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Abertura 
Um diplomata e orientabsta demão, formado na era biçmarckiana @ I1 

Reioh e do entiio novi9simo Estado-Nt&ío gmânico, redigiu umas longas me- 
mórias para diar conta do seu testemunho pessoal das situa$es que viw no pla- 
no golitiw-diplodtico, de mistura com as suas impressões dos povos e das 
culturas onde serriu e representou o Governo do K&aer, Muitas dsis páginas des- 
lsa obra oo'br-em-se de refw8neias poiítim domrjsüca e a i  política inkmuiond 
'com htere~ge para os eapsoiaurtU da Hkthia PoMoa e dis Relaç6ai Internad- 
anais. Mas não é. apenas por &i1 prima qhe as memQnas do "dfplarnaha m i d ~ ~ o a *  
Frimkkh Rosenl margem, aqui, mocadas, embora o conkto bisb6sico-pIitiw e 
diplomtitbjustiEique um ineMt&w1 a natural desta@. As breves e, infehmnb, 
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Ver sobre eotr matéria, a i s e  ou-, UMADA, José de - Convdnies anglo-akmded t o h  as 
coi6niaa pu?tqpeNa. Lisboa, 1943; ARRUELpc Josã da - 4 bagddtu naciBn4I. PuHugal e Ale- 
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não muito ricas alusões h terra, As gentes e h cultura portuguesas constituem 
maféria interessante que suscita, também, um olhar mais culturalista, imagológico 
e literário. E dai a Connuênck nesta wmunicaçfio, de olhares diferentes, mas 
profundamente wmpIementares. 

O texto memoiigUsti.co ou autohiogrciíico constitui para as ciências soci- 
ais, literérias e dturais um terreno de difícil delimitação. E que o entrelaçamento 
de elementos fictícios e fachiais ou "aufênticos", de viv&cias subjectivas e ob- 
scmações pretemameate objectivas, de experi8ncias momenfhms e sua posteri- 
or reconstituição selectiva de memória e respectiva fixação iotualL, wnstitui um 
objecto de máUse deveras wmplexo e mehdroso, tanto mais quando se trata de 
representaçaes de m quadro cultural estranho. O 'cmxamento e dialktiw inter- 
rela~ionamento das esferas de identidade e de alteridade nos pmoessos de wgnição 
e representação de uma sociedade outra 6, pois, mais um importam aspecto a 
levar em consideração aqnando da abordagem de um texto como o produzido pelo 
'Vdiplomata anaI.~?Iho'~. E, 'por isso mesmo, as imagens de P d g a l  evooadas nas 
suas memórias devem ser, aqui, analisadas de modo a entrever-se os diversos 
condicionaIismos e mecanismos subjacentes h sua produção. 

O desafio subliminar deste exercício de pesquisa e de análise reside, afi- 
4, na explora@o da m a  nebulosa onde se misturam e confundem as res factae 
c as resf?cIraea, ou sejq onde a reaiidude e a ficção, a descriq80 pmtensamente 
objectiva dos factos e a insidiosa representação dos mesmos ou a dita verdade 
histórica e a verdade do sujeito pmtagonistdnarrador se diluem tanto que se torna 
impossível dissociádas. Ali&, nem é isfo que importa como obj+o f u i d  do 
kabalho d t i w  a instaurar - o que interessa 6 desenwlw m pmmsso s i s h i -  
tiw de preveq0es e de refides sucessivas que ajude a captar e a compreender 
a(s) estrat&ia(s) subjacente(s). Quem escreveum diário, umas memórias ou uma 
mtobiograiia tem um rnóbi.1 originário e subjectivo que wndiciona a narrativa a 

&ba: EdipBo & Autsr, 1941; WbULüO, MigueI Nuum - Sidómio Bnb. Qiplp>ium e conspf- 
r6dw 11913-1917). Liabas: EdiBea C o s m ~ ,  1998; STBASEW, M a d o  s QANDARA E. k - 
Oito sdculor de hirfériu lula-okm8. Lisboa: b t i h i t o  Ibsro-Americano de BarIm. 1944; 
TEIXEIRA Nuno Severiana - O Poder c 4 g u m ,  IH4-1918. Objeeth!os e cstfofd- 
&Ia8 poUi3~1i nu enhuda de Purh(pi (Smade ~ I T U .  L%&: EdiCorial m, 19X; TBLO, 
Antánio rogá - Lorrren~o Marques na palbttw exlerna pmlrtgireru. 1875-190U. Lisboa: B d i p h  
%m~8, 1981; e idem - A ~ e n l .  r o OQntmlo da Atllinlioa Porto: F&pãa As+ 1993. 
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inte.ossaatc sstndo de IAUSS, HmRobert - Emiáicia hist6nen e fica% in QADoFpRE, Oilblrt 
(du.) - Cerfpm; e Inceriem8 de histdriu. 'Ms cslóquios robra hisl6ria ne Inatffuro Coleglul En- 
repeti. Lisboa: Pensamento Editom e Livreiroa, 1988, p. 107 c as. 

Aup einem dfplamatlschen Wanàerleben de Fried~i~h Rosen ... 949 

todos os níveis, muito especialmente no respeitante ao modo como são 
seleceionadas, disposta8 e narradas as situaq6es vividas. Convém, por isso, que 
essa estratégia wns4xutiva venha 3i supdcie e fique enposta para servir de pre- 
vencão metadolóaica aos eventuais *visitantes" do t e s t emdo  diaristico, 

da Dr. ~ i i ldhch  Rosen, i>ublicados, os dois Últimos, postumamente (195Y), ann- 
iam- -se-nos na parte relativa h estada em Portwd como um roteiro de impres- 
sões que foi preoiso situar no seu tempo e relacionar com o percurso de vida do 
seu autw. E ss6 a partir dd ousamos explorar as pistas de leitura insitas h obra, 
que conseguimos "isolar" de acordo c m  a nossa perspectiva analftica ab4ás refe- 
rida. Uma perspectiva interdiscipliiar e indagadora, animada sobretudo pela des- 
coberfa continua e i n t d v e l  de dados e de achegw pata uma t d t i c a  em 
aberto, a saber: como viram e rqnesentmm as elites políticas e intelectoais de- 
m& do li Reich, da Rep6blica de Weimar e do pedodo nacional-socialista a rea- 
lidade sóoio-pouca e mhral pomignesa, sendo certo que um o h  inverso so- 
bre a . 4 i d a  constitui, de igual modo, uma estimulante e complementar temática 
de pesquisa'. 

Enunciamos, assim, os tewos gerais de um i n d o  ambicioso e vasto 
para o qgai a presente cormmicação fende a f ~ m c e r  um reduzido wnfributo 
eentrado nas nalavras escritas de um srjeito protagonista e narrador que concita, - -- - - -. * 
naturai e prioritariameate, a nossa at8nvão. 

FerIil de Friedrich Rosen, diplomata andarilho e erudito 

Quando se procedeu 3i edição dos remauescentes livros das memórias de 
um "diplomatisches Wanderlebd' houve o cuidado de inserir uma detalhada no- 
ticia biográfica da autoria de Herbext Muller-Wehtt, que no Verão de 1938 se en- 
wntrou com a vniva de Friedrich Rosen, na sua residência em Dctmold,Vestefália, 
a norte de Colhnia e de Ivíünster, tendo recebido das mãos dessa senhora O ma- 
mcrito do 3" e 4* livros (2O volume) das mem6rias que tinham ficado por pubk- 
car. Em 1932, orna de tr8s m s  antes da morte do autor, em 1935, saiu a lume 
em Berlim pela Transmare Verlag o texto relativo h estada na Roménia e em Por- 
tugal : e daí o mibtituio Mmst-Liissabon -, em plena ascensgo dos nazis ao 
Poder e a qw se seguiram mos inóspitos para a edição de obras desse tipo se- 
gundo Miillw-Webrt. Foi, pois, neoegsiulo esperar pelo fim da I1 Guerra Mmidlal 

Vw a titulo de e x q b  os paradipmimms csUdos de RAMAkHEIBA, A m  Maria Pinbao - Ima- 
gem da Alemanha em D Octdentc. Revista ilurNa& de P a w  e da astr~p,eho (1878-1915). 
Blblor. RzvWu do Fu~tildude de LelroJ, Coimbra 60, 19% p. 389-448, 4 d e  DELLILE, M 
Mmuda <iamveia - DRitsshlandbiidar in tieu IitaaMohn &itungtn und ZeitschnRmJ der Qemratiee 
vm c=.imbr&(I858/59-1865/66) Eatti&s sobre o C~ilnira e Litwdhiru Pomtg>iem e AZsm6. ooorb 
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e pela cicatrização de algumas das mas feridas mais p w e a t a  para que fud- 
mente se completasse um projecto inacabado. 

FriedRch Rosen nasceu a 30 de Agosto de 1856 em Lipzig (Priissia 
Oriental), no seio de uma famüia envolvida na política externa do ii Reich sob a 
influenoia de Otta Mn Bismarck, o " c b e l e r  de &mo". O seu pai, Cteorg Rases, 
foi durante muito tempo ConsuI em Jerusalém, onde o pequeno Friednch viveu 
OS seus primeiros onze anos de vida. Mais tarde o pai veio a ocupar o proemiaen- 
te cargo de C6nsul Geml em Belgrado, onde não havia Legação alem&. Apar des- 
ta pratigiante actividade diplomática Georg Rosen votou-se, t a m b h  ao estudo 
do onentalismo, interesse e paixão herdados por seu fuho. 

Seguindo as pisadas paternas, Friedrich Rosa iniciou a soa carreira di- 
plomática na Asia Menor e na Asia Central e prestou serviço, durante viuios anos, 
na Embaixada em Temão. Tem ainda ensejo de colher prdosos conhecimentos 
onenbdkticas e políticos janto do %e-Rei da gfndia, Marquês de Me&, cujo 
filho Romn acompanhou até essa gigantesca e k i n a n b  pe&sula. 

O seu olhar foi confrozitado, desde muito cedo, wm a variedade gw- 
etnogrkfíoa de diferentes POMB e com a polioromia dos seus costumes, dos seus 
sistemas sócio-econámícos e poIlticos e das suas prhticas culturaisJ o que lhe 
permítiq no plano diplomáticoGO uma actuação pautada pelo respeito e pela com- 
preensão das caracteristiw auióotones epela impwttkcia regional dos paises onde 
assumiu o dever de representar a sua Pátria alemã 

Tem Interesse referir que desempenhou o cargo de Cônsul em Jmsa- 
Iém, ocupado outrora por seu pai, e ai permaneoen pouco tempo por ser, entre 
tanto, nomeado, em 1900, num claro gesto de promoção e de prémio aos seus 
bons serviços e B experiência adquirida no Oriente, Director do Orient Refart, 
um dos departamentos internos do Auswd>arfgesAnit, na Wxlhelmstrafb de Beriim. 
Era, então? Ministro dos Negácias Estrangeiros do Governo do II Reich, o bar& 
Friedrichvon H o b i n  (1837-1909), considerado a "grande eminência parba" desffi 
org"smo goveniamental dmante qaiaze anos e um dos colaboradores pr6ximos 
do Chanceler Bismarck até 1888, ano em que comqou a combaai-10 secretameute 
e a períiiar-se contrakto ao tratado secreto com a Rússia por entender que esse 
acordo wnhfizia o espirito da aliança ausfro-aímã que devia ser clarificado e 
reforçado. Passou, assim, a deuder uma estratégia oposta i3 de Bismarok, que 
montara ioa. complexo sistema de alianças d e h d o ,  ao i im e ao cabo, a m& 
a Rússia afistada da França e a não hostilizar a Gt%-Bretanha por forma a garantir 
a paz. Holstein, precisamente em 1888, ahrmou, porém, que "Toda a gente aqui 
é realmente a favor da guerra. Com a ewepção quase exclusiva de Sua Excelên- 
cia, que se e s k a  ao máximo pela manutenção da paz'". Não p0dia.k expresso 
melhor uma divergência de fuado que levou ao isolamento do veIho Chancela e 
à ma substituição, decidida pelo novo Kaiskr Guilhame 11, mto do d o  Ioipe- 

' Cit por K~QAN, Donald -Sobre 4s oI?gcht do gatu*<r e do preae>wq<Ia de paz, vol. 1. Lisb~a: 
Edições Temas da AchiaIidade, 1995, p. 133. 

Aus etnem dlplomofisohen Wattderlehen de Friedrich Rosen .. 

rador Guilherme I falecido em 1888 e fdho do sucessor e primogbaito deste 
Freddw Iii3 morto após noventa e nove dias de reinado. Guilherme U logo se 
mostrou defensor de uma WeIpoliffk que obteve a aprovação entusiasta de 
govermniies e de governados, ao passo que a "poiííica pacinoa e pweática de 
Bismarck- observou Klaw Hildebrand - era tndo menos populat na Alemanha da 
&ma'". 

Dentro da wnelação de forças esboçada e apesar de trabalhar eshita- 
mente com Holsfein, um dos assumidos estrategas da política ofensiva, 
expansio~sta e &i-brit&tica do novo Kaiser, Rosen confe8sou mais tarde ter 
manifestado reservas sobre a política & e m  alem5 posterior a 1890, revelando- 
se um bisrnarckiano no sentido em que os inferesse8 e a segurança da Alemanha 
exigiam mais a paz que a guerra. Manteve-se, no entanto, no cargo e nos alvores 
de 1905 chefson uma delegação especial à Abissinia a fim de concluir aí um ira- 
tado comercial, o que parece significar ter recebido uma prova de d a n ç a  pelo 
seu zelo e habilidade de negooiador, Morçada wm a nommção para embaixador 
em Mam~ws. Entretanto, o barão von Holatein, face ao &gro da política ale- 
mã na C d d n c i a ,  r e a i i i  em Algeciras, Espanha, de Jaaeim a Abril de 1906, 
demitiu-se, conservando-se, porém, ,ccuiselheYo do Chancela Bernhard von Bùlow 
(1849-1929) at6 1909, ano em que falaeu e em que, dosamente, BÜbW foi 
mb.ctitddo mx 'Ikobald BethmannHoUweg (1856-1921), Chander desde Jdho -- - --. - -. . 
de 1909 até Julho de 1917. 

