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FINIS TRANSILVANIAE 

(narração autobiográfica) 

Eva Mairovitz,Itália-Roménia1 

O país. A pátria. 

Nascemos e crescemos numa casa grande, branca, no 

meio de um grande jardim  que era do nosso pai. Em frente da 

nossa havia outra casa ainda maior, a casa do nosso avô e 

depois havia outros edifícios de menores dimensões  como o 

estábulo e a lavandaria. A aldeia de nome Maria-Radna fica 

situada no vale do rio Maros, circundada  pelas montanhas 

mais baixas da cordilheira dos Alpes da Transilvânia, a maior 

região do país da Europa Central, da Áustria-Hungria, durante 

séculos  o grande império dos Habsburgo. A Transilvânia é 

uma terra que produzia muito milho e muito trigo; tinha muitas 

árvores de fruta e vinhas e todas as cidades  da Hungria eram 

bem servidas pelos caminhos de ferro. As estradas, ainda sem 

asfalto  eram largas e limpas. Então havia paz  e o país era bem 

governado  e ordenado. Pelo menos  assim parecia. Há cerca 

de um século  a língua oficial daquelas paragens  era o alemão 

dos austríacos, mas passado um certo  tempo os húngaros 

conseguiram introduzir a própria língua húngara. Num 

determinado momento os meus bisavós e os meus avós, 

desobedecendo ao governo central, os Húngaros,  

introduziram o latim nos gabinetes da administração pública  

para não ceder à imposição de usar a língua alemã ao ponto 

que  a minha avó ainda se lembra hoje do  latim que sabia. Na 

Hungria viviam grupos de pessoas que falavam diferentes  

                                                           
1
 O texto é uma transcrição literal  do diário da autora; tentou-se captar 

fielmente o sentido das suas expressões e modalidades de escrita. 
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línguas: agricultores  mas também comerciantes  nas cidades. A 

Hungria é um país católico; os camponeses da Transilvânia  são 

por sua vez ortodoxos. Nos pequenos centros  viviam grupos 

de Saxões  e também de Suevos que eram Evangélicos  que 

foram enviados para lá há vários séculos pela imperatriz Maria 

Teresa  para introduzir a própria cultura. Eram mais  ou menos 

um grupo fechado, mas estudavam connosco, com os 

húngaros, nas escolas estatais. Havia também judeus. Na minha 

família nunca se falava de religião. Na Transilvânia  são ainda 

visíveis os sinais da longa ocupação  turca: ruínas  de Fortalezas  

no topo das colinas,  e as  pequenas  lojas construídas em 

madeira  denominadas BAZAAR, que ainda hoje estão abertas 

durante os mercados festivos que expõem  objectos úteis, 

atraentes e de mil e uma espécies.   Determinadas estruturas  

térreas  em torno de pequenas praças rectangulares  são 

obviamente recordações  dos mercados e das feiras, como 

também o hábito de oferecer à população  o uso gratuito das 

casas de banho públicas. Mas nada  resta  que possa recordar  a 

língua ou a religião dos Turcos. A total derrota  de 1526 com a 

morte do Rei  não trouxe consequências  de cruzamentos 

culturais  nem influência religiosa. Tudo isto pertence ao 

passado. Guerras e revoluções destruíram todas aquelas terras, 

modificaram as fronteiras dos vários países, modificaram 

hábitos, tradições, semearam o ódio, recolheram vinganças de 

todos contra todos. E agora  existe o desejo de criar união e 

entendimento. Será isso possível algum dia? 

(…) No início da nossa escolaridade  aprendemos em 

primeiro lugar a língua alemã e a ler e escrever. Naquele tempo 

ainda usávamos a caligrafia gótica, a qual porém, foi posta de 

parte  e substituída  com a caligrafia dos outros países 

europeus. Existia também o Cirílico, mas felizmente  usavam-

no apenas os eslavos. Não me recordo de ter lido livros em 

gótico, provavelmente  terei lido só livros ilustrados. Eu 

gostava muito dos postais ilustrados, que na maioria vinham da 

Alemanha, eram produzidos  pela  editora STENGEL ( não sei 
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bem se se escreve assim) eram ilustrações de pintores famosos  

