


Dedicado por Zuzana à memória de Johann Sebastian Bach,
cuja música nos faz lembrar que ainda há beleza neste mundo
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Nota da autora

O processo de escrita deste livro de memórias foi invulgar e, muitas 
vezes, um verdadeiro desafio. Nos anos que se seguiram ao fim da 
Segunda Guerra Mundial, Zuzana quase nunca recusou um pedido 
de entrevista. Acedeu a ser entrevistada em pessoa, pelo telefone, 
em vídeo, em documentários, programas de televisão e de rádio,  
e todos em línguas diferentes, nomeadamente em checo, alemão, 
francês e inglês.

Quando me convidaram a reunir todas as transcrições e gravações 
e a escrever as suas memórias, viajei até Praga, em setembro de 2017, 
para a entrevistar, em sua casa, duas semanas antes de Zuzana mor-
rer. Zuzana era uma mulher minúscula, parecia quase um passarinho, 
com olhos cinzentos nebulosos e um rosto aberto e terno. Quando 
sorria, os olhos piscavam, de alegria e de malícia. Fumadora invete-
rada, acendia cigarro após cigarro enquanto nos sentávamos, horas 
a fio, no seu apartamento fora de moda ou num restaurante local, 
onde comia sempre uma quantidade surpreendentemente generosa 
de comida. Apesar de ser uma pessoa fatigada — já com 90 anos —, 
mostrou-se sempre determinada a responder às minhas páginas 
intermináveis de perguntas que partiam dos materiais disponíveis e 
das minhas extensas pesquisas. Se não conseguia lembrar-se de 
pormenores precisos, como datas ou nomes, servia-nos uma bebida 
e pedia-me que fosse eu a preencher essas lacunas. Quando chegámos 
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ao fim do tempo que passámos juntas, agarrou na minha mão e 
perguntou-me se eu tinha tudo aquilo de que precisava. Disse-lhe 
que sim, por agora, mas que a visitaria de novo dali a alguns meses. 
Ela sorriu e deu-me um beijo de despedida. Foi, tristemente, a última 
vez que nos vimos.

Depois da sua morte inesperada, todas as pessoas envolvidas neste 
projeto quiseram saber se eu tinha material suficiente para continuar. 
O meu agente e os diferentes editores internacionais estavam, com-
preensivelmente, preocupados, e a família e os amigos de Zuzana 
acarinhavam a esperança de que o projeto ainda pudesse ir por diante. 
Depois de analisar todo o material, fiquei encantada por poder dizer-
-lhes que sim. O inglês de Zuzana era impecável e a sua admirável 
história, como este livro revela, é contada nas suas próprias palavras, 
transcritas das respostas que me deu e daquelas que deu a outros 
entrevistadores, antes de mim, ao longo de várias dezenas de anos. 
Estes relatos eram quase todos idênticos, palavra por palavra, depois 
de anos a contar as mesmas histórias, repetidamente. Mas, por vezes, 
apareciam contradições, como pode acontecer com recordações de 
acontecimentos já ocorridos há muito tempo. Por vezes, à medida que 
ia envelhecendo, Zuzana tendia a ficar mais esquecida. Em algumas 
das suas entrevistas, afirmou que não conseguia recordar-se de qual-
quer coisa quando, noutras, conseguia descrever a mesma coisa com 
uma clareza notável. Nos poucos casos em que havia discrepâncias, 
baseei-me nas suas respostas mais coerentes e confirmei, em seguida, 
a sequência precisa dos acontecimentos a partir da sua correspondên-
cia pessoal, dos seus ensaios e das suas intervenções públicas, bem 
como artigos, material de arquivo, um diário breve do tempo que 
passou em Auschwitz e outros documentos de caráter histórico. 
Baseei-me também nos testemunhos de diferentes pessoas que parti-
lharam as suas experiências durante a guerra e depois de a guerra ter 
terminado, que puderam clarificar certos pontos que, de outro modo, 
eu não teria conseguido descrever com rigor.

Foi um empreendimento considerável entrelaçar todo o material 
existente, e boa parte dele teve de ser traduzida do original. Fui 
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grandemente ajudada pela generosidade dos seus entrevistadores 
anteriores e pela paciência de historiadores, arquivistas, documen-
taristas, amigos, familiares, tradutores e músicos de todo o mundo. 
As memórias contidas neste livro estão precisamente como Zuzana 
as evocou. Juntei-as o melhor que pude, de uma maneira que, espero, 
teria tido a sua aprovação.

A impressão geral com que fiquei foi de que Zuzana estava deci-
dida a ser testemunha da História. Não apenas dos anos da guerra, 
mas das décadas que se lhe seguiram e das respetivas circunstâncias, 
que foram muitas vezes extremamente exigentes. Sentir-me-ei sem-
pre humilde diante da sua coragem e da sua capacidade de resistên-
cia perante tanto sofrimento, tantos preconceitos e uma tão grande 
adversidade.

Apesar de tudo aquilo por que passou, Zuzana continuou a ser 
uma pessoa capaz de valorizar a vida e que desejava que o mundo 
soubesse que tinha sido curada pela música e pelo amor da sua mãe 
e do seu marido. Poder concretizar esse seu desejo foi um dos maio-
res privilégios da minha vida.

Wendy Holden
Londres, 2018
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1

Sibiu, Transilvânia, 1960

— Bem-vinda, camarada! — O diretor cultural saudou-me como 
nunca o fizera na remota cidade de Sibiu, na Transilvânia. — Um 
milhão de agradecimentos por ter regressado. Mal podemos esperar 
para a ouvirmos tocar outra vez para nós.

Foi no inverno de 1960 e eu tinha precisado de quase um dia 
para viajar de Kiev até aqui. Quando consegui chegar, sozinha, depois 
de ter apanhado um avião para Bucareste e, a seguir, um velho 
comboio a vapor que se arrastou lentamente pelos campos fora, já me 
sentia muito cansada e cheia de fome.

A minha mais recente digressão de três semanas por fábricas, 
estaleiros, escolas, universidades e edifícios do Estado — a décima 
digressão nesse ano — fora terrivelmente esgotante, sobretudo devido 
ao frio intenso que reinava na Roménia, na União Soviética e na 
Polónia. Kiev fora um desafio muito especial, com um diretor estra-
nho que ameaçou não me pagar os honorários. Sentia-me desesperada 
por poder regressar a Praga, para junto da minha família, depois 
dessa paragem que foi o cenário do meu penúltimo concerto desse 
ano ao serviço das autoridades checas.

Já sabia, das minhas anteriores visitas à Sibiu medieval, que o meu 
alojamento e a minha ceia, que há tanto tempo me aguardavam, seriam 
coisas básicas. Felizmente, trazia comigo na mala um pouco de salame 
e uma última lata de sardinhas, além de uma reserva de cigarros russos.
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De todos os países do Bloco de Leste em que eu era obrigada a 
tocar sob o domínio socialista, a Roménia, atingida por uma pobreza 
medonha e por uma sensação generalizada de desespero, era o mais 
difícil. O povo desta antiga província húngara sofrera terrivelmente 
às mãos do presidente Gheorghiu-Dej e do mais destacado dos seus 
ministros, Nicolae Ceausescu, e ansiava, ainda mais do que os che-
cos, por ter algum contacto com o mundo exterior. Lembro-me de 
uma viagem a Timisoara, onde o hotel era tão horrível e com uma 
banheira tão extraordinariamente suja, que tive medo de que pudesse 
ter percevejos. Desfiz a pequena mala que a minha querida mãe me 
fizera com todo o cuidado e pus-me a chorar. E disse para comigo: 
Se ao menos a minha mãe pudesse ver o tipo de ambiente em que estou 
a abrir esta malinha…

Em Sibiu, as condições eram também bastante parecidas, mas o 
diretor musical — sempre eufórico pela chegada de qualquer artista ao 
abrigo do programa cultural estatal — lá conseguia melhorar a minha 
disposição de cada vez que eu lá ia, mostrando como se sentia muito 
agradecido por, mais uma vez, eu ter concordado em incluir a sua cidade 
na minha digressão.

— Tem tudo a postos nos seus aposentos — garantiu-me logo 
na primeira visita, anos antes, com palavras que me alegraram o 
coração… até eu ter visto o quarto gelado. Com uma tempestade de 
neve prevista para essa noite cortante de novembro, acabaria por ter 
de dormir de casaco.

O meu recital de música antiga, na noite seguinte, seria no átrio 
de um edifício que fazia de sala de cinema. Sendo acompanhada 
pelos entusiásticos músicos de Sibiu, não esperava que fosse a minha 
atuação mais memorável, mas, pelo menos, sabia que a aprovação 
do meu público seria genuína e sincera.

Muito antes de me enfiar no vestido de baile comprido de veludo 
verde que a minha mãe mandara fazer à costureira, fui, como habi-
tualmente, exibida em toda a cidade em visitas com direito a foto-
grafias tiradas com dirigentes do Partido Comunista no 
quartel-general da administração, antes de ir visitar locais de trabalho 
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e escolas. Os alunos eram sempre os que se mostravam mais recetivos, 
em especial se tivessem ambições musicais, parecendo que me viam 
como uma espécie de celebridade.

Numa das salas de aula que visitei nesse dia, falei com um grupo 
que era da mesma idade que eu tinha quando Hitler decidiu a invadir 
a Checoslováquia: 12 anos. Como habitualmente, falei-lhes da minha 
paixão pela música e da ligação profunda com Johann Sebastian Bach.

— Bach foi um caso de amor à primeira audição, quando eu 
ainda só tinha 8 anos — disse-lhes. Em resposta às suas muitas 
perguntas, expliquei por que motivo não só dedicara a minha vida 
à música como trocara o piano pelo cravo. — Há quem pense no 
cravo como se se tratasse de um instrumento feudal, de um artefacto 
de madeira do século xvi que só serve para estar num museu, mas, 
para mim, é um instrumento que está bem vivo.

E acrescentei:
— Bach compôs as suas primeiras músicas para instrumentos 

de teclas em órgão e em cravo, e uma terça parte do seu enorme 
património musical é destinada ao cravo, com a descrição do instru-
mento indicado para cada peça. É para poder respeitar e ser verdadeira 
para com as intenções de Bach que toco cravo.