&&a de ser enviado para Tânger, Friedrich Rosen r d e u ,  segundo o 
seu biópafo Maller-Werth, a ingrata tarefa de ir a Paris em missão espeoid wm 
o objectivo de alcançar um consenso programdtico e preparatório da prevista 
Confer&ncia de Aigeoiras. Uma vez em Marrow> deparou-se com um ambiente 
àifroil e hostil, tendo repetidemeate advertido o AuswfYrtigeff Amt e o Governo 
imp"al a utikm M a m a s  como objeoto de compensaçãe com as potências da 
Entente Cordiale, antes de se Ihe esoapar das mãos. Nem tão pouco se esqueceu 
de notar. embora sem qualquer sooesso, a imp~rtância do territáxio mmoquino -. 

para as kopas fiancess m o  região de recrutamento. 
Em 1910, Eoi destacado para chefiar a hga@o em Bucareste, capitd da 

Roménia, ríeixada vaga pelo Seorethio de Estado do AuswLMiges A>nf Alfred vou 
Kiderlen-W'ãchterZ . Cabia-lhe actua junto da Corte do rei Caro1 e prosseguir com 
o seu ingato papel de avisar Beríim dos Rsws e dos equívocos da sua política 

' Cit. ibidom, p. 133. 
I Segundo John &&& o 6eoetiDa Ki&~'lea-WWm en&o% graças i 0  seu imip Conde Cio& e 

0, dm favorito. de Gwfbume I& no clroulo rmtrito dc amigas psssoais do Kaiscr: "Qne ofhi* 
closzstfiiends, Cmnt !Emm' Gom. whu waa on theplump side, cmild 'duns! likB a howUng derv~d 
and da a1I &ndr of nonpn~e'fsr ths Kairer. One qfhlafmiOrir4f~ hf&s wns to mll birrkwards 
sfawn the htllslde "llk. a bppoptamiw that haa gone berserk: On onother wcorion Gore and 
thefunrr Forefgn ~ ~ r e t m y  Aved  von Yderlen-W&chl~r 'did ihe Siamese nuins'far mlhdrn by 
iyrng themsetvss tog&erwrth rn l o m  rausqeP (cf. idem - The Kaisr ORJ bis corri. mhelm 
.nd ths g ~ e ~ m e n t  of Germany. Cambndge: Unioamity of Cmbndge, 1994, P. 16). 
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externa pós-bismarckiana. No reino romeno alcançou uma posição de 
"confidencialidade" qae nunca antes ou depais algum reprMentante do Reich 
disftutara, tanto mais que a Roménia esteve ao lado dos russos nas guerras 
balchicas. No entanto, essa posiqão invejkvei foi curta porque, por um lado, ter4 
euirado em disergência com o referido KiderIen-Wichter e, por outro, era preci- 
so p6r alguem experimentado e conhecedor da zona mditerrânica, ibkrica e 
magcebiua na Legação de Lisboa, no posto deixado vago pelo seu anteGeSwr Hana 
Freihea voa md m Bodman (1910-1912) e do imediafo pedido de demisslio do 
Visconde de Pindela VIwnYe Lobo Machado de Meio e Almada (1852-1922), subs- 
tituído temporariamente pelo Eneamegado de Negá~os Ant6nio Dias e Sousa da 
Casta Cabrall. 

A jovem e jacobina Repúblioa Portuguesa fora recebida com i~$l&l pavor 
pelos governos e pelae cabeças coroadas da velha Europa. Para tão delicada e 
espinhosa missão o escaIhido foi Rasen e sabemos que a tramferência lhe desa- 
gradou profundamente ocono adiante se refere, tado  m o  insinuado qne a sua 
presença em Bucmte  foi considerada kconveuiarte pelo Seaetário de Estado 
Kiderlen-Wâchter, que ~ u e n c i o u  a sua tr&Ência. Em Portugal e apesar da 
hostilidade dos círculos poiíticos e partidários republicanos, espeoihente dos 
afectos ao RRP ou, vulgo, Pariido We~~omdtioo do ~ o v e r s o  Momo Costa, 
p~rmaneeeu ate ao d i a  9 de Março de 1916, data em que a Alemanhip se viu k- 
@a a dslru;tr gueaa a Pomigd. 

Regressado a Berlim, R o m  ficou durante alguns mesa a aguardar a 
nomeação para um novo posto, o que sucedeu ainda nesse mesmo ano de 1916. 
Recebeu, ent* o enmgo de cbãiar a Legação alem3 na H o M a  e aí empenhou- 
se., com Gto,  em evitar a eclosi+o da guerra com os Paises Baixos, que esteve 
bhente em Maio de 1918. Num elogio Bnebre pubiicado, em 1935, pelo jmal 
holaudês digamem Hm&Jrblr;ui enfabu-se essa acção paoificadorx "Foi gra- 
ças ao Dr. &seu que a Holanda @de ser salva do possivel destino de entrar no 
roaflito''. 

T d a d a  a Grande Guena de 1914-1918 com a h o t a  doa Inipénos 
Centrais e o defiagra da agitação social e bolchevista numa Alemanha humilhada 
e amdnada pelo longo e devastador conflito, o II Rei& foi eubstitnid~ pela Repit- 
blica de Weimar2, que curiosamente se apoiou na memna elite poiítica e militar 
rulstocrática e mon&quica. Não sqreadde, por imo, que o marechal Hindenburg 
cheguee em 1925, a Presidente da Repúbíica ou que Prieãrich Rosen venha a ser 
empossado, ~JII Mãio de 1921, Ministro dos Negbcios Estrangeiros. De experi- 

' O elenco doa raprwenlantcs alemães em Lísbea, bem somo oa represtntsntm pprbgueses qm 
&fim e ainda os nomas des Enviadqs Extra8rdi~os  e Minimos Plenipofcusid~s m$Mlrliaas e 
pomipeaes poda ver-se em STRASEN, A&edr, a ffruvPARA, E. A - Of%a sdcfflm ds kr~tdrra 
luto-alem#, eb. git, p. 479-481. 
Sobre mia fase d. lli8t6ria pulitiea alemã V% mtrc outros urtudos, a sinopse wgiropcd&uriea @e 
TBALMANN, Tita - A  Rspíblica de W$imor Rio de Janeiro: J p w  Zahsr Editor, 1988. 

mentado diplomata e alto quadro do Auswffrtigesilmt tomou-se, naturalmente, sm 
chefe, sustentando uma politica estema pautada pela aproximnpiio à inglateua e, 
por oonsequ&ncia, abrangente e paoifica (modelo bismarckiano] que procuram 
defender os inbresses alemãe respeitando de uma &mia racional (iliuuiuista e 
ilustrada) os wndicionalismos existentes. Não 1agr01.1, todavia, os seus objectivos 
w t f g i s ~  nem encontrou no Ghanoeler Wirth, nem nos colegas do Governo a 
receptividade necessiwia paa a sua orientaqSo política, inspirada na estrategia de 
molJ>olitik bismarddana. 

A par de m a  intensa e f"estigiante actividade diplomkticq Rosa gran- 
jeou também fama, quer na Alemanha quer no estrangeiro, como orientalista, 
nomeadamente pela tradução para alemão das quadras do shbio perãia Oma 
Kha$am, o ' C o ~ f o r  de Ièndm"1, e foi durante muito tempo F'residentee mem- 
bro honorário da DeutsUhe MorgmlDbdi#cb GeselIsçh&. O estudo e a rdexão 
virim, aliás, a preencher cada vez mais o seu tempq isolando-o da conturbada 
vida politica alemã dos a o s  trinta. A mbida dos nazis ao Poder %-10-8 deixado 
receoso e muito apreensive. O clima de violência e de intolerância totalitana coli- 
dia diratameite cnxn os seus prheípios libarais e não t& a ser incluído, con- 
fome o seu própria depoimento, no gnipo dos Novembewerbrechw, os alegados 
"crimirt~sos de Nwembm" - denúncia nazi de um suposto apunhalmto pelas 
wstas por parte dos demoliberais nonnal da Grande &erra. E no Ver30 de 1934, 
cerca de um ano antes de faíeeer, o Dr. Rosen mostrw-se perplexo perante a 
atiiude colectiva do povo alemão, achando inçompreensivel tamanha falta de ii- 
bdade ,  designadamente os funestos aco~ imen tos  ooorridos em 30 de Junho 
desse ano, orno também ngo wtlseguiu entenda a conGança depositada pelos 
seus compatxiotaa em Adolfo Hitler e na respeotiva horda de wlabmdores e se 
quazes. Que o alucinado Ftfhmr não conseguira iludi-1q provam-no, par exemplo 
e ainda de acordo wm o seu bidgrafo, as snas reserv~s no respeitsmte i conven- 
ção naval de Hítler com a Inglaterra: remsou-se mesmo a elaborar qualquer to- 
mada & posição par escrito devido, certíimente, A falta de sinceridade e de coe- 
r8ncia da política externa hitleriaua. 

Na opinião apolog6tii~a do seu biógrafo poucosItexão sido "os diplomatas 
alemães que puderam gozar de tanto prestígio 40 estrangeiro como Rosen, ouja 
'sageza politica' aplicaia a tempo e em dose certa nos postos dmgentes poderia 
ter salvo o Império da sua grande infelicidade e o POVO alemão de uma profwida 
h ~ q ã o " .  Por estas palmas de Herbert Me-Weah ,  perfeitamente sintoni- 
zadas com o m6bil profundo das mmi>rias de Roscq compreendese o intuito de 
-- 

1 ~ m o a m  ~ ~ m o  && a, -pais asludos qus publicou. RQSEN. FriaQiEh - Die Sinn.rpnTDne 
Omor der Z ~ l m a o h ~ ~ .  BcrlinlStunsart: Deotsçh~ V a ~ k ~ s t i l t  LM9 (houve msis daas ediFaw 
1914r 1922); idem - Seadin 'Xatgeberfbr d m  U m ~ n g  mM Menschen". BurlbX Verkg 
Stilkc, 1921; idam - Hartit iindMarsr lind andw DtclifmgPn mir dem Orldnt Berlm; Verlag 
Ooorg SuIke, 1924; idem - PerJien (n !&I >rnd Bild. Bwtin. F r w  Sohneidw Vetlas 1926. c idem 
- ritden un.i nidnnler /Nruermbdtsno il(ihea wrlonn gegrtngenen W e k i  von Oewg R4rsn k ~ r c h  
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desresponsabiIizapão face à humilhante derrota em 1918: o dipiomta andarilho e 
apaixonado orientalista quis legar para o juizo futuro da História um testemunho 
dcientemente explicito e demomrativo da sua podada campanha em prol da 
paz extema, o m e h r  caminho, segundo Bismarck, de garantir uma Alemanha mais 
forte e mais respeitada na Europa e no Mundo. Um testemunho feito, necessari- 
amenta, à medida das suas conveniências pessoais e composto de maneira a es- 
colher os 5éW" e as "vitimas", embora o seu biógrafo e editor das memórias 
tenha tentado apagar essa faceta, aiiás muito naturaí e wmpreensfveI, atrav8s de 
um rasgado elogio: "Meiasrias poKticas de um ~ ~ f r i c í a  generalista e muitas vezes 
impregnadas de objectivos pessoais - escreveu Herbert MüUer-Werth - é algo 
que temos em grande quantidade. As memórias de Rosen porém permitem-nos 
muitas vezes visim~wos dade i rmen te  as questbes fatais dos tempos de en- 
Go, fomeoem uma imagem - diversificadamente documentada - de oomo se tra- 
taram questões importantes de um modo diplomático, demonstram a contrarieda- 
de entre o pensamento e os efeitos puramentemilitms e poiitico-diplomàtioos. A 
sua arte da descrição dos meios sociais e do quadro vivo de personalidades ho- 
sas consegue-nos captar sempre de novo"'. 

Apesar da pretensa objectiaidade. enfatizada por MtiUer-Werth, 6 assaz 
notdrio, por exemplo, o cuidado posto em "limpar" a imagem do Imperador Gui- 
lherme 4 mão obstante ter sido ele, c o m  vem sendo demonstrado pela recente 
hisbriografia sobre o p&odo, o maxímo responsável pela poIltica extema e pela 
condução dos assuntos da m a ' .  Sobre a oonfnwersa aeção do Kuiser o diplo- 
mata limitou-se a dizer que só mim aspecto ele não admitira concessões: na sons- 

de uma grande e belicosa nota alemã. No entantoto era errado, em sua 
opinião, afirma-se que se tomara impossivel iduenciá-10 positivamente. Howe, 
aliás, muita wisa mtes da Grande Guerra de que o Impetador niXo fora iafmma- 
do, designadamente as negociações entabuiadas com a Grã-Bretanha a fim de um 
entendim@to sobre as importantes questaes de b a  e Asia Em wntrapartida, 
Rasen acusou, sem cerimónias, Bülm e Holsteh. Acmou aquele por Ihe faltar na 
sua politica ideias, projectos 6utíferos e objectivos elaros, bem como uma com- 
preensão adequada do mundo anglo-saxónico. Más, o principal e mais grave a r o  
da política a l e d  teria wnsistido numa avaliaçãoinw~~ccta do papel da Inglaterra 
quer na questão de Mamoos, quer noutras "questões'' delicadas. E q w t o  ao 
segundo visado observou que ele, no fundo, tinha uma certa predileoção pela Ia- 
$aterraB poata em causa, porém, quando em 1900 se convenceu da traiçrio dos 
politicos ingleses. Dedicou-se, então, a um 4080 mpiritaoso, talvez sO pelo jogo 
em si mesmo", nas palavras sevews de Rosan, que a~reecenbu: "Holstein wnsi- 
derau-me anglófilo, na verdade, fui sempre gennanónlo. Mas procurei o bem da 
Alemanha sempre por via de um entendimento com a Inglaterran. 