como Rubens e Rembrandt , além de “ilustrações  bíblicas” 

que Mitzi me oferecia. Mas mais tarde chegou o tempo da 

leitura  e eu lia, lia muito... Eram dias (mesmo semanas) sem 

horas e sem data, como as pequenas pérolas de um colar  

partido e agora perdidas no espaço. E como é que eu vivia 

naquele espaço sem tempo? Eu viajava. Atravessava os 

oceanos  com o capitão Grant, em busca do raio verde.  Era 

amiga  de Mowgli nas florestas tropicais  dos dois volumes do 

Livro da Selva. Às vezes tinha a sensação de ter conhecido o 

tio Tom  na sua cabana. Ou então ia dar uma volta com o gato 

que queria passear sozinho. Eu tinha percebido que o livro é 

uma porta aberta para o mundo. Foi então que nasceu em mim 

o desejo de “estar sempre em viagem” para ver e compreender, 

para encontrar e conhecer, para fazer das minhas experiências  

um maço cada vez maior de flores  que nunca secam e se 

transformam em memórias. 

 

O que é que significa ser oriundo da Europa Central? 

Significa muitas coisas das  quais se tem consciência 

quando se parte. Porquê?  Porque se sabe mais e se 

compreende melhor o que é o continente europeu e porque se 

falam pelo menos duas línguas. Em síntese: tem-se uma cultura 

multicultural. Isso não significa  que temos uma relação menos 

intensa  com a terra de origem, é mais fácil que aconteça o 

contrário. A Europa Central é uma realidade cultural. O seu 

território é sulcado por  longos rios, por cordilheiras 

montanhosas  de vário tipo ricas de florestas. É pátria  de 

povos  e nações de origem vária, de descendência  germânica, 

eslava e húngara  (ou seja ugro-finesa, uma língua que não faz 

parte da família ariana)  cada uma delas  com a própria língua, 

hábitos e tradições. De fé prevalentemente Cristã (católicos, 

ortodoxos, luteranos também judeus  e raros grupos  de fé 

islâmica  compõem o panorama religioso dos  Balcãs). A 

composição étnica  é mais ou menos a mesma desde o tempo 
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das invasões bárbaras. Se bem que tenha sido governada  pelo 

Centro austríaco  com a capital em Viena cada comunidade  

soube  preservar a sua identidade. Caminhando lado a lado  

com o governo central para alcançar objectivos no campo das 

Artes e das Ciências  e contribuindo para o progresso social  

criou-se desta forma uma unidade cultural. Um modelo 

invejável, fruto da colaboração  em todos os sectores do 

progresso,  tornado possível graças ao bom governo  da Casa 

Imperial dos Habsburgo, muito atenta à conservação dos 

valores  e dos  ideais da Tradição  sem prejudicar o direito ao 

progresso. Guerras e sofrimento  não foram evitadas  mas a 

politico dos Habsburgo agiu de forma a defender e conservar o 

império em segurança. Coisa que se tornou difícil, porque  

certos grupos da população, na maioria de descendência eslava 

e albanesa operaram contínuas revoltas  nas fronteiras do 

continente europeu (junto dos Balcãs) instigados  pela política 

pan-eslava da Rússia czarista. No entanto ao longo de várias 

gerações as pessoas da Europa Central viveram e progrediram  

num clima aberto, em contacto com os seus vizinhos, dotando-

se de uma mentalidade internacional  talvez mais rica do que a 

de outros países fechados no mais obtuso nacionalismo. São 

pessoas poliédricas, cultas, ou pelo menos eram. Recordo 

aquele tempo da minha infância repleto de discursos sobre 

Cultura. A palavra era pronunciada sempre  com uma 

expressão de grandiosa superioridade e por vezes corria-se o 

perigo de cair no ridículo. Fazia-me pensar na imagem de uma  

pessoa  que tinha um  rebuçado  na boca e o saboreava  

deliciada.  A chegada do jornal NEUE FREIE PRESSE  foi 

celebrada ao ponto de ficar na cama a devorá-lo  com avidez 

como pessoas esfomeadas. Com monóculos  e velhas lunetas  

sempre ao seu alcance, toda a gente lia o jornal e falava de 

cultura, cultura…..  embebidos numa leitura cuja simples 

palavra  era considerada uma espécie de colete de salvação.  E 

de facto era como  se o fosse    ...pelo menos durante um breve 

período de tempo. 
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 Italianos. Os meus primeiros anos em Milão. 