Levantou-se uma mão e uma voz adolescente curiosa pergun-
tou-me:

— Mas o que é que Bach tem de tão especial? E Beethoven, por 
exemplo?

Sorri, antes de responder:
— Beethoven ergue o punho para o céu. — E exemplifiquei o 

gesto, com o punho fechado. — Na música de Bach há uma intensa 
alegria de viver e, ao mesmo tempo, a tristeza mais desesperada. 
Temos sempre a sensação profunda de sermos mais humanos.

Tendo regressado ao meu quarto para me preparar para a atuação 
da noite, acendi outro cigarro e fui surpreendida por ouvir bater à 
porta. A encarregada do prédio, cuja função era vigiar-me e relatar 
qualquer coisa que pudesse ser subversiva, disse-me que havia uma 
chamada telefónica para mim.
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Alarmada, fui ao quarto dela e peguei no auscultador do telefone 
com as duas mãos. E quase o larguei ao ouvir a voz do meu marido. 
Porque é que Viktor estava a telefonar-me? E de onde? Nem sequer 
tínhamos telefone. Aliás, eram poucas as pessoas possuidoras de 
telefone em Praga. Acontecera alguma coisa à minha mãe?

— Está tudo bem, Zuzana — tranquilizou-me Viktor, sabendo 
que eu já me sentia assustada. — Estou a telefonar porque a tua mãe 
e eu queremos que alteres os teus planos de viagem. A previsão 
meteorológica é muito má e não queremos que estejas no ar no meio 
de uma tempestade de neve. Podes vir de comboio, em vez de avião?

Espreitei pela janela, vendo os flocos de neve a dançar loucamente 
à luz de um candeeiro de rua. Não me pareceu pior do que quando 
chegara, e preparei-me para argumentar. Mas depois ouvi a voz da 
minha mãe, que insistia com Viktor para que me convencesse e 
percebi os esforços que haviam feito para conseguir telefonar-me.

— Muito bem — repliquei, um pouco relutante, porque a viagem 
demoraria duas vezes mais e eu devia começar a trabalhar numa 
nova gravação assim que chegasse. — Vou falar com a agência que 
marcou o concerto, para ver o que podem fazer.

Com a ajuda do diretor, um funcionário da agência esteve de 
acordo em alterar o meu plano de viagem. Na minha agenda havia 
mais um concerto na cidade de Arad, na fronteira com a Hungria, 
e esperava poder viajar daí para casa. E as autoridades disseram que 
sim: «Não precisa de fazer todo o caminho de regresso a Bucareste», 
disse-me o funcionário, acrescentando: «Pode apanhar o comboio 
da meia-noite para a fronteira húngara e depois apanhar outro para 
Praga, por Viena e Ostrava.» Depois escreveu qualquer coisa no 
bilhete que eu já possuía, carimbou-o e enviou-mo. Quando me 
sentei diante do cravo, nessa noite, fazendo uma pausa para o meu 
habitual momento de reflexão, vi na fila da frente algumas das crian-
ças com quem falara nesse dia, de rostos expectantes voltados para 
mim. Quando comecei a tocar o Concerto Italiano de Bach, pude 
vê-los a escutarem com toda a atenção cada nota que eu arrancava 
ao instrumento, que estava agradavelmente bem afinado.
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Perdendo-me na música, deixei-me ir para o estado quase medi-
tativo em que caía quando os meus dedos tocavam nas teclas. Quando 
tocava Bach, acontecia sempre o mesmo. Há muita beleza na sua 
estrutura musical. Tenho uma memória mais tectónica do que visual 
e, à medida que a melodia começa a erguer-se, eu começo a imaginar 
um prédio na minha mente. Sei onde estão as notas altas e baixas. 
A modulação de Bach acompanha-me pelos corredores que percorro. 
Sei perfeitamente quando é que volto uma esquina. Sei, instintiva-
mente, como é a construção. Compreendo a arquitetura e o seu rumo 
— os corredores que levam às salas, as escadas que conduzem aos 
patamares superiores e, finalmente, à melodia final que completa a 
estrutura com a maior perfeição.

E depois da nota final, preciso sempre de algum tempo para 
regressar a mim própria… e aos aplausos.

Como de costume, ofereceram-me um ramo de flores e — fora do 
palco — o diretor estendeu-me o envelope que continha os meus 
honorários em leus romenos. Eu não podia abrir o envelope, por ter 
instruções estritas para o entregar ao Estado no prazo de 24 horas a 
contar da minha chegada a Praga, juntamente com o meu passaporte 
e os outros pagamentos resultantes da digressão.

Tenho a certeza de que o diretor de Sibiu desconfiava de que eu 
só receberia uma pequena parte das mãos daqueles que controlavam 
as minhas marcações, porque me abraçou afetuosamente mais uma 
vez, dizendo-me:

— Não podemos oferecer-lhe muito, camarada Růžičková, mas, 
por favor, não diga que não, se pedirmos outra vez a sua presença. 
Significa muito para nós termos connosco uma pessoa como a camarada.

Uma pessoa como a camarada.
Fitando-o nos olhos, interroguei-me sobre as palavras que empre-

gara. Duvidei de que soubesse a minha história. Pensei que pudesse 
estar a referir-se ao facto de o seu distrito ser tão raramente visitado 
por um dos poucos músicos da Cortina de Ferro autorizado a gravar 
álbuns e — de vez em quando — até a viajar para o Ocidente.
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Garantindo-lhe que regressaria, aceitei a proposta que me fez, 
de me acompanhar à estação ainda nessa noite através da neve que 
tendia a ficar mais espessa. O centro medieval de Sibiu era extrema-
mente pitoresco, mas nos arredores percebia-se que, para a maioria 
dos seus cidadãos, o inverno era apenas outra dificuldade indesejada. 
A caminho da plataforma, tivemos de tentar evitar pessoas que eram 
tão pobres que usavam tiras de pano nos pés em vez de sapatos.

O comboio chegou mesmo à hora, poucos minutos antes da 
meia-noite, no meio de nuvens de vapor flutuantes. Sentia-me ansiosa 
por entrar, mas não foi essa a opinião do maquinista mais velho. 
Examinando os meus documentos, disse-me que não eram válidos.

— A sua reserva refere-se a Bucareste — declarou, secamente. 
— Não temos lugar para si neste comboio.

Fiquei quase a chorar. Ansiava por poder regressar à cidade que 
se tornara a minha casa depois da guerra, e sentia saudades horríveis 
de Viktor e da minha mãe. Não queria mais nada a não ser regressar 
ao nosso apartamento de duas divisões, onde a minha mãe ocupava 
a única cama disponível e eu e o meu marido dormíamos num 
colchão debaixo do piano.

— Mas eu preciso mesmo de voltar para Praga — protestei —, 
e esta é a minha única possibilidade de o fazer.

O diretor tentou intervir e instou diretamente o maquinista:
— Camarada, esta é a Zuzana Růžičková, a virtuosa do cravo. 

É uma convidada de honra do nosso Partido. Tem de fazer tudo o 
que estiver ao seu alcance para a poder ajudar.

O maquinista não pareceu ficar impressionado. Interroguei-me 
se ele se teria recusado a entrar para o Partido Comunista da Che-
coslováquia, como eu e Viktor havíamos feito.

— Decerto que consegue encontrar-me um lugar em qualquer 
sítio deste comboio — implorei, finalmente.

— Está bem — concedeu ele, com um suspiro. — Pode ocupar 
uma cama na carruagem-cama dos checos, mas prepare-se para a 
possibilidade de alguém entrar em Ostrava com um bilhete válido 
e a pôr na rua.
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Agradecendo-lhe, apressei-me a ir para a carruagem-cama antes 
de ele mudar de ideias.

Precisei de recorrer a toda a minha força para pôr a mala na cama 
de cima, cheia que estava de livros, de vestidos de baile, das minhas 
partituras e de alguma comida. Com menos de metro e meio de 
altura e abaixo dos 50 quilos, nunca tive um físico atlético, o que 
muito dececionou o meu pai, que sempre alimentara a esperança de 
ter um filho ou uma filha dados ao desporto.

Instalando-me na cama de baixo, com um livro da autoria do 
meu escritor preferido, Thomas Mann, disse adeus ao gentil diretor, 
que se mantinha no cais, no meio do vapor e da neve. Quando o 
comboio arrancou e o deixei de ver, lembrei-me da anterior despedida, 
também na estação, do diretor da Orquestra Filarmónica de Kiev, 
que fora para mim um verdadeiro enigma.

Tal como em Sibiu, cheguei tarde e cansada à República Socialista 
Soviética da Ucrânia. Ansiosa por poder ir para o meu quarto e 
comer qualquer coisa — porque andava sempre com fome —, pre-
cisei primeiro de descobrir o diretor, que encontrei num pequeno 
gabinete aquecido por uma salamandra também pequena.

Parecia uma cena de um filme. O diretor era um homem com a 
corpulência de um urso, sentado a uma mesa grande e com meias 
mangas pretas que lhe protegiam os braços da camisa branca. A secre-
tária estava sentada a um canto. O gabinete estava terrivelmente quente 
e abafado.

— Olá, senhor diretor. Sou Zuzana Růžičková e tenho muito 
gosto em aqui estar — disse-lhe, delicadamente, apresentando-lhe 
depois os formulários necessários para as autoridades poderem deci-
dir quais os impostos que poderiam cobrar-me antes de eu receber os 
meus honorários.

O diretor ficou vermelho.
— O que é isto?! — explodiu, batendo com o dedo esticado nos 

meus documentos.
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— O contrato da minha marcação, camarada — expliquei. — 
Precisa da sua assinatura… como de costume.

Sem dizer uma palavra, pegou nos meus papéis e atirou-os ao 
ar. Pondo-se em pé de um salto, berrou:

— Não vou assiná-los! Recuso-me a assinar mais alguma coisa, 
seja ela qual for. Estou cansado de tanta papelada, aqui metido nesta 
estufa sem ar! — Encaminhando-se para a porta, ainda se voltou, 
só para se pôr a gritar mais. — Vou sair! Deixem-me em paz!

Ainda comecei a protestar, mas reparei no olhar da secretária  
de aspeto tímido, que abanou a cabeça e levou um dedo aos lábios. 
A porta fechou-se com estrondo e ouvimos o diretor a afastar-se pelo 
corredor com os seus passos pesados, enquanto ela me ajudava a 
apanhar os papéis.