' Ver, subrehiida, ROHL. John - TheKailisw md hrr Eoarr, ob. dt. p. 150-161 e 162-189: s W A N .  
Donald -Sobre as o T I ~ ~  48 gnerra e I I P F B S ~ N B Ç ~ B  da paz, voL 1, ob cit., p. 138-146. 

As muitas páginas de memúrias escritas converteram-se, pois, num "li- 
belo" de defesa e de acusaç80 que revela muito da índole e do peqamento do seu 
autor e ainda melhor os contornos pmfundos dt? uma época, sem dúvida dif id  e 
crítica, mas fascinante. 

Conjuntura internacional e relaç8es lu s~a lemás  

As lelações e o8 bODRitos internacionais desenvolvidos atê à primeira 
década do novo sbculo XX assentavam segundo Antáaio da Cnia da Ro& Pei- 
xoto, jovem fmalista de Direito, autor da interessante dissertaçb académica Os 
Cnnfiictos In~emacion~es ao Prfncjpiar o Sem10 XX ' e falecido logo após a sua 
conclusão, num progresso económiw e tecnológico extraordinários, que se nu- 
tria ao mesmo tempo de novas crenças e ideias pautadas por um Darwin ou por 
um =etzsche, por um inteiectualismo "volmtaista e dominador" e por um naci- 
onalismo "pujante e explosivo" como nos Balcãs. Contra tão poderosa m e n t e  
ergnim-se, f iam, "os utopistas" e o tolsfoismo. E Rocha Peixoto, no epflogo 
ofepante do seu longo phplo easgistiw, deixou-se arrastar pelo ímpeto épico e 
irágim dos temores e dos prenáncios que ~ v a m  ameapadores no horizonte: 
"Tolstoismo e darwinismo, ei-les frente a h t e ! . . .  Qual vencerá? ... As raças que 
se acautelem. Porque o darwinismo recebeu outro nome, e com este nome tem 
feito grandes façanhas, e este nome 6: imperialismo, e com este nome subjugou a 
tewu". Que se acautelassem, pois, os utopistas, os vãos herdeiros das "sombrias 
Luzes': as chance1~ias e os povos fi'acus, os sinceros amigos da Paz e adversd- 
rios da Cruerra, porque "todos nos devemos wnyeneer, quer queiramos, quer não, 
a civiiização há-de ser levada, arrastada pela vaga imp@rial'*. 

Publicadas em 1905, estas palavras soavam como um aviso, uma estra- 
nha profbcia a que só pouquíssimos texão prestado alguma atenção. Reduzidas, 
porém, B escala dos factos internacionais que se iam multiplicando e sucebdo 
na alvorada de novecentos, elas reflectiam uma indisfarçável conflitualidade 
ascensional e descontrolada de efeitos imprevisíveis. Uma wn£lihiaidade que ti- 
nha o seu epicentro nessa Europa redesenhada no Congresso de %na de 1815, 
asâente, desde os fuiais do sêc. XIX, num sistema de centros múltiplos ou 
muitipolar e impelida por m a  imensa vaga de inovação ~ o l ó g i c a ,  cuja -da 
se achava do outro lado do Atlântiw, @.a "Jerusalém Celeste" americana. Mas era 
na Europa que os pólos mais tensos estavam e podiam colidir m a  espiral de 
deseqdbrios incakcuikds, 

É sabido que o surgimeato e a tardia, mas rápida acelaa~ão económica e 
colonial (imperialista] da Alemanha bismmckiana, gerada - "a sangue e ferro" 
segundo as palavras do próprio B i s m k  - a partir de uma das pothcias vence- 

' Ct. PEIXOTO, Aatbnio da CNE óa Rocha - Os Connictar ~ a ~ m c l i  r0 prineipsr o ssoulo 
XX O In~ntirlo. Ceimhra, 51, 1904 e 52, 1905. 
Cf. ibidm, p. 339 r 342. 
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doras do Congresso de Viena - a Prússia -, perturbou e rompeu a velha ordem, 
ou seja, o equilibno com as restanles quatro grandes potêmias europek a Grã- 
Bretanha, a França, a Austria e a Riissia. Elas viveiam durante anos muna espé- 
cie de concerto europeu, que possibilitaria a paz. A ordem multipolar funoionava 
bem, mas os primeiros e sbrios abalos haveriam de surgir com a unificação da 
Itrília (1858-1861), porque este nwo Estado-Nação não escondeu a ambição de 
entrar no circulo das grandes potências" Seria, contodo, devido à mllf~cação ale- 
mã, liderada por Otto von Bismmk, que o sistema entrou em crise e isto porque 
o I1 Reieh, como se auto-proclamara no M ã o  dos Espehos do Palácío deversalhes 
em 18 de Janeiro de 1871 e para suprema humühaçi?o dos france~es, pretendia 
dar continuidade ao antigo e mitico Sacro ImPgrio Romano fundado por Carlos 
Magno e possuía para esse fim d g m  atributos de peso: ocupava aMtteIeuropa, 
o geo-estrat6gico cenko da Europa - a "planta baja'%a arpressão irónica e criti- 
ca do jornalista espanhol Julio Cambal -, derrotara dois dos pafses fondadores 
do concerto europeu vigente desde 1815 (a Anstna e a França), possm'a uma 
populW maior do que a de todos os outra países ao seu redor (exceptuando, 
B claro, rr RGssia), inskuída, disciplinada e kabalhadorg dispunha e aumentara (com 
a anexapzo da klsácia-Lore~) as reservas de ferro e oarvão, recwos necessbri- 
os para produzir aço, beneficiava de um poderoso sistana educacional e técnico- 
cientiEiao que facilmente lhe dera acesso Bs florescentes indústrias de ponta - a 
quimica e a electrónica - e, por fim, o trunfo maior residia na cultura militar 
prussiana naturalmente espelhada no mais poderoso exército da Europa. 

Convém, no entanto, saiientm que durante a longa gwmtação de Bismarck, 
em cordial sintonia com o hperadw Guiiberme I, a estratégia seguida, ap6s 1871, 
consistiu nrnna contenção prudente que ajudasse a consolidar e conigir a presen- 
ça de uma Alemanha forte e deseqdibrante no mesmo sistema multipoiar Nessa 
eskatbgia se incluiram a Dupla A I f q a  negociada com a Aiistria, em Outubro 
de 1879, e que haveria de durar até à Grande Guerra de 1914-18, pouco depois 
completada pelo iratado da Liga dos ms Imperadom (Austna- ungia, Riiasia 
e &manha), assinado em Junho de 1881, e pela Ttipiice Alíança (Alemanha, 
Austria-~ungria e Itália). Peças centrais de uma política extaha qna visava man- 
ter a Rússia afastada da Fiança e controlar a velha rivalidade aiisko-russa, um 
dos pretextos para a potencial aproxbaqão fianco-msa. 

A par deste dirpwitivo diplo@iitico é bom ter presente o papel que a Ale- 
manha bísmarckiana desempenhou no apoBeu da conida europeia & colbniris &- 
canas. Entre 15 de Novembm de 1884 e Ferereiro de 1885, promomda pelo 

' E*trafd. de um teaio reáigido wq 1914 c eatddo pJ4 primeira vez Em 1947: '"Eumpa es una - 
da vecindad. En Ia planta baja viveu 10s alarnanss E&n m V  bim inailado4, auaqus .ou s n  nuil 
WsU> osiensible. S m  4ne8 invilitros rseimtes, qu* no ticnen grandes simp*tias Esn nsdis Trabsjui 
muobo Y ganas dinero; paro no anben vivir. Comm urras porqoeriaa iuieota Sua meriados, loe po- 
l ~ e s e s ,  hablan mal de elloe a burfadillas'' (Cf CdMB& lulia -Alemanto, Impre3fonaf da un 
ecpaw. &drid: E h i a l  &p1í~-Celpa, 1968, 4' ed. p. 37). 

chanceler Bismatok em colabo~a~ão eom o governo fiaaoâs de Jules Ferryi , re- 
alizou-se a cékbre Confer&iua de Berlim, que teve wmo consequ8ncia bm&a 
a consagração do direito da força aonka a força dos diieitos histGricos, o que 
prejudicava imensb, por exemplo, os interesses porhigüeses. Portugal não só foi 
forçado, quase no da Conferêaoia (em 14 de Fevereiro de 1885), a rffionhe- 
cer a soberania texitorial da Association Intwnaflonale pour i'@orution lu 
CIwlisaiion de 1 'Af lue  Cenhb ,  wlgo Associa~ao InfemacionalAfnc1918, cri- 
ada sob a égide do rei Lmpoldo II da BQgica, sobre uma região descoberta no 
sbc. XV pelo navegador Diogo Cão, mm tambbm se viu compelido a d e  as 
&onbhs dos seus tenitórios com os das novas potênoiai e a impor o seu do&- 
nio nas regiões que &amava por diteito histórico. 

Mas a estrat6gia urdida pelo hábil e astuto "chanceIer de ferro" haveria - .  --.- 

de sofrer uma drástica-alterapão i pariir de 1888, que marcou o fim de um m a -  
do - o de G u i h m e  I - e da era bismarekiana. O nova iWser, ao co~friirio de 
seu avô que confiara e dera 'carta branca" a Bismarok para gerL o Estado, não 
eswndeu os sws propósitos de intervir no plano executivo, assumindo as suas 
prefer&noias absoiutjstas e militarista$. W e m e  I1 a p d a v a  d m e s ,  rodea- 
ra-se de um circulo i n h o  de militares, compartiLhava com eles a Btica do solda- 
do pnissimo e consta ter utn mau relacimamento com a &, a p h m a  inglesa 
Vitbria, coroada ImpetaWEmlerica e ma da Rainha VitBria, opondo-se ao seu 
feitio dominador, ao modo como ela impusera o estilo de vida inglês em d&en- 
to do alemão e à sua poiítica liberal. Condiciunado por estas c~ffiteristioas p s -  
soais e pela opinião dos qae achavam que a segunda potência indnsnial do Mun- 
do, a* dos E.U.A., devia assumir uma postura mais ousada e lidermte, o Kaiser 
W e m e  laçou a Alemda  numa política mundialista - a RFeltpoIitiP - da~ti- 
nada a assegurar posiçees estratBdoas, matérias primas, o p o ~ h d e s  wmerci- 
ais e áreas de investimento para os capitais alemães. Uma politica mais ofensiva, 
que d&miva, ameaçadora dos interesses de uma Grã-Bretanha em acentuado 
deolínio. Ameapadora também a d w l  militar e rndtinw através da aqão de um 
novo MiaisM, da Marinha, W TUpitz, organizador de uma poderw &ta naval. 
Ameacadora enfmi, dos interesses britwos, &anceses, belgas ou italianos tanto 
em Afnca, óomo na Asia. 

A ofensiva m d a i i s t a  da Alemanha tradoziu-se 8 curto p r m  na mo- 
delação do antexier esquema de alianças, empurrando a Riissia para uma inevitá- 
vel e, $luz da óptica de Bismarek, muito indesejavel mtente wm a França. Os 
russos tentavam assim proteger-se melhor da A u s t n a - M a  e da ma politica 

' Sobra o projecto wfonialiate de luies Ferry ver MANCmLLE, F~anpvUi - Otigincs r4public*ioa 
de Ia politique d'sxplinsion colartlale de Sules Feny (1838-1865). Rewle Française d'H(lloire 
dr0une.A4f?r, Par& 75 (279) 1988. p. 185-206. 

i C-pnde, segundo Uerbm ELIAS, I um wigado o rnultis%calar cmnplss ~okofivo da Ale- 
msnha sor se v= alhtlada da wafiilhr do Mundo desde o s&. W L  Vw iduri - Stadicn Rbsr die 
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expansionjsta nos Balcãs que a5ontava o pan-eslavismo da Sérvia, mhiral aliada 
da R u a .  Em 1892-1893, a Frmpa mmpia o seu isolamento e aliava-se li Rússia, 
celebrando, em 1904, wm a ürã-Bretanha a Entente cor&aZe. Atenuava-se deste 
modo o anceetral afastamento, agudizado com a era napoleónica e difícil de supe- 
riir devido A recente rivalidade wloniai, que teve no incidente de Fachoda (Alto 
NiIo), acorrido em 1898, o ponto mais cdtiw. O abrandameuto da tensão anglo- 
russa a propósito da Asia Central e da China viabilimd uma aproximapão entre a 
Grã-Bretanha e a Rússia, em 1907, formando-se, então, a Tnple Enfente. Mas o 
envolvimento britânico continuou regido apenas pel4s promessas gerais e pelp 
ambiwidade. - 

Euiretanto, eolodvam tensões graves que pedi& activar o dispositivo dis 
alianças bilabxis, desmcadeando uma guerra cada vez mais pressentida e até 
desejada! ... 