No estrangeiro a imagem  de um italiano  estava ligada ao 

bandolim, à música melodramática etc.. Aquilo que eu 

encontrei era bem diferente: no lugar do sentimentalismo 

encontrei a vida vivida  com extrema lucidez  e com 

comportamentos calculados. Os italianos não têm sentido de 

humor. Em companhia bebem pouco. É como se olhassem 

uns para os outros na tentativa de dar sempre boa impressão 

de si. São vaidosos. Sexo = Segredo, Amor conjugal. Nenhum 

italiano se sabe divertir, falta-lhes a alegria. Devo continuar  a 

falar das diversidades  que encontrei em Itália? São muitas:  

aprender a importância  de seguir a moda que muda 

constantemente. A importância do bairro onde se vive.  Em 

Budapeste eu ainda era estudante, em Milão passei a ser a 

Senhora Massarani no Circulo “La Società del Giardino” nas 

estreias do Teatro  La Scala de Milão, etc. 

Aprendi italiano num ano com a leitura do jornal, mas não 

aprendi a gramática  e ainda hoje  faço erros  de ortografia, etc. 

Aconteceu tudo demasiado rapidamente. Milão nos anos trinta 

era diferente, mas sobretudo eram diferentes os milaneses  que 

se exprimiam no seu dialecto  ironico-expressivo como grandes 

senhores e senhoras,  autênticos herdeiros  desta terra. Tinham 

uma especial elegância. Hábitos e tradições  que vinham de 

longe e me surpreendiam. Aprendi a conduzir. Não sabia 

cozinhar, chorei quando pela primeira vez fiquei sem a 

empregada doméstica que fazia tudo. Mudei rapidamente de 

apartamento porque agora  tinha a minha filha Silvia e a 

governanta suíça. Eu sabia fazer apenas uma coisa: receber 

pessoas em casa; tinha sido habituada a receber pessoas desde a 

minha infância. Tínhamos muitos amigos, dada a nossa 

condição social, se bem que  os acontecimentos historico-

politicos  (a guerra) tenham destruído tudo...e depois...depois.... 

mais uma vez foi preciso  reconstruir tudo  com novos amigos  

mas talvez melhor do que antes. 
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Motivação do júri 

O texto “Finis transilvaniae”, inserido pelo júri entre os 

“prémios especiais” do  concurso “Raccontare l'Europa”, é um 

excerto de uma mais  ampla autobiografia  que faz parte do 

acervo do Arquivo Nacional de Diários de Pieve di Santo Stefano. 

Os organizadores  extraíram alguns trechos -  de um total de 

cerca de 70 páginas  – cujo conteúdo nos pudesse permitir  colher 

alguns aspectos da natureza e do “sabor” deste trabalho. 

