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Para Costanza, minha bruxinha
Não, não sob um céu estrangeiro,
não ao abrigo de asas estrangeiras;
na época, eu estava com o meu povo,
onde, por infelicidade, o meu povo estava.
Anna Akhmátova
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Malditos aviõezinhos

Aqueles malditos aviõezinhos. Chegam apenas à noite, descem em silêncio, lançam sua carga de fogo e voltam rapidamente para as nuvens. Em poucos minutos, semeiam terror
e destruição. Do campo, tentam aprisioná-los nas redes dos
refletores, mas eles escapam da artilharia antiaérea. Quando
esta começa a disparar, é tarde demais; eles já estão nas alturas
de novo, além do manto de nuvens.
Alfred pilota um caça-bombardeiro Junker de tecnologia avançada, o melhor da Luftwaffe. Durante o dia, rasga o
céu e desce mergulhando de cabeça, com uma sirene que dá
mais medo do que o espocar das metralhadoras, o estouro das
bombas e o estrondo do desabamento dos edifícios atingidos.
Agora, depois de uma noite em claro, olha para o céu que lentamente clareia, e acende um cigarro.
Com a chegada da luz, a calma voltará ao campo, os feridos
receberão tratamento, os mortos serão sepultados, os danos
serão avaliados, para então se retomarem os preparativos para
o novo dia. Todavia, nem a ordem nem a disciplina serão ca9
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pazes de aplacar a inquietação que se respira por toda parte.
Ninguém sabe quem produz o inferno de fogo. Quem lança
essas bombas? Alfred conseguiu ver que elas vêm de aviões
pequenos, muito ágeis, que a artilharia antiaérea tem dificuldade para atingir porque são silenciosos, escapam dos raios
dos refletores porque ousam fazer manobras temerárias, viradas extremas, zigue-zagues improvisados. Será que se trata de
uma divisão especial?
Ele ainda não tem uma resposta. Ao que parece, tampouco
a têm os altos escalões. São dias difíceis. A Wehrmacht quer
aproximar-se do Cáucaso; os soldados lutam com a lama antes
de enfrentarem, dentro de algumas semanas, a neve e o gelo;
a cada dia, o terreno se faz mais insidioso, a guerra, mais longa, e as ordens do comando, contraditórias. Acreditavam que
seriam enviados ao norte, a fim de levarem reforços para as
tropas, prontas a entrar em Moscou e Leningrado. Achavam
que estavam prestes a tomar a capital que nem mesmo Napoleão conseguira subjugar; porém, de repente, chegou a ordem
de ir para o sul, a fim de conquistar os oleodutos do Cáucaso.
Precisam reabastecer o país e o exército com petróleo. E é necessário muito petróleo para colocar os veículos, os tanques,
os navios, os aviões e os submarinos em funcionamento.
Deu certo até determinado ponto, pensa Alfred, enquanto
joga fora a ponta do cigarro. Até o verão, estavam convencidos de conseguir alcançar o objetivo, mas há pouco tempo
algo tinha deixado de funcionar. O inimigo está em retirada,
mas não em fuga. Stalingrado, cercada, atingida, bombardeada, resiste. Alcançar os poços é mais difícil do que o previsto.
10
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Agora se acrescentaram aqueles malditos aviõezinhos. São
eles que alimentam um pressentimento incômodo. A infantaria, com seus pesados equipamentos, tem de avançar mais
de quarenta quilômetros por dia. Quando param, os soldados
estão destruídos e esperam a noite como uma bênção, para
finalmente poderem deitar-se e fechar os olhos por algumas
horas. Em vez disso, ao cair da escuridão, quando começam
a saborear um pouco de tranquilidade, esses malditos aviõezinhos surgem no céu de repente e despejam sobre eles uma
bomba depois da outra. Até o amanhecer, em ritmo regular.
O que desestabiliza as tropas, cansadas pelas longas caminhadas, não são os mortos e os feridos vítimas das incursões
noturnas. O que os perturba é, antes, a surpresa, a incerteza, o
cansaço pela falta de sono, a pergunta que ninguém consegue
responder: quem está provocando essa chuva de bombas?
Alfred, porém, sabe uma coisa que os outros não sabem e
que as altas esferas do comando quiseram calar. Algum tempo antes, um dos aviõezinhos caiu. Espatifou-se no chão por
causa da névoa ou porque perdeu a rota. Quando os soldados
da Wehrmacht se aproximaram, descobriram que havia duas
mulheres na cabine. Morreram na hora, ainda no posto de
comando. Buscaram alguma coisa que as identificasse ou que
permitisse entender de onde vinham e a qual regimento pertenciam. Não encontraram nada. Quem pilotava devia ter tomado todas as precauções para que nada de importante caísse
em mãos inimigas. Os soldados foram embora, deixando que
aqueles corpos fossem sepultados pelos camponeses do lugar,
depois relataram o fato aos comandantes.
11
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Seria possível que biplanos, que parecem brinquedos, mas
espalham tanto caos, sejam pilotados por mulheres? Seria
possível que fossem elas a provocar, todas as noites, tanta destruição? O comando prefere não difundir a notícia; os homens
não devem saber que são ameaçados por garotas soviéticas
no comando de aviões de brinquedo. Seria algo insuportável
para eles. Mesmo Alfred tem dificuldade para aceitar o fato.
Seria possível que fossem mulheres? Tão competentes, ágeis,
precisas, impiedosas? Tão indiferentes ao perigo? Chegam à
noite, de repente, semeiam o terror e depois tocam novamente o céu. Misteriosas, fugidias, impossíveis de capturar. Parecem bruxas. Nachthexen, bruxas da noite.