A Alemanha, a partir de 1905, empanhm-se em impedir que a França 
estabelecesse o seu protectmado em Marrocos, mas em 19U ocme a crise de 
Agadir: logo que as tropas franeem se instalam em Fez e MeknBs os alemã= 
enviaram a canhoneh Panfhm que ancorou ao largo do porto mamrqoino de 
Agadir' e o conflito foi evitado porque a Fmça  aceitou ceder li Ale-a uma 
porçáo de temit&iono Congo em troca de liberdade de aeção em Mam>cos. Houve 
acordo, mas a opinião ptiblica & m w a  retrpiu md, sentindo-se uma vez mais ferida 
nos seu brio nacionalista e des$osa de uma ~k1pan~he m t r a  a Alemanha. Esta 
reacção influenciou cIarammtc a potitica Banoesa nas vésperas da eclos6o da 
Grande Gueua: em 1913 será voíada uma lei que instituía o s e M p  miiitar obri- 
gatório de três anos e Raymond Poincaré, um f m e  defensor da postura 
rbnchiste, tornar-se-á preside* d0 Cmdho  de Ministros'. Paraidamente pros- 
seguia, na Asia, o expansionismo nipónico estimulado, em 1905, peia derrota 
"nigida li Rússia e aos seus interesses na IManohuria. Num outro ponb sensfvel 
- os Balcãs - a desestabUiza& agravara-se em 1908 e 1909 quaudo a Austria- 
Hun& anexou ss prwincias eslavas da Bósnia e da Herzégovinia, antenomente 
sob mtmlo otomãno. Em Outubro de 1912 os pequenos Estados do sul dos Baloãs 
- Bulgária, -ia, Montenegro e Sémia - , agrupados na Liga bab&cin, apoia- 
da por Smpetersburgo, declararão mena ao império Otomano com base m exi- 
gência de reformas na administração turca da Miioedhia. Será a primeira das 
mema balcânicas (1912-1913) e o rastilho próximo da Grande Ouerra mima 
Europa bipolaizada: a Trpllice aiiança contra a D@Ie Entente ou vioe-versa. 

A coqjuntura mtemacional ara, pois, complexa e tensa, movendo-se Por- 
tugal, pequeno país perif&ciw, íkagílizado no seu perfil de potência colonial e de 
República democrática numa Europa de cabeças coroa&as, pelo trilha da "velha 

' Ver KAGAN* Donald - A  Primein guerra mundial (1914-19111). in idem -Sobre aa o r i m r  da 
~UB)-M e d a ~ r e a ~ n > ~ p B o  dapoa. voi. 1. eb. cit., p. a00 e as. 
%r h e .  <fABRIGUBsS Je9n at I V ~ i ~ i t k  Mrulin - Drdtíonnaire flhrztam drr xxo 
srdele. Paris: Hatier, 1993, p. 3a6. 
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alimça", confirmada, em 1904, na assinatura do tratado de Windsor e que a 
anglófoba geração de 90, agora no Poder e sujeita, por isso, aos ditames do mais 
elementar realismo p~litico~ tinha forçosamaite de considerar vitd. 

Toda esta vasta e complexa trama da política idtemacional permite en- 
quadrar historicamente as r e w e s  luso-alemb e, sobretudo, a wãlo diplom4tim 
desenvoIvida, em condiq6es adversas, tanto pelo novo e t r o  p~migoês em 
Berlim, como pelo reprwtante alemão em Lisboa. Após uma *eira escolha 
rejeitada pelo Goveriw do Kaiser do nome de Benimdino Machado para W t r o  
plenipotenoikio naAlemaUha1 a RBpiblim Porbiguesa wnseguni p p o r  e ver aceite 
0 nome do BX-Ministro das Finanças no 2* Governo oonstihicional, o oficial de 
Astilbaría e lente de Matemática Sidónio Bemardino Cardoso da Silva Paiss, che- 
E& ao destino da sua espinhosa missão politiw-diplomâticano início de Setem- 
bro de 1912. 

Em Julho desse ano de 1912, vindo de Bucaresb, capital da Rménia, 
onde representara wm agrado o Gwemo imperial alemão, o Dr. Friedrich Rosen 
instalava-se em Lisboa e as primeiras impressães que colheu foram pouco anima- 
doras. 

Esta sua nova missão, embora desagrad8vel porque o obrigara a trocar 
os mantos da capital romena por uma cidade diferente, po1vibda de "habitantes 
estranhos", wmo deixou escrito nas suas membrias, &o era propriamente um 
"casti-go", mas antes uma prwigfio e uma pmva de confiança do Gowmo impe- 
rial nas suas qualidades de diplomata que já prestara serviço numa zona crítica - 
Marrocos - do simtema de tansão bipolar para que evoluira nos últimos anos a 
potitica europeia. No entanto, Friedrich Rosen parece não ter entendido assim a 
transferência para Lisboa e ponderou durante muito tempo se se demitina ou não. 
Segundo o seu biógrafo pesmam imenso na decisão final as opini6es do Director 
do Banw Alemão vou Gwher. A conselho deste, Rosa  aceitou o seu novo pos- 

1 Wms -colha aomafitada em carta partioular do E n m e e d o  de N@ciw pomiguQ em Bsryim, 
AnWo da Costa Cibral, pare o, então, Ministro dw Negócios Estraogeuaa Aumto da Vascon- 
celos, n- &osos t a o s :  <li(,..) a Govnmo allrmio 4r&a que iòsse oum a indioiduluae 
ssoolldda pan o pcsta de Minisko em Bsrlim. No derorrar da oomrarsa díc-ma, oam eEat0, e 
snr. zimnsenami qw & m.br a e o ~ w  am ~mlinn qwem nso fosso u m a  indmdualidsde plitim 
do S o  aaeecmado r a d i o b ~ ,  wmo o Snr. Dwtor B. Machado. N6s p n f & m s  disse-me S. 
E 9  &um pua n8o eetivdsse (Po em svidencia nas luotaa puliticss; uma pereoealidadc. blvw 
menos cminent* c illustre, mas que msrsoom ao mosma t a p o  a plmia coohan98 da.Go-,o da 
&spublioa t a  n w a  sympathia" (MIW Easaoal dc Au&usto de V P I C O ~ ~ ~ I  - polihm 0 Dlple 
maia, Oovarno Constitucional, CoqWd&Eia). 

1 p m ,  +eejm~nto da&& das mas migw c fom@o Veja-se TRIOUEIROS UJ., AnWa 
j&uo L ~ ~ Q  s ~ v &  .&mando B. Malhsh da - 0 8  P a u  de BmceW. ãibsldios geneaWcD 
eiopr&rpe., do Ftggldenee dp Repflilfca Siddnio Pner. '%arcalas Revista", Birodos, 2 sdric (5) 
1994, p. 107-182: idem - SidBnio Pai'. De Canfinho ao Ponfeüa Nai+onaL Retalhos dd mmb- 
ria hi8fdrico-b*agrWca e gerraalbgfca. Viena do Cutelo: Ceutr~ de Mudou ~c-is, 1998; c 
&de SILVA, a& B M o s  Mnhim 64 - Si&io r2 ridanirma. Hf8t6rio s mim DtsurirJç~O 
de htoramnto sn Hlaf&?ta C~nfemporan.<r de Porttigel, 2 voú. UtUvmi4a#e d. Mioo,  
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to convencido de que em Portugal esperavai, O ensejo de viabilizar a eliminação 
do conflito anglo-alamão por via de um eventwd entendimento com a Inglaterra 
sobre o destino das colónias portuguesas e baseado, além do mais, na qectativa 
de que a silaapão financeira portuguesa obrigasse o Govmo de Lisboa a pensar 
numa ajuda estrangeira sob penhora das respectivas colónias. Friedrich Rosen 
entendia que o projectado tratado mloniai teria levado "quáse a uma aijança poli- 
tica em relação ds questões &cana" e tanto aí como na Asia Menor, onde se 
previa solucionar a questão da linha f6ma de Bagdad com a Inglaterra, poderia 
aftouxar-se o cerco hostil h Alemanha. E mais enten-a, wm veemente insisen- 
"a, ser possixel "que a Alemanha e a Inglaterra se entendessem, que enterrassem 
o machado de guerra e miassem comtmidades de infitfesms", sem mcluir, pela 
parte alemã, a aquisição de um grande impéno colonial na h c a  C e w  balizado 
entre o Oceano Atlântico e o tidico. Projecto viável, na opinião de Rosen, a partir 
de uma sólida entenje com a Inglaterra, indispenshvel para superar os "ciúmes 
franceses". 

Segundo Miiller-Weah, o novo Minisfto alemão em-Lisboaera totalmen- 
te adverso à ideia da guerra como meio ou objectivo da politlca, apesar de não 
estar disposto a k a r  o seu xival de negociações logo h partida da preocupação de 
eventuais c~1&equ8nciias bdicas: "Não acoweiho nenhuma poiítica que se sirva 
da guerra como meio, uma vez que isso na minha opinião nem sequer é polítiea" 
- haveria ele de escrever num memoria1 sobre a Rússia, redigido entre 1920 e 
1921. A guerra era, assim, na sua p w p t i v a  o fiasco da política e nesse memorial 
explicou ainda que todo o pensamento poiítiw duradouro só pode assentar numa 
base ética, da quaffiz parte o mpeito pelo direito de soberania do eampo oposto, 
a abdioação dereivindicações tsmtwkis e de mgeri3ncia na política interna, o res- 
peito pela personaiidade e pela palauta dada, pelos diteitos hmanos e pela liber- 
dade interior e e*~. Rosen defendeu o primado da política do exterior, mas 
reiterando que esta, na forma como se desenvolvera graças ao aumento do @h- 
sito e intercâmbio, ~ ~ s t i h r i u  um todo uno que se entendia como uma rede por 
tada o globo, quase não se podendo separar e isolar das complexas questões in- 
ternas, porquanto na politica como na histbria era impossivel perspectivar qual- 
quer aspecto ou processo desprendidas ou isolados em si mesmos, pelo qiie a 
questgo de Marrocos, por exemplo, só se compreendia inscritq em simdtâneo, 
numa tensão ~nglo-germâniw e numa tensâo gennano-francesa. 

Bm linhas gerais eram estas as Ideias de politica externa que o Dr. 
Friedrich Rosen pediava  quando assumiu a chefia da Legação alemã em Lisboa 
e se dispi3s a enfrenta a hostilidade dos sectoreri mais demgógiws e radicais do 
novo regime republicano. Cuinpriu o seu papel mantendo, porém, uma clara 
diswrdância, a crermos no seu depoimento m-morialistico, face A polftica adop- 
tada pelo seu Governo quer no respeita& ds relações anglo-alemãs, de novo fa- 
lhadas em tomo do tratado de 1913, quer quanto declaração de guerra a Portu- 
gal em 1916, que ele preferira ver substituída por uma mero "corte de relações". 
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A recepção oficial que teve nas Necessidades e em Belém foi positiva, 
embora retrate Manuel de Arriaga como "uni velhote seguido p monBrqdws", 
pessoa "digna, apartada do mundo, politicamente nulo'?. Mas foi wm o Minkko 
dos Negóoios Estrangeira do Governo de Duarte Leite que estabeleces as me- 
Ihores relações pessoais. Pode mesmo dizer-se que houve uma grande empatia 
entre eles, tendo Rosen apreciado muito as elegantes maneiras, a sensibilidade e & 

culhua de Augusto de Vasconcelos1, cuja mulher era, nas suas palwras, uma 
"mnárquica devota". 

Ti~ataldo no Palácio do Marm~& de Pombal, sito na antiga ma F~mosa,  -- - -. 

convertida em rua do Sé& e sede da  Legação da Alemda, Ffiedrich Rosen 
desenvolveu a partir dai as obsefvações e as acções necessárias comunicadas 
regolar e exãustivamenteao Auswárhgesht. Será severo nos juizos emitidos sobre 
a Repiiblica portuguesa e respectiva classe política, confirmando a "imagem" 
neptiva trabalhada pelos seus compatgotas que representavam em Lisboa os 
@ódiws alemães, por a jas  páginas papassam o "caos", a "instabilidade" e a '$0- 

lítica de Momo Costa, um ambicioso e sem escriipdos. @aços fortes de pers 

peotiva para wnsumo da opinião phblich gemhica que o seu hom6Io~o em Berlim 
tinha de refutar e de wmgir som g r d  difbuldade, porw por um lado, a agitada 
situação politica em Pomigmtl propiciava e alimatava. obviamab, as notas mais 
s e n s a c i d  e nega*, e, par ou% achava-se 'Tisolado", mebendo m &a- 
so as imprescindiveis in&uções e os esolmimentos do Co~enio em Lisboa 

O W t r o  alemão colaborou ainda empenhadamente nas negociaçães.do 
tratado com a Inglatwa em 1913 para apartillia das colónias po-as. Anúsâão 
de Rosen consistia, assimim em informar e contribuir para uma plitica que tratava 
Portugal como peão periférico manobrado tradiciosdmente pelos ingleses, mas 
que detinha importantes possessões ultramarinas. mal administradas e exploradas, 
o me servia, sem dúvida. para atrair a Grã-Bretíuiha a um entendimento bilateral 
co& a ~lemanha, capaz de afeetw a Tn'pIe Entenfe. 

Era naturalmente diversa a missão do seu homblogo em Berlim, awnse- 
lhado expressamente gela Ministro Augusto de Vaswncelos a ser maleável e a 
inspirar a máxima wntiança e mdibilidade por forma a que o If Reich aceitasse 
e integrasse o Portugal republicano como parceiro modado, tolerante e vivamente 
interessado em wmolidar e refm~ar as relapões comerciais, que desde 1910 e da 
assinatura do novo tratado de comércio e navegavão tendiam para um maior flu- 
xo dos produtos portugueses (o vinho do P~rto e o cacau de S. Tomé) e se a!um- 
ciavam muito promissoras. 