Esta premissa contém já uma das razões  que estão na base 

da escolha feita pelo júri. Parecia-nos importante, dar  um 

exemplo daquele tipo de documentos  que figuram nos arquivos 

que estão a ser criados em  toda a Europa2: narrações na primeira 

pessoa , entendidas como autobiografias, diários, cartas, etc. Isso 

porque este tipo de documentos, e as organizações  que os 

conservam se revelam de crescente importância  no âmbito da 

produção  de conhecimento, sobre aspectos da nossa história 

passada e contemporânea, a nível nacional e europeu, quer para 

estudantes quer para as pessoas comuns. Trata-se não só da 

possibilidade  de ter acesso a  informações  que – habitualmente 

– não são contempladas pela macro-história, mas também da 

possibilidade  de entrar na realidade  histórica, social e cultural  

através da autenticidade da narração na primeira pessoa; o viver  

e o conhecer a história  através  da experiência singular e 

irrepetível de cada um. Por esta razão  quisemos dar realce ao 

contributo  dado pelo texto Finis Transilvanae (e mais ainda a 

autobiografia da qual è parte)no âmbito da temática  “Percursos 

na Europa através das diversidades”; e é por esta razão também 

que criámos no portal  de European Memories, uma rede virtual  

de arquivos e instituições que operam no campo da memória 

como   ferramenta   de  desenvolvimento  social e  cultural   que 

permita  aos  utentes  do  site  de  conhecer  de  uma  forma  mais 

                                                           
2
  Uma destas organizações, para nós de grande mérito, é  o Arquivo 

Nacional de Diários de Pieve di Santo Stefano, fundado por Saverio Tutino 
em 1984, cuja fundação entecipou a criação de muitos outros arquivos que 
surgiram em toda a Europa. 
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 aprofundada estes lugares, para permitir  o desenvolvimento de 

actividades educativas, ou simplesmente pelo prazer  de os 

frequentar, descobrir recordações e porque não encontrar 

sabedoria para a vida.  

Posto isto, o texto Finis Transilvaniae é uma extraordinária 

mina de ouro. Dos  trechos seleccionados  temos já uma 

perspectiva  de uma Europa Central multicultural e multiracial;– e 

isso antes dos atrozes eventos da Segunda Guerra Mundial; 

escreve Eva Mairovitz: “O que é que significa ser oriundo da 

Europa Central? Significa muitas coisas das  quais se tem 

consciência quando se parte. Porquê?  Porque se sabe mais e se 

compreende melhor o que é o continente europeu e porque se 

falam pelo  menos duas línguas. Em síntese: tem-se uma cultura 

multirracial.” 

Outro trecho divertido e significativo é o da chegada da 

autora a Itália, e mais precisamente a Milão. A autora não 

encontra correspondência  entre aqueles que são os estereótipos  

do italiano, e a realidade: “No estrangeiro a imagem  de um 

italiano  estava ligada ao bandolim, à música melodramática etc. 

Aquilo que eu encontrei era bem diferente: no lugar do 

sentimentalismo encontrei a vida vivida  com extrema lucidez  e 

com comportamentos calculados. Os italianos não têm sentido de 

humor. Em companhia dos amigos  bebem pouco. É como se 

olhassem uns para os outros na tentativa de dar sempre boa 

impressão de si.” Um retrato divertido, no qual nos podemos 

reconhecer ou não mas que nos conduz ao tema do estereótipo 

nacional; uma inevitável etiqueta  que acompanha  cada nação 

ou núcleo cultural da nossa Europa, e que – se  analisado à luz da 

ironia -se pode transformar numa ocasião de aprendizagem 

quando descobrimos – como acontece sempre -  que por debaixo 

da etiqueta  existe uma complexidade que ignorávamos, e que 

somos todos diferentes, mas também todos iguais, por via da 

inevitável  semelhança  de cada percurso humano. 



9 
 

Informações gerais sobre a história 

 

Finis Transilvaniae 

Área temática Percursos na Europa a minha 
história na história da Europa 

Período a que se referem os 
eventos narrados: 

1910 - 1960 

Localidades geográficas  às quais se 
referem os eventos narrados: 

Viena 
Budapeste 
Milão 

Período em que a história foi 
produzida 

2004 - 2005 

Leia ou faça o download  desta  e de outras histórias do arquivo 
digital: http://www.europeanmemories.eu/por/Stories 

 

Outras informações sobre o contexto 

A árvore genealógica da família Mairovitz remonta aos inícios 

do século XIX; todos os antepassados nasceram na Hungria, na 

Transilvânia ou pouco distante dali, e partiram em seguida para 

os vários continentes  por razões político-raciais. Pertenciam à 

burguesia média e alta, alguns distinguiram-se no campo das 

artes  ou fundaram empresas importantes no campo da 

construção civil. A Transilvânia naquela época era  a mais vasta 

região daquele país da Europa Central, da Áustria-Hungria 

durante séculos  o grande império  dos Habsburgo. O Tratado de 

Versalhes, assinado em Junho de 1919, reconheceu a soberania 

da Roménia  sobre aquele país. Os tratados de Saint -Germain 

(1919) e de Trianon (Junho de 1920) aperfeiçoaram o estatuto da 

província  e definiram o confim entre a Hungria e a Roménia.  