— Não se preocupe — disse-me ela, como se a atitude dele não 
fosse nada de extraordinário. — Eu trato-lhe do assunto.

— Consegue? Muito bem, agradeço-lhe.
A secretária arrumou-lhe os papéis em cima da mesa, mas, quando 

ia pôr-lhes o carimbo oficial, a porta foi aberta de rompante e o 
diretor regressou, com um olhar fulminante.

— Que está a fazer? — inquiriu. — Não assinamos esses docu-
mentos. Proíbo-o. Nem quero saber se perco o emprego! Estou em 
greve!

— Mas, senhor diretor — protestei —, sem esses papéis, terei 
um problema muito grande e nem sequer me pagarão.

Indiferente, foi-se embora com passos determinados, deixando-
-me sem fala. Felizmente que a secretária dele o ignorou e, minutos 
depois, saía com o contrato já formalizado.

Na noite seguinte, quando eu já ia a subir a grandiosa escadaria 
para o auditório onde devia atuar, a mesma mulher saiu das sombras 
à minha frente para me dizer que o diretor me convidava para jantar, 
depois do recital.

— O quê?! Depois do modo como me tratou?!
— Ele tem mesmo de levá-la a jantar — respondeu ela, baixando 

de seguida a voz. — É o que se espera.
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Não pude fazer outra coisa senão aceitar.
O concerto correu bem, mas depois, no restaurante do hotel,  

o diretor e eu ficámos sentados quase em silêncio. Até ele acabar por 
me dizer:

— Sei que não me portei bem consigo, camarada, mas tem de 
compreender que a vida me é muito difícil aqui… porque sou judeu.

Respirando fundo, fitei-o e retorqui:
— Também eu.
Semicerrando os olhos por instantes, observou a minha expres-

são com ar desconfiado antes de exclamar:
— Prove-o!
Olhei em redor, vendo o restaurante quase vazio, sem saber bem 

o que havia de fazer. O rosto dele não traía nenhuma emoção. Arre-
gacei a minha manga esquerda e mostrei-lhe a tatuagem nitidamente 
desenhada e inscrita com tinta no meu braço em Auschwitz por uma 
funcionária impassível vestida com um uniforme às riscas.

O diretor abanou a mão, como se rejeitasse o que eu lhe mostrava.
— Oh, há montes de gente com essas coisas! — E, antes de eu 

poder protestar, inclinou-se para a frente. — Mostre-me o seu pas-
saporte! — silvou.

Estendi a mão para a mala e dei-lhe o que ele queria, vendo como 
ficava dececionado ao descobrir que os meus documentos checos não 
davam indicação de mais do que a minha nacionalidade. Atirou-mo 
do outro lado da mesa, ordenando:

— Diga alguma coisa em iídiche.
Quase me ri. Com 38 anos e, apesar de saber algum hebreu, mal 

falara em iídiche durante a minha vida. Os meus pais, ricos e em 
grande medida não praticantes, só me haviam levado à sinagoga de 
Plzeň em ocasiões especiais e nas principais festividades. Éramos 
uma família assimilada que celebrava a Chanucá, mas que também 
celebrava o Natal todos os anos, e com uma árvore de Natal resplan-
decente. Eu sabia um pouco de hebreu por ouvir o meu avô cantar em 
festas da família, mas o meu único contacto com falantes de iídiche 
fora nos campos de concentração e de trabalho escravo de Terezín, 
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Auschwitz, Hamburgo e Bergen-Belsen. Obrigando-me a pensar 
melhor, fechei os olhos enquanto sentia o meu cérebro a filtrar pala-
vras que eram de uma época de que eu tentara esforçadamente 
esquecer-me. «Meshuggeneh!», ocorreu-me, de repente.

— Ah, mas isso significa o quê? — perguntou, testando-me 
numa língua que ele claramente conhecia bem.

— Doido?
— E que mais?
— Kvetchj? — arrisquei. — Acho que significa queixa.
O diretor acenou afirmativamente com a cabeça.
— Oh, e mensch, que significa «bom homem».
Aparentemente satisfeito, o diretor mostrou-me o seu primeiro 

sorriso, que lhe transformou o rosto por completo.
— Bem-vinda a Kiev, camarada! — exclamou, estendendo-me 

uma mão gigantesca. — Mal posso esperar pela oportunidade de a 
apresentar à minha família judaica.

Pensei que ele estivesse a brincar até deixar Kiev, a caminho de 
Sibiu, na manhã seguinte. Nessa altura, vi-o, à minha espera na 
estação, com uma imensa multidão que me apresentou com orgulho 
e que eram os pais, os avós, as tias, os primos e os filhos, que me 
rodearam de muito perto como se eu fosse uma estrela de cinema.

— Trouxe-os a todos para que se despedissem de si — exclamou, 
numa voz de trovão, que ressoou por cima das cabeças deles. — Por 
favor, regresse depressa.

E realmente regressei a Kiev alguns anos depois. Mas já não vi 
o diretor. Só me ocorreu que talvez tivesse sido despedido.

Depois de atravessar a fronteira romena, de Arad para a Hungria,  
o comboio em que eu viajava arrastou-se mais lentamente em direção 
a Viena, onde fomos desviados para uma linha lateral e ligados a 
uma moderna locomotiva a gasóleo.

Quando chegámos a Ostrava, pensei que ia ser expulsa do meu 
solitário beliche, mas, felizmente, não apareceu ninguém que o 
reclamasse. Li um pouco, comi qualquer coisa e até fumei, mas já 
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estava a dormir profundamente quando fui atirada de repente para 
fora da minha cama.

A primeira coisa que senti foi o embate seco no chão. Depois a 
minha mala caiu sobre mim, vinda da cama de cima. Tentei levan-
tar-me e reparei que a minha carruagem se encontrava numa incli-
nação que formava um ângulo oblíquo e que eu me sentia demasiado 
fraca para conseguir afastar o peso da mala das minhas costas. Não 
faço ideia do tempo que ali fiquei encurralada até conseguir, final-
mente, libertar-me.

As horas que se seguiram foram passadas numa confusão dolorosa. 
Houve alguém que me ajudou a sair do comboio e eu insisti, teimo-
samente, que a minha mala me acompanhasse. Quando finalmente 
emergi dos destroços, só conseguia ver um nevoeiro espesso. E o 
cheiro que me chegava era de fogo. Havia destroços por todo o lado. 
Tive de avançar cuidadosamente por entre vidros partidos e pelo que 
restava das carruagens, partidas como se fossem fósforos. Havia 
corpos espalhados por todo o lado, sobre a neve. Perdi a noção do 
tempo e não conseguia perceber se era dia ou noite, embora me 
parecesse que era noite e eu visse as chamas a lamber a cena de 
destruição que ficava para trás de mim.

Os passageiros que sobreviveram foram conduzidos como um 
rebanho pelos guardas da segurança pública e levados para um edifício 
não aquecido na aldeia vizinha que, mais tarde, soubemos chamar-se 
Stéblová, na Boémia Oriental. Habitantes locais trouxeram-nos água, 
pão e alguma aguardente de cereja, para nos aquecermos, antes de 
acorrerem ao local do acidente. Fomos deixados a tremer de frio, com 
várias pessoas feridas e em choque.

A certa altura chegou um homem que começou a tratar dos 
feridos e que nos contou o que acontecera. Um comboio de passa-
geiros a vapor embatera de frente na nossa composição e havia 
muitos mortos e feridos. Para evitar que a caldeira explodisse, 
alguém atirara carvão para a linha, mas só conseguira, com esse 
gesto, pegar fogo ao gasóleo derramado do nosso comboio, o que 
causou um incêndio. Mais à frente, segundo também disse, havia 
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pessoas a tentar libertar os feridos encarcerados nos destroços e que 
estavam a ser enviados para os hospitais nas cidades vizinhas de 
Hradec Králové e Pardubice.

Apesar da dor que sentia nas costas, recusei tratamento médico 
e pedi que me arranjassem uma viagem de regresso a Praga o mais 
depressa possível. «Tenho um compromisso importante», insisti várias 
vezes, «e tenho de ir para casa.»

A viagem demorou dois dias, e foi feita em circunstâncias muito 
adversas, mas acabei por conseguir, depois de apanhar um autocarro 
para Hradec Králové e depois um comboio e um elétrico, e regressar 
a casa. O local do acidente ficava a cerca de 120 quilómetros de Praga 
e eu só consegui chegar já de madrugada. Quando Viktor me abriu 
a porta do nosso prédio, todo vestido apesar do adiantado da hora, 
parecia estar a olhar para um fantasma.

— Estás viva! — exclamou, abraçando-me. O meu marido, um 
compositor brilhante que se casara com uma jovem judia acabada 
de sair dos campos nazis apesar de todas as advertências que lhe 
fizera, nem conseguia acreditar no que via. Recuou, a olhar fixamente 
para mim. — És uma morta-viva! Regressaste de entre os mortos, 
Zuzana! Mais uma vez! — acrescentou.

Fiz que sim com a cabeça, demasiado cansada e enregelada para 
poder falar.

Subir os seis lanços de escadas que levavam ao nosso apartamento 
exigiu a mobilização de todas as minhas forças e não apenas por as 
minhas costas estarem a dar-me muitas dores. Enquanto subíamos, 
vagarosamente, Viktor disse-me que ele e a minha mãe tinham ouvido 
uma breve notícia na rádio a respeito do acidente ferroviário, mas 
que as autoridades não davam mais pormenores.

Passou algum tempo até conseguirmos saber que os principais 
dirigentes do Partido haviam decidido manter secreta a notícia da pior 
catástrofe ferroviária ocorrida na História da Checoslováquia, para 
evitar que as notícias fossem «pervertidas pelos inimigos do socialismo». 
Aliás, a Imprensa começou logo por não noticiar que havia 118 mor-
tos e que havia mais de uma centena de feridos. Nem sequer foi 
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noticiado o julgamento em que o maquinista sobrevivente, o outro 
maquinista e o chefe do comboio foram condenados a pena de prisão 
por terem interpretado mal os sinais que avistaram no nevoeiro.