Para uma resnnha proaopogrpráfioa astuoliwdda doste repabUcano KwtSIie~ e moderado, @dista e 
diplomaia que haveria de oolaberar Fom o Estado NQVU, esqumto sepmcntmte de Pe*pL na 
S&&de das Nqõcr, v@ OLIVE?.R4 Famatdo Cemia dl - O Anteewor do Frutas. Augusto de 
V ( W ~ C L I O S  (1867-1951), O doiao pomig~Bs a presidk P Asssmblma Trsral da Socicbsdc daa Na- 
&e% Ptblfe@ Mtzgalns, Lisboa (2SK) 17 de Sclmbso de 1995, p. 24-28; e SaQA, Armando 
Mulhdro de - Eotre m&nca, oidnllao do mundo, ín íbidonh p 26-27. 



Armando B. Metheiro da Síiva eMário &tos 

Do ponto de vista eoonómioo as relações luso-alemãs receberam, desde 
o filtimo quartel do séc. XiX, um importante impi11s0, favorecido pelo acentuado 
dechio inglês faca As novas patências da segunda vaga industrial - a  Alemanha e 
os Estados Unidos da América - e p l a  c h  angio-portuguesa que cnlminou no 
ffilebre me~komdwn ingl&s de 11 de Janeiro de 1890 e logo designado pela ira-' 
prema e vwiferado pela opinião piiblica portuguesas como UItimaEMnl. 

A defesa dos direitos e das wnquistas territoriais ficou expressa na assi- 
natura de convenções ou tratados de limites* concebidos mais p m  legitimar a 
partilha colonial, do que para possibilitar uma eventu$ aproximação político-di- 
plomática. Pode, pois, dizer-se que as relações luso-alemãs giraram em tomo da 
questão colonial e das trocas comercíais. As estatísticas revelam, aliás* que atd 
1908 - ano da assinatura do Tratado de Comércio e Navegação entre Portugal e 
a Alemanha - o valor das exportações ficara pela metade do das importações e 
nos anos seguintes Portugal passou a exportar um pomo mais, graças ao esco- 
amento do vinho do Porto para mercados alternativos ao inglês, mas a entrada de 
produtos alemães no nosso mereado cresceu signifícativamente até à eclosão da 
Guerra, sendo, então, bmc~mwte  interrompida. 

Este notório desequilibrio da balança comercial com a Alem& ilustra o 
desigual p d  económico dos dois países. ilustra também a natural preocupação 
do novo representante portupnês em Berlim Sidónio Pais, após a implantação da 
República, em promover a divulgação e o c o m o  dos produtos prtugueses na 
Alemanha2, enquanto Friedrich Rosen se empenhará mais na questão colonial e 
na deminaia de um certo anti-geralânimo imputado globalmente ao nwo regime 
político sedeado em Lisboa. 

Bi o ministro alemão sentiu-se algo incomodado com as ffenroadas anti- 
germânicas da imprensa polltica portugueea, mas o que o preocupava reailmente, 
como se vt? pela cormpondBncia enviada para Berlim e pelo que registou nas suas 
memónas, era o &o ando-alemão. Fnedrich Rosen orgulhou-se da colabora- 
ção prestada a esse segundo ensaio de acordo de partilha colonial. Esmerou-se na 
tarefa, porque, a c r m s  nas suas palawas, era-Jhe de todo favorável. Durante o 
segundo semestre de 1912 estudou aplicadamente a situação econóIilica portu- 
mesa e o estado particular das w t i v a s  col6nias - de Angola a T imd .  Em 
Janeiro estava já em condições de fomeeer ao seu Governo relatórios &anceiros 

' Sobra esta qusstão ver a smopm histb~iffa s a enBlinc sisthiea de TEIXEIRA, Nuno Ssnriano 
Teimira - O W a n m i  rngl&. Polflicm @ems e g d l f f c ~  fnterna no Parhrgal de 1890. Liabm: 
Publiwç6es Aüa 1990. 
Ver sobre a @a áiilomitiea de 5idóaio Pais as &&I rnmm@c~s de P m  Lu& - Sid* 
Pais cm Berlim, art. sit., p. 28-37; RAMALHO, Miguel Nunw - Sipldnto Pals. Diplonrotti e 
~~>tt.uirndar (1912-19l'il, ob. cit, p. 29-7% e SILVA AnsMdo B. M.lWuo da - A m i n h a  na 
p"ilpi0 da dmlo XX f lua da ~napond€nda Wmlm plupwa,  in LOPBS, MPdlla das Saqtos 
et al. - Portugal unll Dsurschlsnd mifdun Weg nach E~ropo ,  ab. cit., p. 47-67. 

' ROSEN, Pricdrich -Atu eimm diplomotisehen W4vderleksn. vai. 2, ob. cit., p. 113 e ss. 
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muito wmpletos e o seu parecer sobre o atraso das oolónias portuguesas, além 
de uma análise do tratado falhado em 1898. As negooiações avançaram e a 13  de 
Agosto de. 1913 o acordo era ~bricado para posterior assinatura e ralincação. 
Nas mias linhas mestras estabelecia uma nova partilha tenitorial e alargava a base 
da inbmenção nw tenit6rios Uúramarhos de Portugal: a Grã-Bretanha ocupava 
quase exc1usivamente Moçambique, oadendo $Alemanha a região do que 
ficava também wm Angola e Cab'mda, deixado apenas aos ingieses uma peqne- 
na faixa a leste do meridiano 20 de longitude W.; e os &áes pcindiam de 
Timor para não susceptibilizarem a Holanda, nem a Austrália, ganhando S. Tomé 
e Príncipe. A justificação para uma ocupação efectiva nos moldes traçados já não 
se cingia, como em 1898, ao critério financeiro, B bancarrota de PomigaL e a 
subsequente necessidade de entregar colónias par. pagamento do serviço da dívi- 
da sxwna, mas tambbm a um criténo politiw de intavenção para defesa de vi- 
das e bens dos nacionais ingleses e alemães sempre que as autoridades coloniais 
portuguesas não estivessem em condiç@ de os garantir'6. Olhando p m  as olá- 
d a s  do novo texto Rosen não hesitou'em considerá-las globalmente favo~iveis 
B Alemanha, que aumentara a área de hflu6ncia, caldada a 1.600.000 ia$. 
Tratava-se, poig, de um bom a c d o  que os ingleses deviam assumir em plena. 

Se assim fosse, Sidónio Pais podia permanecer tranquilo em Berlim quam 
ao dossier do e v d  acordo ando-alamão. Ma não tardou a ser alertado pela 
comunicação que o seu colega de Londres enviara ao M.N.E. confmando que 
as negociapões com a Alemanha tinham chegado ao seu tamo e dado lu- à 
Nbri~a  de um tratado secreta apenas, segundo Teixeira-Gomes, com "pequenas 
modificações". Consegue, então, obter idêntica &@o da Wílhehsha~se e 
acrescenta: "ao contrário do que se insinuara ... é de uma grande vastidão". En- 
trava-se numa nova fase: em Londres TeixeUa-Gomes bate-se no sentido da pu- 
blicação do tratado, comiderando inadmissível que se conservasse secreta a 
matéria versada, posição assimiida pelo Governo ingl6s junto das autoridades a la  
mãs. Mas a Alemanha só aceder8 a assinar o acordo após publicação @via em 
28 de J u b  de 1914, à beira da deflagração da Grande Guefia. O acordo que 
tanto entusiasmara Ffiednch Rosen falhava abniptaUmte graças, de novo, ao troar 
dos canhões.. . 

Rwen sentiu-se, a partir de enth,não só isolado, mas num ambiente cada 
vez mais hostil, vendo-se, por isso, sujeito a multiplicar as queixas para O 
Amw&tiges Amt e os protestos no M.N.E. num tom duro e fiontal, que wntras- 
ta com o estilo cmcihtório de Sidónio Pais em Berlún. Eis alguns exemplos re- 
lativos apenas a 1914: logo a 27 de Agosto aficiou ao Ministro dos Negócios 
EshmEeiros chamando a atenção para a grosseria das injiirias proftndas desde 
h6 algum tempo pela imprensa lisboeta contra o hperador Guilherme I1 e a pró- 

1 Ct TEU<EIRA, Nuuo Sspuriano - O Podar e n guem, 1914-1914 ob. cit.. p. 133. 
l A.H.M.N.E. -Acordo Angla-Alemao, 3' pisa. arm. 1%. map 1Q*l: vit. por TEIXEIRA Nuno 

Scueriano - O Poder r s grisrro, 1914-1918, ob. oit., p. 133. 
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respeittintes ao envio do Governo Alemão de uma nota "oom vivo protesto contra 
requisiçBo de navios em que acto & classificado de @o migdveI e se pede a anu- 
Iaçh da medida porque, em virtude do tratgdo de com&cio, a requisição sá po- 
deria ter lugar de entendimento com os interessados a l d e s .  (...) Parece, em todo 
o cam, pela ídtima parte que Gavêm Alemão deixa m a  porta de saída posivel 
que seria o enteadimento ~ a m  aa mmpmhias proprSet&as dos navios"". Por ke- 
legrama de 2 de Março Mormava o M.N.E. que já mandara prevenir patticulari 
mente portugueses para hipótese retirada e acrescentava que sondara a opinião 
pública s o b  o m o  pendenfe: "Jornais bá dois dias que não dizem palma. Pa- 
Ece que opinião pjiblica não se excitou nada c* requisição. O que se espera é 
que quesgo se somporá m o  navios nilo sejam para uso inimigos. Em Pista disto 
minha impressáo actual é menos pessimista que no primeiro momento, e não &ou 
l o n ~  de crer que Govêm Alemão se acomod& se nossa regposta @r moderada na 
foma, explica acto como necessidade do priEs, clja wgência nBo permitia conversa 
prévia e ahm que navios são para riso do ~ais'". Nesse mesmo dia o M.NE por 
telegama, via Haia, mandava tmmmitir ao Gwemo alemão a jus!&xçb da medida 
tomada em nome do principio gemi do Vdomínro &te" que abrangia a sitaaçh 
dos navios alemães há mais de daeoito meses surtas em &as temtonais portuguP- 
sas (rne$ripole e dónias); assegurava as ind- aos proprietários dos navi- 
os; negeva que o tratado de c o W o  e navegaçSo entre Portugal e Alemanha se 
aplicasse ao apwipamento de navios imobilizados, porque ai6 se referia i rem@o 
de navios em trânsito; e nmatm que "( ...I o G o m ,  tendo &do o direito, que 
Ihe assktia, de prever a &antes n&cessidades da ~ o m i â  pbbliq não pode modi- 
ficar o mu aetoSn. Eatre parêntds, ou seja, para uso do Ministro lembrava que, logo 
m com- da guerra, o Governo português e com o m i o  wâaime do Parlamento 
decliuw "(...) que em UircunWia aigma falkaiatnos aos d m  da aliança que 
livremente contraireos eom a inglatem. E os Govenios eshaugeitas, incluindo o 
Aimão, acabmm tanto os sentimeaba de p m  lialdade que n a  ditavam esta atitade, 
quetodos &\Igâm aqai os ~ ~ e n t a r t k 8 "  DcBeriM, a 3 deM-o, Sidómo 
informo4 que o Seoretiino de Estado tecebea muito mal a mspostapomiguesa, cen- 
surou asperamente o pmdhmto e a argumentt8çHo empregues pelo Governo por- 
@$.% desde o inicio de tso grave incidente e aermúton bnwxam@ a ~ V - B T ~  de 
nada &do as tentativas do b í idzo  poiiq&s para "ehantiu a &wão ao terre- 
no do dhito". Nesse mesma dia ainda fez seguir uma h g a  resenha dos boletias 
oficiais de 5 m a  sobre a W a  de Enaum peios russas, a mupaçHo de Duramo 
pelos aasbiaws e a ofkmiia alemã rr Oegte6. E no dia seguinte conwgníu ainda 

' CÍ. ibidem, d e .  nv 346. SP-Z-19L6, p a44. 
' Cf fbtdsm, doc. nv 34@, 2-3-1916, p. 245-Z46. 
Cf. ibi4m, doe. a' 349. 2-3-1916. p. 247. 

' C t l . b d m ,  Ub Cit, doo. R' 349, 2-3-1P16, p 847 
' Cf. EbiBnn, doe. n' 35&, 3-1916, p. 249.250. ' AH M-NE - LRro de rsgYSta de mespsndG>~ciu @vIaala & Embol*ed~ & Pmtqnl em Bono), 

fle 101-103. 

comuticar ao seu Ministro o seguinte: 'Tnf~rmações de várias fontes e enhe elas 
de pessoa idónea de Hamburgo são unânún~s em considerar como pnia capital 
para solução pacifica ser assegurado que navios não se destinam a inimigos da 
Alem& &tado êste receio creio que proprietzkios dos navios não poriam 
embaraqos. H6 quem diga, não sei com que fnndamento, que protesto tem por 
fim obter maior indemnização"'. Data de 4 de Março a nota formal em fiancês 
entregue ao S d o  de Estado na sequêacia das instmçW de -to Soares 
metidas no dia 2. %as W ç õ m  e a atitude subsequenta do M.N.E. eram iriP 
quívocas quanto it intenç6b de beligethia e Sidódo entendeu-a perfeitamenb. 
Excluida, pois, a hipótese de não ter percebido o alcance das ntensagens de 
Augwto Soareg, resta aceitar a afirmação de que íingiu 'não perceber a estratégia 
diplomática do seu Governo, [e] tentou at& ao fun uma solução pacinoa para o 
cÓnflíto"4. 

