viajar pela Síria e pela Palestina, Eça não levava consigo apenas um 
companheiro e mais a bagagem material que qualquer viajante transporta; uma outra 
bagagem, esta de natureza literária, acompanhava o jovem escritor em formação. Refiro-
-me sobretudo a modelos e a nomes franceses, por exemplo, à Voyage en Orient de Gérard 
de Nerval, de 1851, a Constantinople de Théophile Gautier, de 1853, ou a Le Nil (Égypte 
et Nubie), de Maxime du Camp, resultado de uma viagem realizada entre 1849 e 1851 na 

2 Eça de Queirós – Notas contemporâneas. Lisboa: Livros do Brasil, p. 5.
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companhia de Flaubert, que deu lugar àquele volume, em 1854. Ao volume e a fotogra-
fias, novidade importante na época, sobretudo se pensarmos que Du Camp levava con-
sigo uma máquina calótipo, câmara portátil que, gerando negativos (diferentemente do 
daguerreótipo), permitia a reprodução da imagem fixada. Noutros termos: o misterioso 
Oriente começava a ser visível a mais do que um título.

Não se estranha, por isso, que este Oriente observado e intensamente vivido em anos 
decisivos para a aprendizagem literária queirosiana tenha entrado, em vários momentos, 
nas ficções depois compostas e no trajeto das personagens que as povoam. A Relíquia é 
uma dessas ficções, sendo sabido que também neste caso as ditas personagens não se 
libertavam dos estereótipos que faziam do Oriente (e em especial do que chamamos 
o Médio Oriente) um espaço com grande capacidade de apelo. Recorde -se o episódio  
d’A Relíquia em que o pomposo Dr. Margaride confessa a D.ª Patrocínio o seu desejo de 
uma viagem nunca realizada: 

«– Ia à Terra Santa, D.ª Patrocínio! Ia à Palestina, minha senhora! Ia ver Jerusalém 
e o Jordão! Queria eu também estar um momento, de pé, sobre o Gólgota, como 
Chateaubriand, com o meu chapéu na mão, a meditar, a embeberme, a dizer: Salve! 
E havia de trazer apontamentos, minha senhora, havia de publicar impressões histó- 
ricas. Ora aí tem Vossa Excelência onde eu ia… Ia a Sião!»3. 

É isso (mas não só isso…) que faz Teodorico Raposo. E depois da viagem, como ele 
mesmo diz no prólogo, «uma grande mudança se fez nos meus bens e na minha moral»4. 
Curiosamente, no regresso, é ainda um certo imaginário romântico da viagem ao Oriente 
que o viajante exibe e que seguramente contribui para refigurar uma imagem não isenta 
de traços satíricos: 

«Que fora eu até aí no Chiado, entre os meus concidadãos? O Raposito, que tinha 
um cavalo. E agora? O grande Raposo, que peregrinara poeticamente na Terra Santa, 
como Chateaubriand, e que, pelas remotas estalagens em que pousara, pelas roliças 
circassianas que beijocara, podia parolar com superioridade na Sociedade de Geogra-
fia ou em casa da Benta Bexigosa [...]»5.

3 Eça de Queirós – A relíquia. Lisboa: Livros do Brasil, p. 58.
4 Idem – Ibidem, p. 5.
5 Idem – Ibidem, p. 233 -234.
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Como Eça, Gautier, Teodorico Raposo e Nerval também Fradique Mendes foi per-
meável ao encanto do Egito e do Oriente. É na companhia de Théophile Gautier – «Gau-
tier! Teófilo Gautier! O grande Teo! O mestre impecável! Outro ardente enlevo da minha 
mocidade!»6, como diz o narrador das Memórias e Notas – que Fradique Mendes é visto 
no Hotel Sheperd, no Cairo. E é o mesmo Fradique que depois disserta sobre o Oriente, 
para concluir, com sobranceria e desencanto: «Está tão medíocre como o Ocidente»7.