Desesperado por ter notícias depois do acidente, Viktor teve de 
pedir vários favores para poder ter mais informações. Havia, feliz-
mente, um nosso amigo com alguma influência e algumas ligações 
na estação ferroviária de Praga a quem pôde telefonar para pergun-
tar se as carruagens-cama da Roménia haviam sido afetadas pelo 
desastre. «Sim», foi a resposta, «as três últimas carruagens de passa-
geiros internacionais ficaram completamente destruídas. Não houve 
sobreviventes.»

Viktor e a minha mãe telefonaram aos hospitais locais para 
saberem se o meu nome constava da lista de pessoas feridas, mas não 
foram encontrados registos. Acreditando que a minha mudança de 
última hora dos planos de viagem havia causado, inadvertidamente, 
a minha morte, ficaram desesperados.

Quando cheguei ao cimo das escadas, a minha mãe, também 
completamente vestida, já me esperava, de braços abertos. «Zuzanka», 
murmurou, de olhos esbugalhados, incapaz de dizer outra palavra 
que fosse.

Quando Viktor e eu nos deitámos no nosso colchão, debaixo do 
grande piano de cauda, já era quase dia, mas, mesmo assim, pedi-lhe 
que pusesse o despertador. Viktor ficou chocado.

— Porquê?!
— Tenho de estar no auditório de Domovina de manhã cedo 

— recordei-lhe. — O edifício foi reservado para a gravação e toda 
a toda a gente lá vai estar à espera.

Viktor ainda começou a protestar, mas depois olhou bem para 
os meus olhos. Desde pequena que os meus olhos não conseguiam 
mentir. Era um traço que eu havia herdado do meu pai. E Viktor 
sabia o que eu estava a pensar. Nem tinha de lho dizer: O que faria 
Bach? Voltou-se para o outro lado e pôs o despertador.

A única concessão que fiz às suas preocupações foi levantar-me 
ainda mais cedo e passar, primeiro, pelo hospital. «Posso ter lumbago 
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ou ter-me magoado nas costas», disse ao médico que me examinou, 
acrescentando apenas: «Caiu-me uma mala em cima.» Ele mandou-
-me fazer uma radiografia, prometendo entrar em contacto comigo 
quando tivesse o resultado.

Não consigo lembrar-me agora de qual foi a peça de música que 
gravei no auditório, nesse dia, para a Supraphon, a marca checa de 
discos que se tornara a minha maior promotora. Talvez tenha sido 
qualquer coisa da autoria de Domenico Scarlatti, contemporâneo 
de Bach e compositor prolífico de música para cravo, ocorreu-me 
mais tarde.

As minhas anotações dessa época dizem-me, porém, que terão 
sido as Variações Goldberg, uma das peças mais exigentes de Bach  
e uma obra que, desde criança, sempre desejara gravar. Segundo  
se contava, fora uma encomenda de um conde russo que, sofrendo 
de insónias, quis que o cravista Johann Gottlieb Goldberg tocasse 
essas peças à noite para o ajudar a passar o tempo. As Variações são 
matematicamente perfeitas, com um número estonteante de padrões 
numerológicos, que Bach descreveu como «preparados para deliciar 
a alma dos amantes de música».

Por mim, não me recordo de ter sentido grandes delícias nesse 
dia. Só sei que cumpri todas as minhas obrigações, forçando-me a 
aguentar a dor para passar quatro ou cinco horas nas teclas. Como 
sempre, os músicos meus colegas e os diligentes técnicos das grava-
ções deram-me todo o seu apoio. Quando o produtor decidiu que já 
tinham material suficiente e me perguntou se eu queria ficar e ouvir 
o que haviam gravado até esse momento, abanei a cabeça.

Sentindo-me febril, disse-lhe:
— Agradeço, mas estou bastante cansada devido à minha viagem 

e penso que estou a ficar engripada. Prefiro voltar já para casa.
Devo ter ido entregar as divisas estrangeiras e o passaporte às 

autoridades, como me era exigido. Teria então apanhado o elétrico de 
regresso ao nosso apartamento, perto do Hotel Flora, um edifício 
de quatro andares do século xix no bairro de Vinohrady, onde 
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Viktor e eu costumávamos ir almoçar muitas vezes (até ser demolido 
para dar lugar a um centro comercial e a uma estação do metropo-
litano). Mas não me lembro de o ter feito até ao momento em que 
virei a esquina, na nossa rua, e deparei com uma ambulância à porta 
do meu prédio, com as portas de trás abertas. Apressando-me, che-
guei à porta e dei de caras com o médico que vira algumas horas 
antes.

— Onde é que esteve, Sra. Růžičková? — lançou-me ele, clara-
mente agitado. — Temos estado à sua espera.

— Porquê? Que se passa? — perguntei, receando que pudesse 
ter acontecido alguma coisa à minha mãe.

— É o resultado da sua radiografia — explicou o médico. — Tem 
de ir para o hospital, imediatamente.

Confusa, perguntei ainda:
— O quê? Porquê?
— Cara camarada, partiu uma vértebra cervical — respondeu, 

dizendo-me em seguida que era uma mulher com sorte por não ter 
ficado paralisada. Com instruções rigorosas para que não me mexesse, 
passei as três semanas seguintes deitada de costas numa cama de 
hospital e, depois, durante várias semanas, com uma ortótese cervi-
cal. A empresa que fez a gravação enviou-me um ramo de flores, com 
uma nota a informar-me de que o disco saíra muito bem, apesar das 
minhas dores.

A sorte maior que tive foi o facto de a minha lesão não afetar a 
minha capacidade de tocar e — como já me vira obrigada a lutar para 
recuperar a saúde em 1945 —, pouco tempo depois, pus-me outra 
vez a tocar. Ainda magoada, mas sem ceder à pressão, mal consegui 
esperar até poder voltar para casa, para junto de Viktor e da minha 
mãe, mais uma vez grata por outro milagre que me permitiu ir passar 
o Natal desse ano com as duas pessoas que significavam mais para 
mim do que a minha própria vida.
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Plzeň, 1927

«Procura-se ama para menina de 6 meses. Deve ser capaz de cantar.» 
O anúncio posto pela minha mãe no jornal de Plzeň em 1927 há de 
ter intrigado muita gente. Algumas das pessoas que responderam 
sugeriram que a exigência de saber cantar era uma indulgência exces-
siva para uma criança tão pequena. Mas a minha mãe insistia: «A ama 
anterior cantou sempre para ela e ela adorou.»

Para demonstrar a afirmação de que eu era senhora de um ouvido 
musical invulgarmente desenvolvido, punha-me ao colo durante cada 
entrevista com as candidatas e pedia a cada potencial ama que can-
tasse. Sempre que desafinavam, eu começava a berrar tão alto que, 
através de um processo de eliminação, a minha mãe acabou por 
encontrar a ama perfeita. A mãe dizia que a minha reação às pessoas 
que cantavam mal foi a primeira indicação que ela tivera de que, um 
dia, eu me tornaria música.

Que os meus pais eram muito indulgentes para comigo é por-
menor que não suscita dúvidas. Eu era filha única e não sabia o que 
era a pobreza. Quando me perguntam como é que eu seria, se não 
tivesse ido para os campos de concentração, o que respondo é que 
era muito possível que me tivesse tornado uma criança insuporta-
velmente mimada. A minha mãe, Leopoldina, mais conhecida por 
«Poldi», já ia nos 30 anos quando eu nasci, e o meu pai, Jaroslav 
Růžička, já ia nos 34. Uma shadschen, ou casamenteira, judia 
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combinara o casamento, como era da tradição, mas isso não signi-
ficava que fossem infelizes juntos. Longe disso. Eram absolutamente 
dedicados um ao outro, e o casamento de ambos era um dos mais 
bonitos que eu alguma vez conheci.

A mãe desejara estudar Medicina, mas, em vez disso, acabou por 
ir gerir uma loja de porcelana na pequena cidade de Dobříš, na 
Boémia Oriental, trabalhando depois na contabilidade de uma 
empresa que fazia tintas e lacas antes de ocupar um lugar de secre-
tária sénior na fábrica de exportação de veículos Auto-Stádler, em 
Plzeň. Culta e elegante, frequentou um colégio interno e ali aprendeu 
alemão, tendo depois passado algum tempo em Viena com a irmã, 
Elsa, indo ao teatro, a concertos e a museus. A minha mãe era extraor-
dinariamente bonita, mas considerava-se feia, apesar de alguns 
homens, um deles casado, se terem apaixonado por ela. Em rapariga, 
apaixonara-se também ela pelo irmão de um dos seus cunhados, um 
homem mais velho que era coxo. Ele também a adorava, mas foi 
mais tarde rejeitado pelos pais dela, que o consideraram inadequado 
e optaram por contratar uma casamenteira.

O meu pai, primeiro-tenente no 1.º Regimento de Infantaria de 
Plzeň durante a Primeira Guerra Mundial, onde foi ferido a tiro num 
pulmão, parecia quase prussiano na postura, e nada judeu. Nunca 
falou da guerra, mas a ferida que sofreu afetou-o durante o resto da 
sua vida, em especial nas suas atividades desportivas. Estudou numa 
escola comercial antes de ir trabalhar para a loja de brinquedos do 
pai, a Hračky Růžička (hračky quer dizer brinquedos) na rua Solní, 
n.º 2, em Plzeň. Quando ele e a mãe foram formalmente apresentados, 
acabara de regressar de uma estada de quatro anos em Chicago, nos 
Estados Unidos, onde fora aprendiz no centro comercial das ruas 
Paulina e 18th, que era copropriedade de familiares seus de apelido 
Ginsburg. A minha tia-avó Malvina emigrara para os Estados Unidos 
em 1912, casando-se aí com um dos filhos dos Ginsburg. Instalaram-
-se no bairro de maioria checa de Chicago a que chamaram Pilsen, 
a partir do nome da nossa cidade. Zdeněk Ginsburg e os seus três 
irmãos mais novos não demoraram a estabelecer-se na atividade das 
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mercadorias com outros familiares, membros da família Oplatka. 
Começando a vender um pouco de tudo, dos uniformes escolares aos 
edredões de penas, e procurando como clientes-alvo os imigrantes 
checos, a loja continuou a servir um público fiel até à década de 1970.