O memoraudo entregue pelo Dr. Rosen, a 9 de Marp, pâs um ponto h1 
no processo e significou o frm abnrpto da sua missão3. Era a declaraç* de per- 
ra da Alemanha a Porhigd. Contra d t a s  vontade$ o Govemo democrático de 
Afonso Costa conseguira a belig&âmia e Jogo Chagas podia, nesse mesmo dia, 
suspirar de alivio em Paris: "Aleluial AAgencia Woif annuncia o rompimento das 
relações diplomáticas da Aiiemanba com PomigaY5. Estado de =pinto oposto ao 
do Ministro em B a h ,  que após um porfiado exercieio de persistencia em favor 
da neutralidade, ilustratiiuo do seu caricter (obstinaçh, rigidez m d  e coragem 
em mome~tos limitff...), teve de preparar B pressa as bag;agm e pdk ao Cünsul 
Paul Friedlaender que zelasse pela Legaçb até ao fim das hostilidades. 

Idêntica azêfama envolveu o Ministro alemio mmpelido a sair de Lisboa. 
Partiu desenoantado eom o seu Governo, não se podendo dizer que levasse me- 
lhor opinião dos portugueses do qhe a inicialmente colhida, mas nas suas memó- 
rias haveria de lavrar alguma admirapso pela arte e oulfura de Portugal. 

Imagens de Portugal 

A aiteridade não B uma qualidade constante ou invariável, um objecto que 
o observador possa contemplar, experienciar e representar segubdo, de modo 

' Cf Domtmentod opmenladoa ao Con$reslo da AepiLblica [Livro Brancoj, ob. fiitit, dw. riO 353, 
4-3-1916, p 250. 
Cf. TElXEiü.4, N u m  Sncitane - O Poder e a gtterra, 19/4-1918, ob. oit., p. 370. 

I A @ir do corte de ralag8es com Ponugal, a Alwiianha passou a aeguú a 4ituqFHo politiia par- 
~ ~ B B S B  Ih ~a eiabimda em Madri4 cww se pode ua por um anrve m68ve.l de notm incluidar 
sob a ~briw, 'TerhigP1" existente no EAA A ( M a s  d&B w "sadumo~" in Portugal Actm). 

4 Sinmtizando kP &mn$t%scias h i s b j n ~ ~ ~  da cDnCrefiZa~H0 do objootiqa mfratégioo da beligsr&ia 
visde p c l ~  Governe d d t i w  Nupo Severiana TEB(&IRA o b s m  qoe ele foi w & d o  oontra 
a vontade da Iaglaterra, eontra o mat%de da Alemanha e de boa parte do pair (Cf. ibidem, e .  
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objmtivo, um código rigidamente (pr&)def%idoo' . A eognição do arrtm passa antes 
por um complewo e dialéetico inter-relacionamento produtivoIwnstnifivo entre 
alteridwle e ideutihde. Com outras palavras, a hetero-representação é sempre 
@ré)condicionada peb  quadro referencial de partida de quem observa e represa- 
ta Esse conkko automferencial do sujeito &tivo e represeatirtdor ou, se qwi- 
sermos, o entrecruzameato das histórias pessoal e colectiva do "observador de 
primeiro grau'' @i. Lahmluui), já atrás deblhadamente expostas, oonstitui um ele- 
mento inwntodvel, mas instifícienfe para a análise hermmêutica das hetem- 
"agem de Pomigal esboçades nas memórias deXosen. Uma  representa@^ de 
deteirninada realidade vivida não é pois nem uma mera extensão nem um simples 
reflexo uniforme de nm;i cmjuntcua histúrica e biográ5ca. SerB, por isso, tam- 
bém necessário levarmos em canta m factores fnfmtextuais da produção 
memrialistica. Assim, em vez de continuarmos aqui a obsemar o observador, o 
que de segdida nos propomos fâmer é antes observar o carácter processual da 
o h ç f i o  e repwenta~áo, os mw-os de seleqito e i(re)comfq~o tex td  
da realidade portuguesa que emerge aos olhos e pela pena do narrador aotobio- 
@ ~ Q O .  

Sendo Óbvio que o *to aqui em análise n$o é um relatD de viagem, e 
muito menos um gula tutístico, confxme G d a  Rosentltal o classifíca erronea- 
meate num artígo dedicado ao estudo diacrbnico das imagem de Portugai em guias 
de viagem de língua alemp, sa ia  pelo menas de esperar que aas cerca de 200 
piigiua~ que o autor dedica à sua estada em Portu@, se não abtmdassem, no 
miniaro não escasseassem rder3neias expIicitas ao pais e à sociedade em que 
viveu &ante quase quatro mos, nomeadamente entre o Verão de 19U e a Pri- 
mavera de 1916. Porém, não é esse o caso. Nas memórias do período passado 
naquela terra '"situada fora doa acenteoimentos mruidiaig e, ainda por c+ repn- 
blima" (1932: p. 973, Portugal não passará de uma espécie de pano de fnndo, 
um lugar de passa&m, embora estrategicamente importante para a realização do 
projaoto imperiaw gsnnbico. O interesse e o o&ar conferidas à sociedade e 
cultura portugue$as é assim deiimitado e p r ê - h n d o  pela missão dipidtica, 
insistentemente evocada no texto, de condub a Alemanha a nm pmfundo enten- 
dimento com a &Iaterra, A "wmnnidade culhiral desses dois grandiosos pmõs" 
$. 240). Contrariamente ao que m i a  de espwar num volume com um titolo de 
refedhia q l i c i t a  a Porhgai. é o desejo pessoal do autor da uma harmoniosa 
convm&ncia ando-gennánica por via de pma divigzo das colómss portuguesas 
que encontra um lugar de destaque B~I parte final do tmto referente à sua mkão  
am Lisboa. Não obstante o faato de a sua pesspecíiva imperialista a ni-1 das 
relaçóes intemacimais e o seu wnseqmmk distanciamento em &@o a um Por- 
tugal republicano condicionarem a visão do narrador, a boa fomuçáb e expeS&- 

' Cf. KRUá'CHE, Didr4eh - Rsfícn. mdredirng ail der FmM& Munuhen, L89.4, p. 158. 
CE RQSENTH& Gbda - ,,Auf der Sirehe na& dn patt~dwisobcn M e .  Zum Bild Pomigals 
dsutschsn R e ú o h n ,  in Z~lLwhr@?j?tr KtilrUrrn~sfarach, Stmpít, 111994, p 111. 
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cia iniercuI(ural da figura de um dipiomata e literato orientaliôta p8ilniiem-b, no 
entanto, fazer algnmas observaçOeg, mais ou menos difaencidas, acerca da so- 
ciedade portuguesa. 

Bnmiando que as suas *vivências em Bucaresie e Lisboa winddem com 
os últimas qnatro anos antes [e os dois primeiros] da puerra mundialn e que, por 
cowquência, ''aima~em desse femps não pode ser agrad6vel1' (p. 240),0 nanrido~ 
autobiagráfico não trava p d m  um quadro uniformemente nqativo de Pomtgal. 
Do ponto de vista eronol6gic0, a soa conftguaçSo divide-se basicamente em tr8s 
partes, cuja~ 1Shas díf'erenciais são e~tabelffiidas, primeiramente. pela alo& da 
guerra e, depois, pela radidzação da vida poiitiea interna de Pamipal, nomeada- 
mente pelo gdpe de Estado de 14 de Maio de 1915, altura a partir da qual a 
gemanofobia se dtihiina a nivel goyemamental. Esta negativê ima@rnpolttica 
de Porn>gaI wntrasia com um quadro elogio~o da (alta) carltilra p m e s a .  Na 
xepresentação saeietal dos portu@teses é dabelaida uma dicotomia básica entre 
a "oordial" popukiçã~ mal e a '>plebeia" e republicana sociedade citadina de Li- 
boa e do Porto. No que o o n m e  os hábitos e mdos  de ser dos portuguew 
wnwmm, na imagem traçada pelo autor* dgeitos e virtudes. Passemos então a 
uma abordmem mais detalhada dessas divex~inaadas parcelas que compõem o - 

quadro repr&entacional de Portu,gal coriptniido nas memkias de Rmen. 

Aa minhas primeiras ""pressões em Pomigsl hm a todos 
as níveis mais agm&veis do que e6perara. Mesm~ que muitas das 
mias que ai pude w91- parwessem provincianas e bizanns, a verdade 
6 que as lidades e o caapo pr"pomionavm o =canto de uma Miltu- 
Ta multissaoubr e um desmvolvhento muita ara~teristiso. @. 100) 

É com estas palavras tlpicas de um diplomata de profissão - poNIFcUI 
correcf, dir-se-ia hoje - que o autcr memoriaEsta introduz um pais estranhoo, m- 
cadeaado de s e d a  uma &ão sucin$ ali& usual nestas ntcunstâneias, da en- 
tão m n t e  história de Portugal. Se levmos  em conta que se trata de um s i d o  
de obsmaçio proveniente e ao semiço de uma Alemanha então monárquica, não 
s q d e  que o m a d o r  inicie a soa representação da histúria portuguesa evo- 
cando um elemento distintivo entre o seu pais de origem e o "viSltado", nomeada- 
mente com o facto de em Portugal existir &=de 1910 um sistema repubIi-O. 
Entrelaqando na sua breve descrição da r-te história política wlectiva dos 
portuguases elementos da sua própria btstória hdividiuú, o namador autobiogrãfi- 
w confere desde logo um @ande Significado ao momento hist6rico em que a ma 
misaão em Portugal se bem. Poder ver com os seus prbprios olhos os "cadáoe- 
~s embslsmdos'' do rei Dom Carlos e do seu herdeiro Dom Luís Filipe, expos- 
tos na igreja de santa Clara, ambos vitimadas pelo atentado de 1908, assim como 
n facto de af5nnar conhecer ~es$oalmeiire o cheufic~r que a 5 de Outubro de - -- - - . . - 
1910 teria conduzido Dom ~ & a e l ,  lun jovem de talento medíocre e puoa ener- 
gia" (991, na sua fuga para Msfra, 4 q d e  "gigantesoo edifl&o abandonado, que 
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Dom João Y colocara como igxeja e convento no deserto a norte de Cintra e que 
pelas despesas daí decorrentes arruinara o seu paiP (100), é algo que induz o 
leitor a reeonhecm desde logo a pretema auteahidade da dewdikcia politioa em 
que Portugal se encontraria *ando o diplomata alemao iniciara a ma nobre mis- 
são de chegar a um entendimento anglo-gemânico por agiutinação das wlónios 
de um Estado republicano em queda acentuada. Esta insistência em estratégias 
twxtuais de autentifica@ol com base em experi8noias pessoais, em realidades vi- 
vidas, subjaz também B descrição ridicularizante dos "grandes festejos ofioiais" 
aquando do segado aniversário da revoluçito de 1910, a que o namador pudera 
assistir como convidado bem instalado numa tribuna, funcionando assim como 
amosira wmpmuativa da sua visão acerca da inmtentabdidãde da jovem qúbl i -  
ca portuguesa. 

Tudo we tivesse minimamente a ver 69m o Estado, desde a 
escda infantil até ao Ministério de Estado, marohava frente B tribuna 
do Freãidente da Reptíbií~a, o h ~ o s o  senhor Amaga. Da iado opos- 
to enconirava-se a tribuna do corpo diplmnáfico que teve de levante 
a cartola a oada repetiqãa da Portuguesa, isto 6, algumas centenas de 
mes. (...I Q fw!o de a festa da R~pirbliaa não ter sido novamente 
festajada prende-se em parte com as muitas pequenas ridioularidades 
que a ela estavam ligadas. Logo na primeira ma& da minha estada 
fuí despertado pm sinais ds aomeias e tormentosos mfua de tambo 
res. Awni & janela, supondo pcder ver desfilar o ex&cito pomiguês 
habituado a vitôrias. Maa tmtava-se apeaas de uma esoola de peque- 
nas tapaxig*~ & uns sais anas & idade a quem as& se daveria in- 
cuicar o amor pela república. (101) 

Desta selectiva introdupão histórica consta ainda, em conformidade com 
a chamada "Lenda nega'%obre. o Sul da Europa, a menção de Portugal ter sido 
"sempre um pais dominado pelo olcro'* e "a tara ori-a dos autos-da-fé" (101). 
Pombal, ''o seu maior Estadista", é a p m t a d o ,  ainda de acordo com o esquema 
mental ihiminista de um prussiano protestante, como salvador e mártir que Itber- 
tara PorQgaI, pelo menos tempordamente, do domínio jesufta. 

A theita ompIioidade enbe a monarquia portuguesa e as posteriomente 
regressadas ordem jeswitas, que em conjunto 'kmtiverm o povo na ignor&tcia" 
(161), fornece um outro elemento argumentativo para a mitica selecção narrativa 
do diplomata alemfio acena da então recente história portuguesa. A sua lacónica 
comtatação de uma taxa de analfabetos na ordem dos 70% é vincada pela afirma- 
ção de "mesmo entre as senhoras de camadas sociais mais elevadas ainda haver, 
nas meus tempos, algumas que não sabiam ler nem escrever". Estas brevw con- 

Acerca da W c i l a  rela@o mtre a repr~5mtapRo da (preknsa> aute~tisidada e de visam da reili- 
dadc idcatogicamenls fixadas veja-as a intafcssanfa srtigo de Helmut L e h n  (1996). 

dderaçb  sobre a então wntemporánea história de Pomigal bastmam ao autor 
para deduzir peremptorimsnte @e "a sublevação contra a monarqYía se baseau, 
em primeira instbia, numa luta contra o poder da igreja". Desfe modo, e apesar 
de numa das muitas passagens dos seos rasgados elogios i Ia$tatemi realçar "a 
admiração p e k  livres instituiqões da Inglatena r...) [sentida pw] todos os ale- 
d e s  de pensamento liberal" (2.11), desle&ua-se politicamente a instauração de 
um regime republicano e hieral em Portugal. Para fundgmentat a sua ideia do caos 
e da deead8ncia politioos fomentados pelo sistema republioano recoIres? no tex- 
to a uma estratégia a r m t a t i v a  que assenta na deswberta oitocentista da cha- 
mada "psicologia dos povos': caindo-se assim numa es@cie de abstnrsa explica- 
çilo pmto-sociolbgiw. 