12
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Eu queria conhecer uma bruxa

Eu queria conhecer uma bruxa e, segundo me disseram, ainda
havia algumas em Moscou.
A primeira tentativa não deu certo: encalhou em um gentil
e firme niet. O encontro era impossível por motivos banais,
mas insuperáveis naquele momento: não havia tempo, nem
sempre as bruxas estavam disponíveis, e quem poderia organizar o encontro, por sua vez, estava muito ocupado.
Entendi que era inútil insistir. O niet vinha da diretora do
Museu da Grande Guerra Patriótica (assim os russos chamam
a Segunda Guerra Mundial), que não é um museu qualquer.
As imensas salas abarrotadas de memórias; a exposição de
armas, canhões, mísseis, uniformes, retratos, manifestos, bandeiras; a reconstituição de batalhas; estrelinhas e distintivos
nas vitrines de cristal, para não falar do rosto dos generais e
das cenas das paradas militares na Praça Vermelha; o perfil de
Josef Stalin por toda parte, não apenas ali, para prestar homenagem a uma história gloriosa; tudo isso exalta não apenas a
heroica resposta do povo russo à invasão alemã. Nessas salas,
13
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também se celebra a Rússia de hoje, a importância da guerra em seu destino e a força de seu passado, que continua a
inspirar seu presente. Uma exposição imponente, que desde
a primeira vez me emocionou, impressionou, e às vezes me
deixa estarrecida.

A diretora com quem eu havia falado era uma mulher importante, fazia parte – tal como se diria tempos atrás – da nomenklatura e era uma espécie de sacerdotisa da memória. Por
ela passavam as iniciativas nas quais ainda hoje estão envolvidos os veteranos da Segunda Guerra Mundial, respeitados na
Rússia de Putin como em nenhum outro país. Administrava
grande parte dos projetos que, nas escolas, testemunhavam o
heroísmo de quem lutou contra o inimigo alemão. Também
era ela quem mantinha relações cotidianas com as bruxas,
gerenciava os contatos com a imprensa, decidia quem podia
encontrá-las.
Eu havia chegado à guardiã da memória por intermédio
do veterano Ivan Martinushkin, um dos primeiros militares
soviéticos a entrar em Auschwitz, com quem eu fizera uma
longa entrevista e que, de maneira totalmente casual, me revelara a existência das bruxas da noite. Segundo me contara,
tratava-se de jovens mulheres que, durante a guerra, atacavam
os alemães a partir de aviões pequenos e frágeis em meio à escuridão do céu. Eram tão temidas que ganharam justamente
o apelido de Nachthexen. Ao ouvir esse relato, devo ter feito
uma cara tão surpresa e interessada que o veterano Ivan logo
14
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acrescentou que eu poderia conhecer uma delas se quisesse.
Ele me daria o contato certo. Mas o contato não funcionou.
Minha amiga Eleonora tentou consolar-me. Esse niet não
deveria me desanimar. Era uma espécie de reflexo incondicionado, fazia parte do espírito e do caráter nacional. Se você
permanecer firme e gentil – insistira Eleonora –, os russos
geralmente se transformam, tornam-se corteses, hospitaleiros
e até colaborativos. Enfim, se persistíssemos em nossos propósitos, de uma maneira ou de outra chegaríamos às bruxas.
Eleonora certamente tinha razão, e eu, por outro lado, não
tinha nenhuma intenção de desistir. Ao contrário, depois daquela recusa, como diante do fruto proibido, minha curiosidade em relação a essas mulheres combativas e misteriosas
tinha aumentado. Se os soldados da Wehrmacht – que haviam
ocupado boa parte da Rússia, assediado Moscou e Leningrado, sufocado Stalingrado e depredado o Cáucaso – sentiram
medo de um grupo de jovens que pilotavam pequenos aviões
de madeira e lona, é porque essas mulheres realmente deveriam ser fora do comum. Conhecer uma delas seria uma experiência irrenunciável.
Enquanto eu esperava aquele “não” transformar-se em
“sim”, decidi dirigir-me aos livros, ao menos temporariamente. A majestosa entrada da Biblioteca Lenin, dominada pelo
olhar pensativo de Fiodor Dostoievski, ficava ali, a dois passos da Praça Vermelha. Entre os seus 44 milhões de volumes,
com certeza eu encontraria informações sobre aquelas que, a
essa altura, Eleonora e eu chamávamos familiarmente de “as
nossas bruxas”.
15
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