Mas também havia outros talentos na família. Um dos filhos dos 
Ginsburg, Roderick, fundou a Sociedade Checoslovaca das Artes e 
das Ciências e ficou famoso pelas traduções que fez, entre as quais 
a do poema Maio de Karel Hynek Mácha, as Elegias Tirolesas de 
Karel Havlíček e a poesia de Ján Kollár. Outro dos filhos casou-se 
com uma moça de uma família que era politicamente proeminente. 
E mostraram-se tão amigos e tão acolhedores para com o seu primo 
checo que o meu pai gostou de todo o tempo que passou em Chicago, 
apesar de ter sido obrigado a trabalhar duramente para poder deixar 
o armazém e começar a aprender a gerir um centro comercial.

O meu pai adorou o tempo que passou na América. Teria pro-
vavelmente lá ficado, mas o pai dele, Heinrich, mais conhecido como 
Jindřich, adoeceu e escreveu ao filho mais velho, e herdeiro, pedin-
do-lhe que viesse dirigir a loja de Plzeň com o irmão mais novo, 
Karel. O meu pai regressou passados quatro anos, com alguma 
relutância, fluente em inglês e bem versado nos princípios do comér-
cio americano. Foi nessa altura que o declararam noivo da minha 
mãe, com quem viria a casar-se em 1923. A prenda de casamento da 
minha avó materna foi uma cozinheira chamada Emily, que veio 
tomar conta de nós todos. Nasci quatro anos mais tarde, em 14 de 
janeiro de 1927, altura em que a minha avó também contratou,  
e formou, uma ama para a mãe. Mais tarde, arranjaram-me uma 
precetora. Deram-me o nome de Zuzana Eva Miriam. «Zuzana» é 
a palavra checa para «Susana», que em hebreu significa «lírio», e os 
meus pais escolheram-no a partir de um filme que viram juntos 
quando eu ainda nem tinha nascido. Eva era o nome de uma prima 
preferida deles, e Miriam era o meu nome judaico. O nome de Zuzana 
não foi uma escolha popular e causou algum escândalo na família 
da minha mãe. A minha avó ficou chocada e escreveu à mãe, a quem 
disse: «Zuzi é nome de cão!»

Uma Centena de Milagres_dp_MIOLO AF.indd   33 22/08/2019   18:45



34

ZUZANA RŮŽIČKOVÁ

Embora o meu pai tivesse sentimentos patrióticos profundos, 
penso que não teria regressado da América se não fosse o seu sentido 
de dever filial. Com o tempo, no entanto, acabou por ficar a tomar 
conta da loja de brinquedos com o irmão mais novo, Karel, de quem 
era muito próximo. Karel desertara do exército austro-húngaro 
durante a Primeira Guerra Mundial para se juntar à Legião Francesa 
em Itália. Os dois irmãos herdaram o talento comercial do pai, mas 
não o seu estilo bastante exuberante. O meu avô usava o cabelo 
branco comprido até aos ombros e uma capa, e ficou famoso por 
decorar as montras da loja com temas adequados às várias ocasiões. 
Houve um ano em que, no Dia de São Nicolau, o tema foi o Inferno, 
com diabos e chamas. Noutra altura encheu as montras com comboios 
de brincar. Fosse qual fosse o tema, conseguia atrair sempre muitas 
crianças. E eu ainda hoje encontro pessoas que me contam como 
ficavam com os narizes espalmados contra a montra da loja de brin-
quedos Růžička.

Lá dentro vendiam-se todos os tipos de brinquedos, como patins, 
bonecas, bolas, piões e trotinetas. Quando o meu pai tomou conta 
da loja, inspirou-se na sua própria experiência de Chicago e abriu 
uma nova secção de «oportunidades», com uma entrada independente, 
onde vendia luvas, chapéus de chuva, sapatos, roupa interior, roupa 
de cama, joias e lâmpadas, para as pessoas poderem comprar tudo 
no mesmo sítio. Conservo uma fotografia antiga na qual se veem as 
montras da loja cheias até cima com toda a espécie de produtos.

O meu pai também imaginou anúncios com slogans ao estilo 
americano, do tipo «Não se esqueçam da Růžička!», que publicou 
nos jornais locais e afixou em enormes placares por toda a cidade. 
O negócio começou a prosperar rapidamente e os vendedores aco-
tovelavam-se para chegar ao meu pai, ansiosos por poderem vender 
os seus produtos. Lembro-me de ter, desde sempre, um quarto cheio 
de brinquedos. As bonecas nunca me entusiasmaram, mas eu adorava 
tudo o que brilhasse e, em especial, bijuterias.

A mãe ajudava na loja e ocupava-se da contabilidade. Com a 
bênção dos respetivos maridos e do meu avô, a minha mãe e a mulher 
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de Karel, Kamila, fizeram uma coisa que era invulgar para as 
mulheres do seu tempo e abriram uma loja própria chamada Filiálka 
(que significa «filial») na rua Klatovská, num bairro diferente. 
Dirigiram a loja de forma independente — e foi um êxito. As duas 
mulheres tentaram ultrapassar os maridos e, com isso, houve uma 
competição saudável entre as duas lojas, com o apoio sempre sim-
pático do meu pai.

Fomos muitos felizes, os três, e abraçávamo-nos muito, mesmo 
antes de isso se tornar moda. A minha mãe, em especial, gostava 
muito de se agarrar a nós, embora andasse constantemente preocu-
pada e com um semblante quase sempre triste. Os meus pais traba-
lhavam até tarde, mas, quando chegavam a casa à noite, eu era o 
foco de todas as suas atenções, e perguntavam-me como me correra 
o dia, estragando-me com mimos. Cresci rodeada de línguas estran-
geiras — checo, alemão e inglês —, devido às precetoras alemãs e 
inglesas que tive e que iam rodando sem esforço. Talvez tenha sido 
por os meus pais estarem a trabalhar fora durante quase todo o dia 
que me tornei, apesar de tudo, uma criança algo neurótica, desen-
volvendo ansiedades terríveis em torno da possibilidade de lhes 
acontecer alguma coisa. A minha mãe, por seu turno, era superpro-
tetora e gostaria de ter tido outro filho para me fazer companhia, 
mas o meu pai era extremamente pessimista quanto ao que via à sua 
volta na década de 1930 e dizia que não queria trazer outra criança 
ao mundo.

A sua decisão salvou as nossas vidas, porque, com um irmão mais 
pequeno atrás, teríamos talvez acabado por ir parar às câmaras de 
gás, como aconteceu com alguns dos meus familiares mais próximos.

Por mim, não sentia a necessidade de ter um irmão ou uma irmã, 
porque já beneficiava da companhia da minha prima Dášenka, mais 
conhecida por Dagmar. Éramos inseparáveis. Sendo apenas um mês 
mais nova do que eu, era a filha mais velha do tio Karel e da tia 
Kamila. Dagmar e eu vestíamo-nos da mesma maneira, frequentáva-
mos a mesma escola básica e éramos conhecidas como Zuzi e Dagmar, 
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«as raparigas Růžička», pelos nossos professores. Também passávamos 
as férias juntas, esquiando no inverno com os nossos pais ou passeando 
pelas montanhas de Krkonoše no verão.

Dagmar vivia com os pais e com o irmão mais novo, Miloš, 
mais conhecido por Milošek, num apartamento num segundo andar 
adjacente à nossa casa, no número 4 de Plachého, no centro de 
Plzeň. Da janela do meu quarto podia ver, do outro lado de um 
pátio, a janela do quarto de Dagmar. Todas as manhãs, abríamos 
as nossas janelas e cumprimentávamo-nos alegremente: «Bom dia, 
prima! Vens?»

Da minha outra janela via a loja da mãe, de onde ela me acenava 
quando fechava, às 6 horas. Íamos depois juntas, pelo jardim público 
da sinagoga, ter com o meu pai à loja dele. Era frequente vir ao nosso 
encontro na sua bicicleta, e eu ficava sempre muito feliz por me sentir 
novamente parte da família. Recebia as cinco coroas que me davam 
e íamos juntos comprar a minha revista preferida, a Malý hlasatel 
(Pequeno Anunciante), e flores para a minha mãe.

Eu era uma criança que fazia sempre muitas perguntas, fascinada 
por tudo, a começar pelos aviões, e aos 6 anos anunciei que queria 
ser piloto quando fosse crescida. Depois apaixonei-me pelos livros e 
declarei a minha intenção de me tornar escritora. Dagmar vivia 
obcecada com a natureza e os animais, e decidiu, desde muito cedo, 
que queria ser veterinária. Tinha uma gata chamada Evinka e eu 
mantinha peixes tropicais num aquário no meu quarto, onde havia 
um peixe com um grande leque por cauda ao qual eu chamava «Leque 
de Lady Windermere», inspirada por uma peça de Oscar Wilde de 
que eu gostava. Também tinha um canário chamado Jerry, que era 
o diminutivo do nome do meu pai, Jaroslav, mas tenho a certeza de 
que Dagmar se interessava mais por ele do que eu alguma vez me 
interessei.

O meu pai (a quem chamávamos Tata) encorajou-nos desde 
muito cedo a aprendermos inglês, lendo-nos histórias infantis como 
Peter Pan, O Ursinho Pooh e Alice no País das Maravilhas. Dagmar 
gostava especialmente do ursinho Pooh e sonhava com a possibilidade 
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de ter um burro como animal de estimação, a que chamaria Eeeyore. 
Era mais lenta a aprender línguas do que eu e por isso o querido Tata 
perdia a paciência, e ela acabou por desistir destas lições. Depois 
disso, o meu pai passou a ensinar-me inglês de uma maneira que era 
maravilhosa. Obrigava-me a escrever cada nova palavra de cada 
capítulo que íamos lendo e a dizer-lhe depois o que cada palavra 
significava, quando ele chegava a casa. Se não estivesse suficientemente 
bem feito, não continuávamos a ler, pelo que o incentivo era enorme.

A mãe era imensamente elegante, o que me impressionava muito. 
Adorava vê-la sempre tão bem vestida. Usava roupas encantadoras, 
especialmente feitas para seu uso por uma costureira local, e Dagmar 
e eu andávamos quase sempre vestidas como ela, apesar de a mãe 
também ter vestuário a condizer para mãe e filha, criado só para nós. 
Gostávamos muito de nos mascarar. Uma vez vesti-me de Cio-Cio-
-San, de Madame Butterfly, embrulhando-me num robe de banho 
da minha mãe, com turbante e crisântemos. Noutra altura fiz de 
Mata Hari e, para uma peça na escola, mascarei-me apenas de carteiro, 
em uniforme.