Portugal permitiu-se ter am dezassete anos vinte. e umê revo- 
lupões, das quais a maiotia d m u  de nm modo bstmt0 sangrento. 
A causa deste fw6mebo m a l  dewr-se-4 eawntwr prinlipailnente 
no conagsle entre a grande massa c o m p l ~ e n t s  inculta e iietnrda e 
os representantes da &amada intelig&cia d a s  ideias advinbam da 
bist6na da Rewlnp& Fsancesa. Para além disso houue alguns aspeo- 
tos drennstanoiais, wmo sobretudo o Mbito dos habitantes & Lis- 
boa e do Porto - estes sgo pois sempre os podadores das revehi@es 
-de fszer da &te o dia e de do& d m t e  a maior m e  do dia. Em 
nenhum lugar do m w d ~  ouvi tento barulho noohirno oomo em Lis- 
boa. Se ainda se levar em conta a hgalidadc $as classes mais pobres 
assim se entenderá que a cargncia favoreoe a ociosidade e 
oons&quentementtt a participFgo em revoltas. (102 s) 

A descofiança do diplomata-nmador ao semiço de um regime antiliberal 
aiemão em relaplo H jovem rupiblica portuguesa ir-se-ia acentuar com a eclosão 
da guerra e, partidarmente, com a rwoluç$o de 14 de Maio de 1915 liderada 
por Afonso Costa, que é caracterizado oomo um "polftico ambicioso e sem es- 
c ~ p d o s "  (230). O comportamento da Junta R w o l u c i o ~ a ,  encabeçada pelo 
*extremamente pwanófobo Capitão Leote do Rego, um hmem que já há meses 
pros9eguira uma inímsa propaganda antige&al' (231), e de quem o narrador 
acredita '"ter mandado disparar propositadamente alguns tiros sobre a legi@o 
imper#, é genericamente descrito em termos que giram B volta de conceiitos wmo 
indisciplina, caos, anarquismo, vandalismo ou mesmo barbaridade, conforme o 
seguinte axcerto demonstrs 

Em toda a baixa pode-se ouvir, dwante dois dzaa e duas 
noites, o disparar de amas de foWi. A poii~ia desapareoera de imedi- 
ato. Em parte escondera-sq outra parb fora çgpturada c..). A cidnde 
toda eneonirava-se, já rui manM do dia 14, nas mãos de soldados da 
maiinfui, muiías ww embriagiidos, E de gandes multid6es de píole- 
Wnos -dos que perconiam as ruas, muites vezes denml~os, mas 
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no entanto munidos de espingdas militam e bolsos repletos de balas, 
fkzeudo capa  oficiais, poiioiais e civis &-mente vestidos. c...) Re- 
gimentos inteiros tlrham sido liderados a 14 de Maio m XnWais 
que E'atefnka- wm a Huuitlba amobda e a pld>e. Ainda outrrrs já 
Mmn &ida  lem-se pelm agitadmes damodtiws. I...) Desde da 
manb5 da sexta-feira a segunda-feira & o u  ma cidade a anarqea to- 
tal. Grupos de soldados da &a Mbdos e de vagabundos eafar- 
nipsdos peroomiirn as xuas aos tima e pilha~m repetidainate cwas 
de civis e lojas oomerciaís. No domingo d @e foram ainda atacadas 
mais duas oasas pela plebe que lançm~ tudo que af se pm~~~traw pam 
a ma e o queimou. Unia h s a s  casas em um dos olubes mais selectos 
+os membos gnim maiorimiamate mmarpuisfasa (231 s) 

O namador concld a sua avaüaq?io da revolta desaemditando-a m o  "todo 
um movimento" qae tivera ' kak  Q aarácter de motim por parte da marmha e 
algumas partes do ex&cZto do que propriamente o de uma sublew~ão popular': 
visto que "as camadas popIares mais bainas" teriam sido "envolvidas, à 6 1 t h  
da hora, apenas pela distribuição de armas e pela agitaçiio" pmpagmdi8ticil. 

Tinba-Ihes si& dito que era nscessário denubar a ditaduxa. 
Pouw debs teriam tido a cwse i6a  de estar a lutar pelos uiteres- 
ses de um ~"pelho de ~dpwuladores aoidos e sem esc~pulas qiie 
MO mais pretendiam do que éliminar as elementos hanmsos do go- 
wenm a 6m de rndpuim as eleiç* mguudo a sua vontade c..). Foi 
apenas pina esse objedivo que se saorih.aaram o sangue de m&ms 
de pessoas e a reputaç50 que &@ai entmio ainda poderia deter. (,..) 
A um govemo que &egm ao poder pdo dursme de sangue e wntm 
a evidente vontade da mioria do povo náo se psde fazm um bom 
prognbstioo. (2345 

Se é verdade que o autor manifestanas suas memiuiw, por diversas vem, 
a sua dismdância em relação à política do exterior belicistn da Alemanha de 
Guiiherm~ iI, inaliiindo a dmlaraçiio de guerra alemã a Portugal de 9 de Março de 
1916, Mo é menos verdade que o n ~ d o r  enoontra na radidização do cepjme 
republicano portugu&s a partir de 1919 um ar-to para, se não p ropr imte  
aprovar a ofensiva alems, pelo menos co-reçponsabilizar os german6fobos *'de- 
magogos" (235) demoliberais, como por exeniplo João Chag~s, pela entrada de 
Portugal na guerra. 

Esta Mgão a preto e bramo da actualidade poUtioa em Portugal nas me- 
mórias de Rosen € contrabalançada por o r a  aprecia@lo simpatizar& do passado 
cultural poaugaês. Não prescindindo de ~ e o o m r  na sua representação ao se.culat 
esquema paradigmátim de uma hist6ria de Portugal %m altos e baixosos', wns- 
tituindo obviamente a era dos descobrimentos e os tempos efémeros do Marquês 
de Pombal tl dois pericdos iamos dessa ev.01~~80 cujo decliaio definitivo seria 
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simbolicamente assinalado pelo terramoto de 1755 @. 107 e ss.), já no que se 
refere à literatura portuguesa o namador constrói um quadro bastante diferencia- 
do. Contrastando com o seu pragmatismo e nacionalismo poiitia um reflexo da 
sua formação bismarckha, a visao cultural do nanador parece pautar-se sobre- 
tudo por valores herdados do mouimento romântico. Convencido de que "quem 
quiser penetrar na alma de um povo ter6 obrigaforiamente de d e o e r  sua lingua 
e pelo metios os fenómenos principais de sua literatura" (105), o diplomata-litera- 
to ter-se-á feito, se&undo as suas pdprias palavras, desde logo à tarefa de estu- 
dar a lingua e literatura portuguesas. Assim teria rapidamente chegado ao ponto 
de "não s6 poder s&, sem difícuidades, discursos e palestras, wmo também 
represmtaçBes de teatro" sem jamais ter nffiessihido de recorrer aos &ços de 
um tradutor ou intérpreb (112 s). 

A enn boa reiacão com o Ministro do ExtWior portuguBs de então, 0 . - - -- - - - 
"mÉdiw ~ s t o e r a t a " ~ u ~ s t o  Va9concelos, ter-lhe-á proporcionado "algumas con- 
m a s  estimuiantes sobre a arte e literatura perluguesas" (105). Apercebendo-se 
do seu interesse pela literatura, Vascorioelos ofereceu-lhe mesmo "as obras com- 
pletas do maior poeta português Camoèns (sic) muna esplendomsa encadernação 
portuguesa de conro" (ibidemi). A beleza est6tica do volum à pomiguesa 6, no 
entanto e l o ~ o  de seguida, jucosamente relativizada pelo bom conhecedor das 
culturas isl&cas e orientais. 

É que em Pontugal tinhaee mantido a t6mioa Ara& de enca- 
demaçáo. Quando uma nz enviei ao principe BüIm um Ewo enca- 
demado $ velha mmeire poxtugue", esse esoreveu-me: "Se os pomi- 
gueses h e r a  tudo tão bem feito como as capas dos livros cntPio 
maroham no pelot21o cimeiro da civilizaçihi." (10% 

Para fazer jus à sua prbpria afhação de que "quem qniser captar o pen- 
samento e o sentimento dos pomigueses não poderá contornar CamOens, o maior 
poeta pomigds", o narrador presenteia o leitor alemão com uma tradução ma - 
aliás bem concebida - de alguns versos do Canto Primeiro d'Os Lusiadas. Mas a 
sua admiração pela literatura portuguesa não se limita ique1a p r o d d a  num pas- 
sadoremoto. Fkqmntad01 daAcademia das Ciências e Artes de Lisboa, o narrador 
parece ter sido m razoável conhecedor dos esçritores portugueses modomos. 
"Numas breves palavras sobre a vida espiritual portuguesa8', que do resto se es- 
tendem por duas páginas, o diplomata orientalista tme o seguinte comentário: 

A literatota pmtuguesa enwnka-se mima pmi@o muito mais 
elevada do que na AlAlffnanha de um modo $era1 se sup3e. Um esmitor 
moderm portu@s m o  Eça de Queimz t d a  aloauqado a oelebrida- 
de de um B&o, se o seu territ6t-h l'mguístico não se tivesse limifada 
a Portugal e ao Brasil pois as tradupbcs não sHo capazes de reprodu- 
zir o aroma e as tonalidades de cür do original. Ao&eçe que apbs a 
sua morte a litemtuta pduguw, sobretudo a poesia, caiu infelizmente 
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num tom dgo adooiorrde e Mpido, náo se tendo jamais ayenhuada, 
oomo então aconiecera, a abordar grandes objecb (sio). O mais vir- 
tuoso e mais eminente entre essen poetas oontemporâneos foi Júlio 
Dantas, um homem de indubiavel talento. No entanto, cohduziu o 
gtisto p<Htoguês pelw trilho da imitaq%o dos hnwses, escrwdo pw 
fim de &o modo apenas h c â s  com palavras portuguegas Existia 
em Lisboa uma Academia das Cikeias e Artes (...I. &a um. nnitagio 
da sua mãe patisiense, mas mesmo assim as sessiBes proporcionaram- 
me muito de earaberístiw e interessante. (1 11 s) 

Também a obra de Rãmalli0 Ortigão tecá atraido a atenção do narrador, 
sobretudo o "romanoe sensacienalista'~~ Mist8rios da Estrads de Sn>lfra, texto 
produzido para uma revista literária em parceria com Eqa de Queiroz. Arazão do 
seu interesse por esta obra insólita, que co~~iske em histórias fictícias de crime e 
horror ooaaicas na enEo puco hquentada estrada que conduzia de Lisboa a 
Sintra, deveu-se, confarme se explica no texto memorialistico, ao facto de não 
s6 reflectir a8 regras do merc~do literirrio portugu8s, mas também o declinio 
societai e cdtural do Portugal então. 

O interesse dos inghuas leitores fora desperta& e aumen- 
tava de eptddio para epkúdio. O público indignm-se faca às W- 
pilantes situaqB# que apmntemente ooomam nas imedia~8es da 
capital As pessoas questionavam-se sobre o que B que o g o v m  
M a  a f i  a fazer pela segurança e ardem e ameaqavnm com +- 
6r.itos no parlamento. Passwu muito t o  aat se terem apmaebido da 
mB piada. Este mtsm.eso IikHno B i@aIrnente tipico e signinmtivo 
"to para os autotes cana para o públioo em Portugal. O ohjeotivo 
fm almnpado, ambos os autores tornaram-se populares e gobretudq 
Que& passou rapidamente a ser conhecido e muito lido em Portugal 
e no Brasil (1 12) 

Ingenuidade, gosto pela politiquiee, desconfiança em relação aos 
governantes pareeem assim constituir para o nanador alemão elementos caracte- 
iisticos do pí~bliw portuguB8. A orientagão rnercantiüstica dos poetas, denuncia- 
da nesta passagem, vem assim relativizar a honra deontológica e, em parte, a 
guaiidade literária de alguns escntmes portugueses modernos que, tipenas aigu- 
mas iinhas antes, fora emlhecida por Rosen. Se estes poetas e romancistas con- 
temporgneos reflectiam, na perspectiva do narrador autobiogrsfico, o Zeltgeíst 
decadentista da sociedade portuguesa de então, já a obra de Luis de Camães 
emanana "O breve periodo Ame0 da htária" dos portugueses (107). 

Um outro simbolo artístico dos tempos de florescimento cdtmal e eco- 
d"co é para o narrador mmtihii'do pela arquitectura portuguesa. "Durante as 
minhas viagens pela fndia, as Arábias, a Pérsia e a Abissinia pude admirar os ves- 
tígios de monumentos portugueses que em parte ainda hoje são utilizados." (107) 

Aus elnem dipldmetisch~n Wderlebeti de Friedrich Rwen ... 