Fernando I da Roménia  e a Rainha Maria  foram coroados  em 

Alba Julia em 1922. 

http://www.europeanmemories.eu/por/Stories
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Durante o período que separou a Primeira Guerra Mundial da 

Segunda os diversos governos que se sucederam no poder 

realizaram um programa de assimilação cultural em prejuízo da 

minoria húngara, atingida  também por medidas muito drásticas 

em âmbito económico, politico e administrativo (todos os 

pedidos  de autonomia  administrativa  para a região  e de 

possibilidade de usar a sua língua  materna  nas relações com as 

autoridades estatais  foram inúteis). O património imobiliário  da 

família permaneceu  nas várias 

 cidades do país anexado, as terras foram perdidas com a 

aplicação das leis da Reforma Agrária  e a Revolução Comunista 

fez o resto, não ficou mais nada para ninguém. Naqueles anos 

Eva sofreu a perda prematura do pai e o segundo casamento da 

mãe, dois acontecimentos que a marcaram profundamente   e 

influenciaram a sua decisão de continuar os estudos  na 

Academia de Belas Artes de Viena e mais tarde na de Budapeste, 

onde se estabeleceu definitivamente. Casou-se com um 

advogado de Milão  e transferiu-se de novo. Na memória da 

pintora judia emergem – aqueles temas  fortes – o encontro com 

a cultura italiana , o exílio na Suíça e  a forte ligação  com a sua 

terra natal, que em parte se perdeu com a morte da mãe. 
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Esta publicação reúne os resultados do projecto “European Memories – 
Um arquivo Europeu de Memórias, para a formação e desenvolvimento  
de competências sociais e cívicas  dos cidadãos europeus.”, GRUNDTVIG 
MULTILATERAL PROJECT - 2008 – 3442/001-001. 

European Memories  é um projecto multilateral  realizado no âmbito do Lifelong 
Learning Programme em parceria com: UNIEDA,União Italiana  de Educação de Adultos 
(associação coordenadorra), ADN, Archivio Diaristico Nazionale-Onlus, EIC – Centro de 

Informação Europeu – Veliko Tarnovo(Европейски Информационен Център - Велико 

Търново) – Bulgária; DPU – Instituto Superior de Estudos Pedagógicos (Danmarks 
Paedagogisks Universitetsskole, Aarhus Universitet) – Dinamarca; FDC –  Fundação 
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Intergeracional e Desenvolvimento Activo – Lourosa – Portugal;. 
 

Este projecto foi financiado pela Comissão Europeia. O conteúdo desta 
publicação é da única e exclusiva responsabilidade do autor. O trabalho 
não reflecte as opiniões da Comissão Europeia e a Comissão Europeia 
declina qualquer responsabilidade sobre o uso que poderá ser feito das 
informações nele contidas. 
 
A utilização desta obra é regulamentada nos termos da licença  
“Creative Commons” - Licença não Comercial  - Obras não Derivadas, 
como estabelecido nos diferentes países  onde esta é reconhecida  (ver 

site http://creativecommons.org/worldwide, do qual se podem 

descarregar as licenças que regulamentam a matéria  nos diferentes 
países. Para os países que não figurarem na lista  o ponto de referência 
é a Licença Inglesa. 
Esta licença inclui a possibilidade de: 
-reproduzir em formato digital, copiar, distribuir, comunicar, transmitir 
e expor a obra em público; 
-representar, executar e recitar a obra. 
A licença prevê a utilização de acordo com as seguintes condições:  
Atribuição: A obra tem de ser atribuída, da forma prevista pelo seu 
autor ou pela entidade que concedeu a licença para a sua utilização 
Não Comercial: É proibido utilizar esta obra para fins comerciais. 
Obras não Derivadas: É proibido alterar ou transformar a obra, ou usá-
la para criar outra. 
 
Edições Università Popolare  Roma 
www.upter.it •www.edup.it • info@edup.it 
  
Primeira Edição Setembro de 2010 
ISBN 978-88-88521-13-8 

http://creativecommons.org/worldwide
http://www.upter.it/
http://www.edup.it/
mailto:info@edup.it