O meu pai era um fotógrafo amador esforçado, com o seu pró-
prio quarto escuro para fazer a revelação das fotografias numa pequena 
divisão do nosso apartamento, tirando dezenas de fotografias de 
todos nós que foram, felizmente, preservadas pelos nossos amigos 
durante a guerra e que eu, ainda hoje, encaro como um tesouro. 
Uma das minhas preferidas é de Dagmar e de mim, a fazermos  
de flores selvagens numa representação de Mãe Terra na escola, em 
que eu era um miosótis e ela, uma margarida. Oh, adorávamos 
disfarçar-nos!

Quando eu era pequena, havia sempre música em nossa casa, 
por todo o lado. Emily, a cozinheira, cantava-me canções populares 
antigas com lobos e bebés, e o meu pai era um ótimo barítono que 
tocava violino. Não tínhamos piano, mas a minha mãe tocava nos 
dos outros sempre que podia e eu gostava imensamente de lhe ver as 
mãos a voar sobre as teclas. Cantávamos juntos, em família, desde 
manhã, quando o meu pai estava a barbear-se, até à noite, quando 
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cantávamos canções de embalar. Memorizei tudo o que ouvi e can-
tei. O ouvido do meu pai para a música era maravilhoso e sabia 
sempre quando é que eu estava a desafinar.

Tata ensinou-me canções em todas as línguas, mas em especial 
em checo e em inglês, e até em russo. Lembro-me de aprender Lon-
don’s Burning e My Bonnie Lies Over the Ocean, e um poema diver-
tido intitulado My Mother is Full of Kisses, com versos como: «Um 
beijo quando acordo de manhã, um beijo quando vou para a cama, um 
beijo quando queimo os dedos e um beijo quando bato com a cabeça.»

A minha canção preferida, no entanto, era uma canção americana 
antiga intitulada Silver Threads, com versos como: «Minha querida, 
envelheço, fios de prata por entre o ouro […] A vida desaparece ao fundo. 
Mas, minha querida, para mim serás sempre jovem e bela.»

Se a ouvisse hoje outra vez, acho que choraria.

A compra de uma telefonia, pelo meu pai, foi um grande aconteci-
mento em nossa casa. Infelizmente, foi uma coisa que me meteu 
medo, e comecei a fugir dela, correndo para longe sempre que a 
ligavam. Queixando-me de que estava com o som demasiado alto, 
até me recusava a entrar na divisão onde a haviam posto.

A mãe levou-me a um pediatra, que me examinou, declarando 
a minha audição perfeitamente normal, e lhe disse: «A sua casa é 
demasiado silenciosa. E se a senhora e o seu marido discutissem 
mais?»

Para me ajudar com o meu medo da telefonia, Tata inventou uma 
história com dois protagonistas, Antena e Amplion, que viviam aven-
turas empolgantes dentro da caixa de mogno envernizado. E inventou 
outra, divertida, sobre uma cotovia que tentava ensinar uma vaca e 
um ganso a cantar. O meu pai era muito culto e não se sentia intei-
ramente feliz a trabalhar como comerciante. Penso que teria preferido 
aprofundar a sua educação e tocar violino. Naturalmente introvertido, 
estudara Filosofia e era politicamente muito atento. Mas, na qualidade 
de filho mais velho de um lojista, viver como pensador não era pos-
sível e, por isso, não podia senão gerir a loja e fazer tudo o que pudesse 
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para que o negócio fosse um êxito. Secretamente, planeara juntar muito 
dinheiro para poder vender o loja ao irmão, reformar-se aos 50 anos 
e concretizar o seu sonho de mandar construir uma villa completa 
com o seu próprio campo de ténis. Planeámos tudo isto e falámos 
muitas vezes desta possibilidade e de como arranjaríamos um belo 
dote para o meu casamento.

Todas as noites, lia para a minha mãe e para mim. Podiam ser 
artigos dos jornais ingleses ou americanos que pedia aos familiares 
que lhe enviassem. Estes jornais chegavam sempre com muito atraso, 
mas eram aguardados com grande expetativa. Eu atirava-me sempre 
às tiras de banda desenhada enquanto ele lia as notícias.

O meu pai também gostava de nos ler histórias fantásticas de 
Rudyard Kipling ou o cativante livro A Guerra dos Mundos, de H. G. 
Wells. Eu podia aceder a todos os livros que ele retirava das estantes 
da sua enorme biblioteca. Gostava, em especial, de quando ele me lia 
Homero, a Odisseia e a Ilíada, que muito me influenciaram, nomea-
damente pelo ritmo. Penso que o meu bom sentido de ritmo e de 
métrica na música nasceram de ouvir aquele bondoso lojista judaico 
a ler-me todas essas histórias clássicas quando eu era pequena.

Os pais dele não tinham sido bem apetrechados no aspeto emo-
cional, embora o casamento fosse surpreendentemente harmonioso. 
O pai, Jindřich, era um fervoroso patriota checo que, tendo nascido 
em Plzeň, vivera em Viena durante muitos anos, onde criara um 
ramo do Sokol, o movimento de ginástica baseado no princípio de 
«mente sã em corpo são». A palavra «sokol» significa «falcão» e os 
seus adeptos usavam uniformes maravilhosos e bandeiras muito 
coloridas para inspirar o patriotismo checo. Nos primeiros anos de 
1900, Jindřich foi expulso de Viena devido às suas ligações com a 
organização, que desempenhou um importante papel no desabrochar 
do nacionalismo checo no período entre as duas guerras. Esta ativi-
dade levou à sua brutal repressão pelos nazis, que também a usaram 
como mais um pretexto para nos perseguirem.

A expulsão do meu avô gerou um ressentimento muito grande 
nessa parte da família contra Viena e um ódio profundo ao Império 
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Austro-Húngaro. Também os levou a oporem-se veementemente à 
ascensão do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães 
(NSDAP, o partido nazi), que começou a ganhar força em 1920 com 
o lema «Um povo, uma nação e um chefe», e com a sua hedionda 
postura antissemita.

Regressando a Plzeň depois da traumática experiência vivida em 
Viena, o meu avô casou-se com a minha avó Paula, de uma família 
de ricos comerciantes de Praga. Tiveram cinco filhos numa sucessão 
rápida, tendo dado a todos nomes patriotas checos: primeiro foi uma 
filha, Vlasta, depois foi o meu pai (Jaroslav), a seguir, as duas irmãs, 
Jiřina e Zdena, e, finalmente, Karel. Nenhuma das irmãs se casou 
com judeus, o que lhes deu um estatuto diferente e lhes atrasou a 
ida para os campos de concentração durante a guerra.

Quando o meu avô chegou à Checoslováquia, depois de deixar 
Viena, criou uma empresa que importava e exportava ferro antes de 
começar a vender brinquedos na loja cujas montras gostava de deco-
rar à imagem das grandiosas lojas de Viena. Nunca perdeu a sua 
paixão pela saúde e pela forma física, e — como grande amante da 
natureza que era — passava todo o seu tempo livre no Museu de 
História Natural ou na floresta, a observar aves, a identificar flores 
selvagens e a caçar borboletas. Costumava ir de bicicleta, comigo e 
a Dagmar, a uma aldeia chamada Švihov, onde gostava de ter uma 
vida simples no verão. Visitávamos o belo castelo gótico local e o seu 
fosso, e passeávamos todos os dias pela floresta, a aprender a conhe-
cer as plantas e os animais. Foi ele quem, pela primeira vez, inspirou 
Dagmar a querer ser veterinária.

A minha avó Paula, pelo contrário, era uma socialite que fre-
quentava animadamente os meios sociais da cidade, gostando de 
viajar e de apreciar a música e a cultura. A relação entre ambos era 
o mais amável possível, porque ultrapassavam as suas divergências 
com a maior razoabilidade. Apesar de ter tido cinco crianças em 
casa, a minha avó ia de carro para Nice, onde passava com amigas 
as suas férias de verão. Enviava-nos as primeiras violetas que aí 
desabrochavam e regressava com um vigor renovado, e com 
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presentes exóticos e comestíveis. Gostava de todos os tipos de música 
e encorajava os filhos e os netos a também gostarem de música. Vlasta 
tinha uma voz maravilhosa de contralto e ambicionava vir a ser 
música profissional. Interpretou o papel de Háta na primeira repre-
sentação em Paris da ópera cómica de Smetana, A Noiva Negociada, 
mas, na qualidade de filha de uma família bem conhecida, era 
impossível vir a ter uma carreira teatral, tendo por isso acabado por 
se casar com um homem rico chamado Arnošt Karas. Ficou para 
sempre, na sua curta vida, uma mulher amarga e infeliz.

Eu chamava «Babička» à minha avó Paula e, embora ela não 
fosse dada à música, adorava todas as artes e levava-me com fre-
quência ao teatro. Primeiro, às matinées dos espetáculos para crian-
ças maiores de 6 anos, e depois às operetas e aos bailados, e, 
finalmente, às operas, incluindo a minha primeira ópera — Carmen 
—, que adorei devido à música e ao ambiente altamente emocional. 
Dagmar e a minha prima Eva Šenková também foram. Gostámos, 
muito, de tudo.

A minha avó estava ligada às atividades de beneficência de diver-
sas associações, entre as quais a Sociedade das Senhoras e Meninas 
Checas e um fundo de apoio a estudantes judeus pobres. Também 
organizou uma temporada de quartetos de cordas da Associação de 
Música de Câmara e uma atuação do Quarteto Kolisch no Ciclo 
Sinfónico Beethoven. Todos os anos havia um Festival de Ópera da 
primavera para o qual a família reservava sempre um camarote no 
teatro. Ver aqueles músicos a extrair sons tão belos dos seus instru-
mentos encantava-me e conduziu à minha ambição final e duradoura 
de querer ser música.

Ficava de tal modo entusiasmada com a ida a cada novo concerto 
que quase me punha doente, e, sentada naquele camarote, era como 
se às vezes me esquecesse de respirar.

