IMPERADOR PROCURA IMPERATRIZ...
Quando a Arquiduquesa Sofia achou que era altura de casar o seu filho, o
jovem Francisco José da Áustria, iniciou ela própria a procura da noiva. A sua
escolha recaíu finalmente sobre Helena na Baviera. “Néné”, como lhe chamavam,
era a filha mais velha da sua irmã Ludovika. Elisabeth, mais novinha, era nessa
altura uma menina rapazona, em plena puberdade, com 15 anos, acabada de saír
do primeiro desgosto de amor e com todos os outos problemas próprios da sua
idade. Para a distrair, e para a “fazer lembrada” ao irmão mais novo de Francisco
José, ela acompanhou a irmã na viagem de noivado a Bad Ischl.
E foi logo a espontânea naturalidade de Elisabeth e a sua maneira de ser
despreocupada que praticamente enfeitiçaram o jovem Imperador, que tinha nessa
altura 23 anos. Ele não deu atenção de espécie nehuma a Helena, e apaixonou-se
imediatamente por Sisi, como lhe viria a chamar mais tarde. Dois dias depois do
seu primeiro encontro já estava combinado o noivado. A jovem princesa foi como
que atropelada pelos acontecimentos: tinha-se apaixonado perdidamente pelo belo
primo e sentia-se, sem dúvida alguma, imensamente lisongeada de por ele ser
cortejada. Porém, ela já nessa altura sentia que a vida a seu lado não seria um mar
de rosas. “Se ele fosse apenas um simples alfaiate”, suspirava ela, provando assim
que o amava sinceramente como homem, mas que encarava a ascenção a
Imperatriz mais como um peso, do que como um desejo. Além disso, era claro que
não se poderia opôr à decisão de Francisco José. “Não se diz que não a um
Imperador”, esclareceu-a a sua Mãe Ludovica, e assim ficou decidido.
Sisi aceitou Francisco José por amor e tinha as melhores intenções de ser
para ele uma boa esposa e companheira. O poema que se segue e que ela escreveu
quando o seu amor por ele já há muito se tinha transformado em amargura,
demonstra bem o amor dos primeiros tempos de casados:

Não preciso de te contar sobre os tempos,
Que há tanto tempo tão unidos vivíamos,
E que jamais poderemos esquecer,
Mesmo que deles, agora, tão distantes estejamos.
Sim, tive que vencer muitas batalhas,
E muitas agruras vivi desde então;
Mas foi ver morrer o nosso amor
O que mais destroçou meu coração.
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Foi amor à primeira vista, quando o
jovem Francisco José viu a sua prima
Elisabeth pela primeira vez.
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No Verão em Bad Ischl viram-se pela primeira vez e, dois dias depois,
Francisco José e Elisabeth estavam noivos. A Arquiduquesa Sofia ofereceu-lhes
a casa como presente de casamento.
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Este retrato em porcelana mostra os jovens noivos,
quando foi anunciado o noivado.
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MORTE DE UMA FILHA
Decorrido pouco mais de um ano de casada, a jovem Imperatriz deu à luz
uma menina, que foi baptizada com o nome de Sofia, como a Mãe de Francisco
José. No ano seguinte nasce ao casal imperial outra filha, Gisela. Embora fossem
meninas, que não precisavam de ser educadas para cumprir obrigações de futuras
governantes, não foi permitido a Sisi conservá-las sob os seus cuidados. Na
realidade ela deu à luz, mas, dizia-lhe a sogra, era ainda muito nova para se ocupar
da sua educação, e não a deixou tratar das filhas. Elisabeth disse mais tarde:
“Tiraram-me os filhos logo depois de nascidos. Só me permitiam vê-los quando a
Arquiduquesa Sofia autorizava. Ela estava sempre presente quando eu visitava as
crianças. Acabei por desistir e já só ia lá acima esporadicamente”. Sisi implorou ao
Imperador para que este protestasse junto de Sofia, mas ele não a ouvia. Só
durante uma viagem que fizeram juntos, e porque estavam longe da influência de
Sofia, Sisi conseguiu que o marido tomasse posição em sua defesa,
proporcionando-lhe passar mais tempo com os filhos. Desde então, em oposição
aberta à sogra, Sisi conseguiu até levar as crianças quando viajava.
Num a viagem pela Hungria aconteceu uma tragédia horrível para o casal
imperial: as filhas adoeceram com diarreia e febre. Gisela, então com 10 meses,
depressa recuperou, mas Sofia, de dois anos, morreu nos braços de sua Mãe,
depois duma luta contra a morte que durou onze horas. Como se isso não
chegasse, Elisabeth foi ainda indirectamente acusada da morte da filha. Depois de
tudo por que passou, Sisi acabou por ter um colapso. Foi de mais para a
imperatriz, que tinha nessa altura apenas 19 anos. Pela primeira vez ela mostrava
sintomas físicos e psíquicos, que viriam a manifestar-se mais vezes em situações de
crise ao longo da sua vida: recolhia-se completamente durante semanas e meses,
fechava-se à chave e chorava dias inteiros. Ou saía a cavalo horas sem fim, até
ficar completamente extenuada, para não pensar em nada. Além disso, quase não
comia. O seu estado físico e psíquico tornou-se crítico, manifestando-se sobretudo
no facto de ela ter até desistido de lutar pela segunda filha. Como consequência,
foi-se distanciando sentimentalmente de Gisela e praticamente não participou no
desenvolvimento da criança. A dama da Corte Marie Festetics, que era fiel a
Elisabeth, mencionava no seu diário que a Imperatriz, mais tarde, nem sequer
participou nos preparativos para a festa de casamento da sua filha mais velha.
Sisi mostrou um comportamento semelhante mais tarde, também, com o seu
único filho varão, Rudolfo, que, tal como as irmãs, foi entregue aos cuidados da
avó logo depois do nascimento.
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O jovem casal imperial com a primeira filha,
a pequena Sofia (1855-1857).