Numa longa lista de terras por ele viajadas, que etridencia o w h ~ t e r  c o ~ l i t a  
de um sujeito "iluminado", o "diplomata andadho" enumera "grandiosos paláci- 
os", armazéns, pontestes mosteiros e conventos outrora concebidos e construidos 
por portugueses. Aúltima fase desse esplendor arquitectónico é atribuída ao muito 
respeitado - porque enérgiw e m á t i c o  - Pombal qm, ''ss&do um p* 
unifow e generoso de plenitude d t i c a ,  fez de Lisboa uma das cidades mais 
admiradas do mundo" 008). No entanto, "á grande ascemão suodwá tapida- 
mente a ~ i e d á v e r ]  decad@naia" que se estenderia até à contemporspeidade da 
figura do diplomata e es&r Rosen: 

O assaszinato do rUi e do phcipe herdeiro ap ano de 1908, 
assim como a moluqào de 5 de Outubro, que @h fim à monwpia, 
esráo na senda dos aotos de Pombal oujas ideias se pretendia realizar. 
Mas o povo jd Iiáo parece possuir a velha foqa para ~~ ordem no 
h k i w  e dqenvolver poda para o exterior. A d a r  oularWo" e m  a 
Inglaterra fomentou uma indolente resiguagxo que esperava pmtm 
@o e ialvaçfío do exterior Esta manifesta-se em todos os ramos da 
vida pomtguesa, tamMm, e s o ~ d o ,  no abandalhamento daa mas 
e praças da capital onde a sujídade e a desmdem abarbarizarn todos 
os quarb7~6ea da cidade e os seus magninms judins pitblims. (108) 

Não obstatite profarir estas semas criticas. cunhadas por um idehio 
conservador de ordem e disciplina iluministaã que se manifesta no esquema 
percepoional pniãsiano do sujeito narrador, o autor atenua logo a seguir: "E mes- 
mo assim. o estudo do povo português não só despertou o meu interesse como - .  

também muita simpatia." (108) 
Conforme já pudemos constatar, a depreciativa imagem polltica de Por- 

tugal construida nas memárias de Rosm contrasta com uma visão p o  modo 
lisonjeira da titeratura e wquitectma porhtmesas. A represena~ão bastante dife- 
renciada da cultura popular partnguesa, ou seja, a sua Enagem @roto)sociológica, 
pot uni lado, ainda prena aos pardgnas miticos eu mesmo míatiws de uma Ppoea 
pjé-wpVista, e por oui~o, já na senda de uma Ms&o @sendo)darwinista, itá, wn- 
forme de seguida tentaremos ilustrar, w & m w  esse equilíbrio diferencial da h- 
gem dobal de Portugal esboçada no texto memorialistiw. A então poy,ul&Súnâ 
porque muito mediqtizada, figura caticahnai e estereotipada do Zé P d o ,  wn- 
cebida e desenhada por Rafael Borda10 Pieire no h l b o  quartel do S & C ~ O  m, 
ser& ao narrada como mdim para descrever os hibitos e modas de ser dos 
portugueses. Consciente de que esta figura simbólicanão é totalmente equivalente 
h caricatura do De~~scher  Michel, que respreswta o alem& "típico" como '%ow 
doso, simplório e sonole~toa", o autor memorialista fornece no entanto como que 
uma orientação auforefereacial ao potencial público germâniw das suas memóri- 
as Veiamas como são resm'esentadas as características do poyo portnguas: .-a-- 

' Cf. Dm new Dirdmlszikon, vwl 2, MannhcidWienlZWích, 1P89, p 797 



Esse "Zé F ~ o D '  gosta de d e  até ao qeio dia, faz vi@- 
lia e bambo d01mte toda a noite até amanhecer; B wpnz de passar 
hwas a flu janda a oontemplar a desinteressate vida nas mas; lê, 
MISO saiba ler, np sira ofioina um j-1 putid8no em uez de lnibalhq 
esc= constantemente na rua e no chão dw cafb onde passa horas 
e horas sentado sem e~comendar qaiquer coisa; enfosiagma-se ou 
indigna-se at6 ser dmpntado por uma nova resmipão; mnteata- 
se wm um p e h  Bilo entre duas fatias de pffo como ofeigfío phoipal, 
mas prefere de longe uma p@o de bacrlhau a todas as 
outras de&& que o rico meroado de peixe oferea. +sar de tudo, 
asse 2% PoPinbo nâe 6 nada atttipáh. Nelb vive o efeitb de antigas 
~uituras, da rem, da visigoda e da mouca. (108 sj 

Esta imagem satírica do portugnÊs médio expressa n b  somente o olhar 
ironoamente distanciado e sobranceiro de um narrador d t o  cem uma boa for- 
m a @ ~  B maneira do BiIdmgsbu'gdrf~~~ alem&, mas também a visão auto-&a 
de um portuguas "estrangeirado", como a do próprio inventor do ?$.Zé Povinhon. 
Mesmo que se possa admitir que todos os auto e hetem-çIich6s de nações eam- 
rem e refiictam (qnase) sempre um pouco das realidades1 ou melhor, dos hábitos 
culturais das sodedades representadas sob %nua de ch&es, d o  será no entnin- 
to exagero constatar-se que na passagem supracitada se p r d e  a uma certa 
i n s t t u m m ~ ç ã o  de toda uma paletade esterebtipos setaiaimais, muitissecdares 
e persisbates, sobre os povos meridionais, pdnilaunente os ibérica. Por exem- 
plo, a primeiro guia eaplicimenle turístico dedicado a Pomigal em língua alemã, 
a B~eaFeke~~ publicado &e anos antes da ida de Rosen para Lisbea e ao qual 
este terá muito provavelmente rwmido como leitura de introdução a um pab 
estranho, insiste no hpos da mdtirzcialidade dos portugueses1. A p r d ç a  lusita- 
na, um outro lugar comum enunciado pelonmador, por se tratar de uma dewirtude 
completamente adversa a uma ética laboral de cunho protestante, não só se pode 
encontrar nos mais diversos textos de viagem sobre Pomigal mais antigos. Ainda 
em 1957 Helmut Biuhl dedica no m Iivro miy~ Pmgalsriig. R~ãtselh@es %Uc 
LusrUrfesas [('euando PorhgaI cmt~ .  Paw &f@áffca tla LeSnánfa) logo vários 
capitalas aos ociosos pmtngoeses?. O baruiho, nocturno e diurno, e a sujidade 
nas cidades lusas constiíuem outros tópicos que foram persistindo ao longo dos 
séculos nas descri~ães de escrifotes-viajantes oriundos da Europa Central. No que 
diz respeito a essas obpervações, a repmentação de h e n  não w p a  B tradição. 
No entanto* este dnradoiro modelo nórdico da realidade portuguesa também se 
compõe de aparentes virtmb* taia como a 'b~~dialidade poríugwsa", a "modés- 
tia'" a "òondade sentimenhu" on a 'Wcddade e o sentimento de honra" (109 s), 

' Cf ROSWTiUL, Oiseia - Aiir der Siwhs nach dor pmtw$&hca Eeela Z m  Bild Fortugats in 
denraçbsq Eeisisdllhrsmhrsmhrsm irt QL, p. 1M 
m'z .<.. .,.* 

qualidades com que o observador-narrador relativiza a sua má imagem do povo 
urbano, ou seja, a "plebe" ou o "proletano de p6 descalqo", que eie associa, por 
repetidas vezes, às imurreiç5es e "ilegítimas revoltas'' demoliberais. Ideaüzando 
um modelo societal areaico, pré-industrial e prCdemocrático, é sobretudo na 
população rural que assim se Ihe depararão as virtudes.' 

Nas aldeias até ws mais modestos oultivam formas de trata- 
mento qpdáveis. Nunca presoindem da cortesia que Ibes parece como 
que inata, o tmtamento, mesmo entre a gente mais simples, 6 quase 
sempm "Wsa Exeefiença"; nunca se assistir& a um pedido sem upn 
"faz favoi', d recepião de um objecto ou uma inf~ilaçHo sem urn 
"'muito obrigado". Evta delioadeza não é apenas uma questáo de for- 
malidade ma. antes de ooqão. Ela 6 cbamada, e aom d o ,  do "cor- 
dialidade portugnem". (...) Nas deslocapões i pmvínsia assiste-se ao 
wstume geral de se sentir ao h6spede não s6 uma rcfeipHo normal 
wmo tambk um prato parfioularmente gostoso, propositadamente 

ele preparado, assim como de lhe ofereoer, para além do vinho da 
époea, uma baa pinga de vinho velho. Se se quisesse pagar estes A 
partai, os tabemeiros sentir-seiam ofendidos. Isto tem a ver aom uma 
grande moastia. c,..) Hú tamb6m uma bondade watimental que 6 tipi- 
i-a para o povo. c...) Surpreendente era, pelo menos nos meus tanpos, 
a sinomídade e o sentimento de honta dos habitantes das aldeias e 
das cidades pequena. (109 s) 

No texto realça-se ainda que "'em Cintra, a bela localidade onde os portü- 
gueses f m s  passam o W o  e vivem muitos estrangeiros abastados, o mnbo era 
nos meus tempos &o de impensável. (...) Mas também nas grandes cidades o 
assassinio segaido de roubo e grandes M o s  não passavam de imia grande r k -  
dade," (110) Visto que a figura Eriedrich Rosen foi contemporânea dos tempos 
conturbados da República de Weimar, que a partir de 1929 resvala para um am- 
biente de violência e hxrm públicos, de combates ds ma entre a eidtenm-esquer- 
da e o partido nazi em &anca w n s ã o ,  o narrador, que terá redigido on, pelo 
menos, revisto o @to das suils memórias sobre a estada em Portugal na viragem 
da década de vinte para os anos trinta, não consegue ou não quer encontrar uma 
explicaç4to política e sooietal para os distárbios públicos tipicos de pdodos de 
transição como o que a jovem república portuguesa então vivia: "Os muitos actos 

& no mínimo iurprscndcnts nlo se sncoiltrer nas moca+s '"buubliear" do texto qualquer rwfc- 
&eis i natureza paisagkti~a, sobretude par ss kitar de um narrader pmveniwute de um pais Com 
uais longa e milito nmeetuada Niat~irly~ik Esta nntó~a  auSEn~ia de uma im&&th naturaliata 
poder& ter qua ver com os cr>ndiiioaalimns e a* somao inerentss ao género das "membrias 
pollti~pd' que o autor diplamat* teri tentado cumprir a rigor. Numa abordagem int(~rpr~tativa 
menus prosaica poder-se-ia &wx que o estado psiootirgico de um wmador preacupado oom a 
mmo palltiw. sooial e wltnral bc seu pala de ar* e do "visit.dd' nün Lhe permita ym &ar . .. .. . .. 
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de ulolência e assassinatos durante os numerosos rebuliços e revoluç6es Mo se 
coadunam lá muito bem òom este idllio, porém, a tendência para tal tsmbtm se 
encontra no ~augue ibérico." 011) 

A titulo de conclusiio poder-se-á dizer que com esta sua expplicaçt70 I&- 
tico-bioli>$ica de fenómexa poiítimsocietais, o narrador memodalista, afinal um 
homem culto e racional, enquanto diplomata, um pragiri6tico por excel8ncia, for- 
nece um exemplo dweras elucidativo do facto de o procwso da pe.rcepç80 e re- 
presenfaçáo de altùteeidade obedecer, propositadamente ou a o ,  tis oontinghncias de 
um esquemamental, uma mpndivisão ouum modelo de realidade censtraidos mais 
na base de expectativas, de ideais, do que de vivênoias e experiênoias propria- 
mente ditas. Como hoje sabemos - o distanciamento tempotal dá pois essa apn- 
rente vantagem ao obsmador de segundo ou terceiro grau -, o modelo político e 
social imaginado nas memórias de Rosen para a Alemanha, que deveria passar 
necessariamente pela partuba anglo-gemânica das coloaias portuguesas, condu- 
ziu, poucos anos depois da soa esfada em Porbgal, embora por um caminho 
distinto daquele por ele proposto, ou seja, pela guerra e não pela diplomacia, à 
maior d e m a p  da humanidade a saber, a catastrófica megalomania de i m i ' h p b  
rio milenar" mundial sob égide alemã. Não obstante se poder denotar e isolar no 
texto estudado, conforme tentámos aqui ilustrar, m a  esirutura, on melhor, uma 
tentativa de equiliixio diferenciado na mpmentaç30 de Portugal como "pab reai", 
f~a-nos parém a impressão global de. que essa terra e sociedade (semi)perif&icas 
se encontram, de certo modo, num W l o  morto da visã;o ocular e mental do 
obserwdor e relator da primeira ordem, isto é, do narradm de Aus einem 
dipmazi8chç.n W d I e b m .  O que aí se aprenenta sob a forma media1 de me- 
mârias 'kutênticas" constitui &a1 um conjunto de desejos e pmjecções de um 
passado e futuro ideaiizados num presente ent% muito estranho e m e x o ,  num 
período de tratisiqã~, de crise e amargura que dana in io  à "era dos extremos': 
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"Aus einem diplornatisçhen Wanderleben" von Friedrich Rosen: 

Dentseh-Portugiesische Beziehungen und Eindriieke eines deutschen 
Diplomaten in Portngal (1912-1916) 

Im Mittelpunkt des Beitrags stehen die Memoiren des Diplomaten und 
Orientalisim Fuednch Rosen iiber seinen bemflich balbgtpn Aufknthalt in Porhigal 
w W n d  der konfliktreichen Zeit von 1912 bis 1916. Der hybude Charakter der 
Textgattung d e  &r poiitischen und sohdfbtellerisehen Figar des Autor6 ist filr die 
VerI3sser Anlilp zu einer interdiszipWm Adyse.  Aus einer eher historiopphischen 
Perswktive werden Rmachsi eine lairre Bio~faphie des Antom und das komplexe Netz 
der ~ntemationalen Politik, mit ~okuss&&n~ auf die deutsch-pomigiesischen 
Beziehuneen w w n d  der autobiograpbisch ect2hlten Zait datmstellt ~nschliefiend - ,  

wira 8as imagolopische ~ o m i g & k & k t  des -em in wlem text- und koltur- 
wissenscWchen Ansatz untemicht Diese multipets~vische Herangehensweiise 
ennOglicht es, das Portugalbild in deu Memoiren Rosens als ehen vom politischen, 
kulturellen und gesellschaftlichen Weltbild sowie von der persBnlichen 
Lhgeschichte  des Autor6 bzw. EriWers her @~%)formieiten Pmjektiomum von 
Iüusionenund Desillusionen ineiner damais fremdarügen, ko&n m w a r t  zulesen. 
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