Embora a minha mãe proviesse de uma família judaica, mas não 
ortodoxa, nós não éramos praticantes. O pai dela dirigia sempre os 
cânticos em hebreu na Páscoa e nas festividades do seder, mas ninguém 
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seguia a tradição kosher ou falava iídiche. Pelo contrário, a família 
era bilingue, falando checo e alemão, e completamente assimilada.

O meu pai nunca viveu em Viena com os pais dele e por isso não 
falava bem o alemão, e nem gostava de ouvir os judeus checos a falar 
alemão nos cafés, por recear que isso pudesse suscitar a animosidade 
dos outros checos. Era, além disso, um ateu inveterado que nem 
sequer fechava a loja no sabat sem, no entanto, pôr em causa a fé 
discreta da minha mãe.

Quando a minha mãe ia à sinagoga no Yom Kippur, era costume 
o meu pai levar-lhe flores. Era a nossa governanta Rézi, conhecida 
como Emily, que era checa e uma católica fervorosa, que lhe dizia: 
«Tem de ir levar flores à Sra. Růžičková.» E quando ele ia para a 
sinagoga com o seu ramo de flores, ela ia atrás dele a gritar-lhe: «Mas 
olhe, Sr. Růžička, que não leva o chapéu!» Ele não estava, portanto, 
muito familiarizado com os hábitos judaicos, mas ia lá porque gos-
tava muito da minha mãe.

Enquanto crescia, não dava por ser judia ou diferente das outras 
pessoas nesse sentido, embora fosse sempre à sinagoga com a minha 
mãe nas festividades mais importantes. Com Dagmar acontecia o 
mesmo. Os nossos pais criaram-nos com total liberdade, incluindo 
a liberdade de religião, e não tentaram influenciar-nos fosse como 
fosse. Como eu adorava todas as cerimónias, gostava de ir visitar a 
sinagoga no Rosh Hashanah e no Yom Kippur, e foram esses os úni-
cos momentos em que tive contacto com o judaísmo. Sempre gostei 
de tudo o que tivesse música, mas o meu interesse não assentava na 
fé e interessavam-me também os antigos Gregos e Romanos com os 
seus deuses míticos.

Cheguei até a participar na procissão do Corpo de Deus e recebi 
uma bênção dada pelo bispo depois de levar uma taça com peónias 
ao altar. Ele deu-me uma figura sagrada, que ainda hoje conservo. 
A festa da tomada da hóstia que representava o «corpo de Cristo» 
era a maior das alegrias para mim. E o que para mim é um porme-
nor curioso é que ninguém nessa altura, no tempo da república do 
presidente Masaryk, dizia: «O teu lugar não é aqui. Tu és judia.» Até 
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porque era conhecido na cidade que os Růžička eram judeus, apesar 
de o nome ser de tradição cigana. Além disso, os meus pais também 
não me diziam que não participasse nessas cerimónias. Fazíamos 
parte de uma comunidade que era vista como um bastião da demo-
cracia social e eu podia ir a qualquer lado. Era tudo muito tolerante 
e democrático.

Dagmar e eu começámos no mesmo dia a frequentar a escola 
local, a Cvičná škola, da rua Koperníkova. Apesar de estarmos nas 
mesmas aulas, nunca houve qualquer rivalidade entre nós. A escola 
era muito bem considerada, com professores bem formados que nos 
ensinavam tudo, das línguas às artes, passando pela cultura clássica 
e pela matemática. Com a minha hipersensibilidade ao ruído — que 
se manifestou pela primeira vez quando comecei a fugir à telefonia 
familiar —, tinha muitas vezes de ficar sentada no silêncio da sala 
dos professores, porque sentia a cabeça a latejar, de ouvir as coisas 
com tanta nitidez.

Tal como havia aulas regulares, os alunos também frequentavam 
aulas de religião semanais, o que significava que Dagmar e eu íamos 
ter com um velho rabi maravilhoso na bela Grande Sinagoga de 
Plzeň, que era a segunda maior da Europa. Acontecia o mesmo com 
os alunos católicos e protestantes, que iam às suas igrejas ter com os 
seus sacerdotes. Os meus pais deixaram-me decidir se eu queria ir a 
essas aulas judaicas ou não, mas eu gostava muito delas devido às 
explicações claras do rabi e ao modo como nos contava as parábolas, 
como se fossem contos de fadas. E, além disso, era melhor para a 
minha audição demasiado sensível o facto de os estudos religiosos 
serem conduzidos num ambiente muito mais sossegado, com apenas 
cinco ou seis alunos, ao contrário das aulas regulares em que havia 
20 alunos, ou mesmo mais.

No que me dizia respeito, eu era uma criança judaica com uma 
educação judaica, e mais nada. Não me sentia orgulhosa por ser judia 
e nunca me considerei «escolhida». Nunca tive medo de que alguém 
me perseguisse por causa disso. Nunca reparei que houvesse antis-
semitismo, nem um único incidente desse género, e também não vi 
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que isso acontecesse a mais alguém. Depois das nossas aulas de 
religião, Dagmar e eu íamos ter com as outras crianças, para irmos 
todas juntas para o parque ou para irmos nadar no lago, sem que 
alguém desse mais importância à fé ou à raça.

Todas as minhas recordações da infância são de felicidade. Penso 
que se conseguirmos ter uma infância doce como eu tive, podemos 
sobreviver a quase tudo na nossa futura vida. Nada nos pode estra-
gar a existência.

A minha mãe costumava dizer que, para fazermos limonada, há 
que pôr o açúcar antes do limão. Se o fizermos na ordem inversa,  
o gosto será sempre amargo. É, realmente, uma metáfora para a vida, 
porque o doce fica para sempre se o provarmos antes de uma coisa 
amarga.

Felizmente, os meus pais amavam-se muito e eu fazia parte do 
amor deles. Algumas das minhas melhores e mais vivas recordações 
são das duas ou três semanas que passávamos juntos em Dobříš, na 
Boémia Oriental, onde a maior parte da família da minha mãe vivia 
integrada numa comunidade judaica grande e influente. A mãe era 
a mais nova de quatro irmãos, embora o mais novo depois dela, Josef, 
conhecido como «Pepa», se tivesse matado depois da Primeira Guerra 
Mundial. Estudara Química em Praga com os seus amigos e colegas 
Maksymilian Faktorowicz (o esteticista polaco Max Factor) e o 
maestro Walter Susskind. Quando regressou da guerra, não conseguiu 
ajustar-se à vida normal depois do trauma sofrido nas trincheiras. 
Quando terminou uma relação amorosa, não aguentou e matou-se. 
Do seu suicídio pouco se falava.

O meu avô Leopold era coproprietário de uma empresa chamada 
Schwartz & Lederer, que dava emprego às mulheres dos mineiros e 
dos metalúrgicos, que trabalhavam a partir de casa a fazer luvas com 
peles importadas que depois ele vendia na sua loja. Em Dobříš era 
considerado quase um membro da aristocracia e a minha avó Zdenka 
Fleischmannová era também grandemente respeitada. Contava-se 
que ela e os seus diversos irmãos, todos mais novos, haviam ficado 
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órfãos na sequência de uma epidemia, talvez da gripe espanhola,  
e que Zdenka cuidara deles como se fosse a mãe. E só foram salvos 
da pobreza graças à intervenção dos tios, que formavam um trio 
famoso que cantava nas sinagogas por todo o mundo. Os três irmãos 
eram louros e de olhos azuis, populares e ricos, e enviavam dinheiro 
para os sobrinhos e para as sobrinhas, num gesto de bondade que a 
minha avó nunca esqueceu. Mesmo depois de já ser adulta e de ter 
filhos seus, chamava um médico para atender a uma criança que 
estivesse doente na vila ou distribuía cestos com comida aos pobres, 
independentemente de quem eles fossem.

Aos 14 anos, já no seu papel de mãe improvisada, Zdenka era 
uma rapariga muito bonita que ia fazer as suas compras à mercearia 
local. O meu avô era um jovem aprendiz que cedo se deixou fascinar 
por ela, não apenas pelo seu aspeto, mas também pelo modo como 
tomava conta de toda a família. Contava-se que lhe dissera que 
esperaria por ela e que se casaram só quando a sua «Zdenička» fez 
18 anos.

Os meus avós participavam em todas as festividades judaicas e 
a minha avó apresentava sempre uma mesa maravilhosa no sabat, 
enfeitada com castiçais de prata polida e uma toalha de linho branca. 
Fazia um delicioso pão challah e o aroma da levedura quente, da 
sopa de beterraba e do frango assado leva-me de regresso a esses dias. 
Aquilo de que mais gostava naquela casa era do estúdio do meu avô, 
forrado a livros. Era como uma gruta de Aladino em que ele costu-
mava ler e fumar o cachimbo, que ele me autorizava a acender como 
se fosse um presente especial.

Dobříš era, para mim, uma segunda casa de família, porque era 
lá que encontrava muitos familiares. Uma tia chamada Růzena 
possuía uma enorme casa na cidade e era conhecida por organizar 
serões animados para os intelectuais locais. Outra tia, Hermine, e o 
seu marido, Emil, viviam em Dobříš com os dois filhos, chamados 
Hanuš e Jiří. Hanuš, que era quatro anos mais velho do que eu, 
tornou-se o meu primeiro amor, apesar de, em geral, preferir brincar 
com os seus minúsculos soldados de estanho em vez de passar o 
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tempo comigo. Fiquei amargamente dececionada quando a minha 
mãe me explicou que eu não podia casar-me com um primo direto.

A cidade de Dobříš orgulhava-se do seu castelo rococó, proprie-
dade de um conde austríaco, membro da dinastia dos Colloredo-
-Mansfeld. Graças a uma ligação de família com o gerente da 
propriedade, era dada ao nosso pequeno grupo de primos e amigos 
a chave do portão das traseiras, e assim podiam entrar no castelo. 
Eu era a única rapariga no meio de todos os rapazes e divertíamo-nos 
bastante enquanto brincávamos no nosso reino mágico. A condessa 
era uma antiga modelo parisiense, que mandara fazer um parque 
parecido com uma versão miniatura de Versalhes, com zonas deli-
mitadas por canteiros e relvados com roseirais. A condessa também 
mantinha uma horta muito bem arranjada e tentava convencer os 
habitantes locais a comerem mais legumes frescos. Nós, as crianças, 
só podíamos entrar no parque inglês, com o seu bosque e campos 
de flores selvagens, mas passear por esses prados e apanhar frutos 
das árvores era uma espécie de fantasia infantil para uma rapariga 
que crescera na cidade.