Um detalhe enternecedor dum retrato oficial
da Imperatriz com 26 anos: Elisabeth usa
uma pulseira com o retrato da filha que
tinha morrido.
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A MUDANÇA – CONFIANTE E BELA
Na década de sessenta, ou seja, quando Elisabeth tinha entre 25 e 35 anos, foi
quando atingiu o auge da sua beleza. Era agora uma mulher madura, que sabia
que era atraente. A sua aparência era ainda sublinhada por uma confiança própria
que adquiriu com o tempo, e que com o tempo aprendeu a usar e a prezar, com as
vantagens daí resultantes. Agora já não admitia que a comandassem, e conseguia
impor os seus desejos, mesmo a Francisco José. Ele, por sua vez, continuava a
admirar o “seu anjo”, à distância, sem nunca ter conseguido abrir o caminho que
conduzia ao íntimo do seu ser.
A beleza de Elisabeth tornou-se um mito, e as suas aparições públicas
passaram a ter o caracter de surpresas esperadas com ansiedade. O encanto que
emanava não era conseguido através de maquilhagem, perfume ou outros produtos
de beleza artificiais, que ela desdenhava. Era antes um jogo de diversos factores
naturais fascinantes: a sua altura, a figura esguia e maleável, o cabelo fantástico,
os vestidos que usava, mas também o andar e a presença majestosa, que tinha
entretanto adquirido.
Nesta fase ela não se importava, pelo contrário, gostava que lhe fizessem o
retrato. Porém, sentia-se pressionada, para que a sua beleza e juventude ficasse
gravada na memória das pessoas. Quando notou os primeiros sinais de
envelhecimento, retirou-se. Na segunda metade da sua vida já só muito raramente
deixava que a retratassem. Começou a esconder o rosto por trás do leque, que
sempre trazia consigo. Os pintores que tinham sido encarregados de fazer o seu
retrato, tinham que recorrer a modelos desse tempo. É por isso que é muito difícil
saber como ela era realmente nessa última fase (vide também as
páginas 114 e 115).
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Sisi com
26 anos

57

Diz-se que mais tarde
os cabelos de Sisi
terão chegado até aos
tornozelos. Para aliviar a cabeça do peso
e atenuar as dores de
cabeça frequentes, o
cabelo tinha que ser
pendurado de vez em
quando com uma
corda, para ficar
mais alto que a
Imperatriz sentada.

Franz Xaver Winterhalter foi autorizado a pintar dois retratos da Imperatriz muito
íntimos para a época: a Imperatriz de cabelos soltos (aqui e à direita). Este era o
retrato preferido de Francisco José, que o tinha exposto no seu escritório em
Schönbrunn.
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