É de outro teor, motivação e alcance o Oriente que encontramos n’O Mandarim. 
Antes de mais pela localização: este é o Oriente do tal Império do Meio, a China ainda 
bem longínqua e mal conhecida no século XIX. Depois: trata -se agora de cenários e de 
gentes que Eça nunca contemplou de visu, o que terá constituído um desafio suplementar 
para um escritor que, nesse tempo (ou seja: no ano de 1880 em que escreveu e pela pri-
meira vez publicou a novela em questão), acreditava ainda na observação como princípio 
e critério de representação literária. E assim, Eça terá superado a limitação da falta de 
conhecimento direto pelo contacto com fontes literárias. Por exemplo, Les tribulations 
d’un chinois en Chine, de Jules Verne, relato complicado de incidentes vários, publicado 
no ano anterior à escrita d’O Mandarim e dominado também pelo motivo da fortuna 
inesperada. 

A história d’O Mandarim é conhecida. Tendo recebido uma misteriosa herança, 
legada por um mandarim, Teodoro passa a viver uma existência sumptuosa mas sombria, 
porque o atormenta o remorso de ter ditado a morte do tal mandarim. Para se libertar da 
culpa, viaja para a China, a fim de compensar a família do morto; mas, não conseguindo 
cumprir esse propósito, Teodoro regressa e continua rico, mas amargamente convencido 
da gravidade do seu erro. Daí a conclusão moral com que termina o relato: «Só sabe bem 
o pão que dia a dia ganham as nossas mãos: nunca mates o Mandarim!»8. 

Para além das circunstâncias que rodearam o aparecimento d’O Mandarim, importa 
notar que, de novo, Eça é cativado pelo imaginário oriental, com um propósito mora-
lizador expresso na abertura do texto. E mesmo num quadro representacional em que 
o fantástico ocupa um lugar importante, são admiráveis os elementos de cor local que, 
filtrados pelo olhar europeu de Teodoro, a novela nos revela: os lugares, os costumes, 
as pessoas, os valores, a estranheza dos comportamentos com que um ocidental depara, 

6 Eça de Queirós – A correspondência de Fradique Mendes. Lisboa: Livros do Brasil, p. 41.
7 Idem – Ibidem, p. 50.
8 Eça de Queirós – O Mandarim. Edição de Beatriz Berrini. Lisboa: Imprensa Nacional -Casa da Moeda, 

1994, p. 191.
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todo um mundo cuja diversidade e ancestral singularidade não cessam de surpreender o 
tal olhar de marcação eurocêntrica.

Não se esgota com O Mandarim o interesse de Eça pelo Oriente, que mereceu já aten-
ção crítica por parte de estudiosos queirosianos (por exemplo, Coimbra Martins, Beatriz 
Berrini, Isabel Pires de Lima, Orlando Grossegesse e Luís Manuel Araújo, entre outros). 
Temas, figuras e espaços orientais reaparecem em crónicas de Eça que, convém lembrar, 
tivera um primeiro contacto com orientais quando fora cônsul em Havana, ocupando -se 
então dos interesses da colónia chinesa que migrava para Cuba a partir de Macau e que ali 
vivia e trabalhava em condições degradantes. 

É em registo cronístico que Eça elabora uma longa reflexão, publicada na Gazeta de 
Notícias do Rio de Janeiro, no início de dezembro de 1894. Tomando como ponto de 
partida a guerra entre a China e o Japão, Eça insiste no desconhecimento de que a Europa 
ainda padecia relativamente aos povos e às culturas do Extremo Oriente; «para o Euro-
peu», diz Eça, «o Chinês é ainda um ratão amarelo, de olhos oblíquos, de comprido 
rabicho, com unhas de três polegadas, muito antiquado, muito pueril, cheio de manias 
caturras»9. O que permite pôr em causa a conceção europeia de civilização, regida fun-
damentalmente pelo culto do poderio tecnológico, militar e económico e prejudicada 
por uma visão do mundo que não aprendera ainda a respeitar a diferença como direito 
e como valor, no confronto entre os povos. Também neste aspeto e pelo modo como 
observa um mundo que nunca visitara, Eça de Queirós revela uma notável capacidade 
para estar à frente do seu tempo. 

9 Eça de Queirós – Textos de Imprensa IV (da Gazeta de Notícias). Edição de Elza Miné e Neuma Cavalcante. 
Lisboa: Imprensa Nacional -Casa da Moeda, 2002, p. 529.