Ali, sentia-me com sorte e era perfeitamente feliz.

Os verões passados ao ar livre foram mágicos para mim, mas também 
começaram a tornar-se crescentemente necessários, porque, a partir 
dos 6 anos, comecei a ter problemas sérios no peito e fiquei quase 
inválida. Foi a grande nuvem negra da minha juventude, que a 
partir dos 12 anos se agravou com crises de bronquite ou de gripe 
quase constantes. Tiraram-me nessa altura as amígdalas, o que só 
me pôs pior e extremamente mais fraca.

Como os meus pais ainda trabalhavam a tempo inteiro, contra-
taram uma ama chamada Karla, uma rapariga da vila que era per-
feitamente adequada para mim, porque era muito dada à música. 
Cantávamos juntas canções populares e árias, o que me fez ansiar 
mais pelo estudo da música. Mas depois Karla adoeceu com tuber-
culose e foi enviada para um sanatório, para recuperar. Eu comecei 
nessa altura a tossir e o mesmo aconteceu com Dagmar. Ao mesmo 

Uma Centena de Milagres_dp_MIOLO AF.indd   46 22/08/2019   18:45



47

UMA CENTENA DE MILAGRES

tempo, e numa altura em que as raparigas gordas estavam na moda, 
fiquei invulgarmente magra. As pessoas comentavam a minha situa-
ção e especulavam em voz alta se eu teria tuberculose, que era uma 
doença que nessa altura aterrorizava as pessoas por tão frequentemente 
as conduzir à morte.

A minha mãe — a mulher que sempre quisera ser médica — 
também receou o pior e por isso levou-me de imediato para Praga. 
A família toda disse que ela estava a ser tola e que as raparigas 
andavam a tossir deliberadamente. Davam o exemplo de Dagmar, 
que era saudável, gorda e de pele rosada, e que não podia estar doente. 
Por precaução, fizeram-me radiografias em Praga e os médicos con-
firmaram que eu também estava com tuberculose. Dagmar nunca 
chegou a ser examinada.

Depois de um episódio especialmente grave, a minha mãe foi 
aconselhada a levar-me para um sanatório em Breitenstein, nos Alpes 
austríacos, perto do desfiladeiro de Semmering, durante seis meses. 
Dolorosamente magra, eu andava embrulhada em cobertores e era 
obrigada a manter-me deitada em absoluto repouso nos intervalos dos 
tratamentos que me avermelhavam o rosto e me secavam a pele. A cada 
refeição enchiam-me o prato com legumes cheios de folhas verdes, que 
eu detestava. Mas o tempo que ali passei salvou-me a vida.

O meu pai vinha à montanha todos os fins de semana, e no verão 
ficou durante três semanas. Foi pouco depois de o chanceler austríaco 
Engelbert Dollfuss ter sido assassinado, por ter ilegalizado o partido 
nazi na Áustria, e havia grandes debates sobre o assunto. Lembro-me 
de estar sentada com Tata no sanatório enquanto ele me cantava 
algumas das suas canções patrióticas checas.

Passado algum tempo, um homem aproximou-se e disse-lhe que 
se calasse.

— O senhor não devia cantar essas canções aqui — avisou.  
— O chanceler Hitler não gostaria.

Foi a primeira vez que ouvi aquele nome.

***
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Ainda estava muito magra quando finalmente regressámos a Plzeň, 
e fui encorajada a ganhar mais peso. Um dos meus pratos preferidos 
era svíčková com knedliky — carne de bovino com bolinhos de batata 
—, mas nem mesmo essa combinação mantinha a sua capacidade de 
atração e eu acabava por empurrar muitas vezes o prato para o lado.

Era raro o meu pai castigar-me, fosse qual fosse o motivo, mas 
um dia recusei-me a comer um prato de macarrão com manteiga, 
numa altura em que a minha mãe andava especialmente preocupada 
por eu andar tão magra. Tata fez-me ficar de pé num canto durante 
todo o almoço, mas eu não me importei. Preferi ficar assim de pé 
do que comer o macarrão, mas a memória da minha recusa teimosa 
nesse dia iria atormentar-me cruelmente alguns anos mais tarde.

Devido à minha fraca saúde, não fui à escola durante grande 
parte da minha infância, tendo em vez disso precetoras e tutores 
particulares, que me ajudaram a melhorar a minha linguagem e 
outras capacidades. Eu era uma rapariga diligente e completava todos 
os meus estudos, mas também me sentia muito só, porque os meus 
professores não faziam boa companhia e eu raramente era autorizada 
a brincar com outras crianças, por medo de alguma infeção. A única 
criança com quem me encontrava era Dagmar, que era uma rapariga 
normal e saudável até ter começado a tossir, situação que a mãe, 
Kamila, desvalorizou, não achando que tivesse importância e recu-
sando-se a tratá-la.

Deixada sozinha horas a fio, eu ansiava por um piano e por lições 
de Música, mas diziam-me frequentemente que não devia esforçar-
-me muito. Em vez disso, passei grande parte do meu tempo a ler 
no meu quarto, depois de a minha bondosa ama, Anča, me acender 
o lume para me manter quente. Tinha a minha própria biblioteca, 
criada a partir das encomendas que fazia à livraria e que era catalo-
gada para meu uso pelo próprio livreiro. Havia uma parede forrada 
de livros, no lado oposto à minha cama, com livros numerados e 
com códigos de cor. Azul era para História, amarelo para contos de 
fadas, verde para os clássicos, e por aí adiante. Um pequeno catálogo 
com forro de pele incluía a lista completa e isso permitia-me ficar 

Uma Centena de Milagres_dp_MIOLO AF.indd   48 22/08/2019   18:45



49

UMA CENTENA DE MILAGRES

sentada na cama e pedir à ama que me fosse buscar o livro de baixo, 
com a referência 34B ou 72A.

Pelos meus 9 anos, apanhei pneumonia e fiquei mesmo gravemente 
doente. Lembro-me dos meus pais à cabeceira da minha cama, com 
o nosso médico de família muito preocupado com a minha febre e 
Anča a limpar-me a testa. Foi em março de 1936. A mãe retorcia as 
mãos sem parar, prestes a desfazer-se em lágrimas.

— Zuzi, se ficares melhor, podes ter tudo o que desejares — 
implorou ela. — Mesmo tudo!

Eu abri muito os olhos.
— Lições de piano — disse-lhe, numa voz rouca, com uma 

determinação reforçada de me pôr boa.
A mãe cumpriu a sua promessa assim que recuperei, mas ainda 

teve de arranjar um professor adequado. Como lojista, conhecia 
quase todas as pessoas da cidade e por isso pediu conselho a uma 
das suas clientes, uma mulher que comprava muitas vezes brinque-
dos para os sobrinhos e sobrinhas. Madame Marie Provazníková-
-Šašková, de 53 anos, era pianista e organista, tendo-se licenciado 
no Conservatório de Praga, e fazia parte de um terceto de câmara 
que atuava localmente e acompanhava solistas que vinham de fora. 
Provinha de uma família de músicos da Boémia Oriental, onde o 
pai, Alois Provazník, fora cantor e maestro de coro, a irmã, Luisa, 
uma cantora famosa, e o irmão, Anatol, compositor.

Madame, como lhe chamávamos, nunca fora muito bem-sucedida 
como solista devido à sua aparência algo masculina. Em vez disso, 
ensinava a tocar piano, aceitando poucos alunos e nunca principian-
tes, e por isso a minha mãe só esperava dela que recomendasse um 
professor.

— Tenho de a testar primeiro — disse ela, antes de ir a nossa 
casa ouvir-me cantar.

Eu escolhi uma canção checa difícil, de que me arrependi quando 
fiquei de pé diante desta mulher de aspeto dominador num vestido 
azul-escuro. Mas devo ter feito as coisas bem, porque, de seguida, 
ela voltou-se para a Mãe e disse:
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— Fico com ela.
— Que disse? — perguntou a minha mãe.
— Eu própria ensinarei esta criança.
A decisão dela de me aceitar como aluna revelou-se um dos 

primeiros milagres da minha vida.
Para começar, eu ia a casa de Madame estudar e tocar no piano 

dela. Passado algum tempo, declarou que eu precisava de ter o meu 
próprio instrumento, recomendando depois uma loja. O lojista era 
um homem gigantesco, que escutou atentamente a minha mãe 
enquanto ela lhe dizia: «A minha filha parece ser dotada e nós gos-
távamos de lhe comprar um piano.»

O rosto dele contorceu-se numa careta e ele abanou a cabeça.
— Não a deixem ser pianista! — exclamou. — O meu filho  

é pianista e não ganha dinheiro nenhum! — Voltou-se para mim e 
deu um passo na minha direção, o que me fez logo andar para trás. 
— Eu cortava-lhe as mãos antes de a deixar ser música profissional! 
— declarou.

Aterrorizada, escondi as mãos atrás das costas.
A minha mãe não se mostrou muito impressionada e insistiu 

com ele para que nos mostrasse os pianos. Observou vários, comigo 
a espreitar de trás das suas saias, antes de me pôr ao teclado de alguns 
e de escolher um piano de cauda da marca Förster, fabricado na 
Alemanha. Depois pediu ao dono da loja que tratasse da entrega, e, 
alguns dias depois, o piano foi transportado escada acima com 
muitas exclamações e suspiros e instalado no meu quarto, bem à 
vista da minha cama de doente.

A partir dessa altura, Madame veio a minha casa uma vez por 
semana, para uma lição formal, e todos os domingos tocávamos 
juntas, embora fosse mais para nos divertirmos. Ignorando o meu 
peito fraco, Madame fumava e bebia café enquanto me ouvia tocar 
e me ensinava tudo aquilo que eu precisava de saber sobre música. 
Fiz todos os exercícios da Arte da Destreza dos Dedos, de Carl Czerny, 
e fui ensinada a sentar-me na posição correta, além da teoria e do 
posicionamento do corpo e das mãos.
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