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"NEM À BOCETA,
NEM AO EXÉRCITO
VERMELHO" 1





1. Provérbio russo equivalente a “nem uma coisa, nem outra”. [Todas as
notas daqui em diante são de autoria da tradutora.]
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Tivemos a ideia de rodar um filme sobre a Revolução. Filme de
verdade, para passar em todas as salas de cinema. Um filme sobre
uma galinha congelada em uma boceta seria maravilhoso, mas
não é arte para as massas. Arte para as massas é Hollywood. É
preciso conclamar à Revolução usando as telonas.
Em uma semana, percorremos vinte estúdios. Escritórios
idênticos. Sorrisos brancos como a neve. Não foi difícil marcar
esses encontros, já que escreviam sobre a gente em todos os
jornais.
“Queremos fazer um filme sobre a revolução!”
“Que revolução?”
“A revolução russa.”
“Que revolução é essa de vocês? A revolução de 1917?”
“Não! Sobre a que está acontecendo agora.”
“Mas agora não tem nenhuma revolução acontecendo!”
Será possível que não tenha?
Sorrisos brancos como a neve. Corpos delgados. Pela manhã,
eles correram com seus tênis.
“Compramos sua história se vocês a venderem.”
“Mas e a revolução?”

9
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MINHA PRIMEIRA CAUSA



O verão terminou. Começou a escurecer cedo. Putin disse
que entrará no terceiro mandato presidencial.
É o mágico verão de 2011, a Revolução de Neve. O que escreverão sobre ela em geral, em que ela deve se desembocar, será
que vai se tornar o início de uma grande revolução por vir? O
que nos guiou foi a fé, uma fé inocente e infantil que despertou de
repente nos adultos e da qual eles normalmente se envergonham,
sentem necessidade de se justificar: é a inesperada fé na possibilidade de mudança. Saímos nas ruas, nos multiplicamos a cada
letra que escrevíamos em textos sobre a revolução. Empunhamos
fitas brancas.
TEXTO SOBRE A REVOLUÇÃO

Naquele inverno o pequeno tchequista1 cinza Putin e seu
Medvedev de brinquedo vestido de terno decidiram fazer um
troca-troca com os cargos de primeiro-ministro e presidente da
Rússia – ou um só deles decidiu fazê-lo, mas isso não importa.
Eles chamaram isso de “roque do xadrez”. E adulteraram as
eleições para a Duma de Estado (a Câmara Baixa da Assembleia
Federal da Rússia).
1. Tchequista é como os russos se referem aos funcionários e colaboradores dos serviços de segurança estatal da Rússia (atualmente, a agência
responsável por eles é a FSB, que foi precedida, em tempos soviéticos, pelas siglas KGB e NKVD, entre outras). O nome é proveniente da pioneira entre
essas agências, a Tchecá, fundada por Félix Dzerjínski, em 1917.

11
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Achamos que se Putin tomasse uma alfinetada na bunda ele
saltaria da sua cadeira presidencial. Saltaria e correria para o diabo. Suas bochechas inchadas de botox acometeriam o horizonte
e viajariam a algum canto empoeirado da história.
TODO MUNDO PODE SER PUSSY RIOT



Morei na casa da Baixista e zombava do mundo acadêmico.
“Ele está cheio de bolor”, eu dizia. A Baixista morava nos subúrbios da cidade, em um prédio alto, em um apartamento com um
retrato de Beethoven e uma capa de sofá de oncinha. A gente
conversava até as cinco da manhã e assistia muito ao Pasolini.
A gente amava os mesmos heróis. A revolução francesa de
1968, a vanguarda russa do início do século 20, tudo desse tipo.
Naquela época, líamos muito Aleksandr Vvedênski, o poeta que
morreu, condenado por Stálin, em trânsito entre prisões. Em
algum lugar entre Kharkiv e Kazan. Em um final de semana,
tranquei-me no quarto onde a Baixista gravava seus discos para
serigrafar uma camiseta. Resolvi que precisava fazer uma camiseta revolucionária. Não percebi como tinha escurecido.
CAMISETA REVOLUCIONÁRIA

Quando saí para ir à cozinha, ela estava abarrotada de garotas. O chão da Baixista era de quadrados brancos e pretos, parecendo um tabuleiro de xadrez, e as garotas estavam com vestidos
coloridos. Elas discutiam tanto que imagino que fosse possível
escutá-las dois andares abaixo do nosso.
“Vejam a camiseta que eu fiz.”
Eu estava muito orgulhosa da primeira camiseta que tinha
feito sozinha.
12





LIVRO

22 de janeiro de 2020

17:15

Page 13



[ 1. Моё первое дело ]

CÉDER UN PEU, C'EST CAPITULER BEAUCOUP!
céder un peu, c’est capituler beaucoup!

Era o que estava escrito na camiseta que eu tinha gastado
— было выведено на футболке чёрным перманентным
umas cinco
horas para fazer, com uma serigrafia feita com caмаркером по трафарету, над которым я просидела часов
netão permanente.
camiseta
era цвета.
verde.Девушки
As garotas
cortavam
пять. ФутболкаAбыла
зелёного
страстно
резали
вязаные
цветные
шапки.
loucamente toucas coloridas de tricô.



В ночьde
на44de
декабря
по Чистым
Прудам no
прошла
демонNa noite
dezembro,
aconteceu
bairro
moscovita
страция, мимо зданий ФСБ. Красные огни файеров. +4 граde Tchístie
uma manifestação
perto do
prédio
do fsb. Os
дуса Prudí
по Цельсию,
сильный ветер, влажно.
Дымка.
Аресты.
fogos vermelhos das labaredas. 4ºC, vento forte, ar úmido. Névoa.
+4, 736 мм, 88 %
Prisões.
Задержанные достают нарисованный нелегальными мар4ºC, 981 HPA,
%
керами плакат. И развешивают
его 88
напротив,
просунув руки
через решётки.

Os presos desenham uma faixa feita com canetões ilegais. E
penduram
para
fora, enfiando
braços
pelas grades.
«Судья
Москаленко
должнаos
гореть
в АДУ».
“A juíza Moskalenko deve queimar no inferno.”2
Судья в аду не сгорела, она в нём живёт. По-прежнему
A juíza
não queimou no inferno, ela vive nele. Assim como
работает в российском суде.
antes, ela trabalha em um tribunal russo.
[ 9 ] tropas de choque na capital.
Putin anunciou a entrada das
Preparava-se a primeira grande manifestação. Grande de verdade,
ao pé do muro do Kremlin.
2. Aqui, ela se refere ao protesto, em 2011, de três líderes da oposição
política russa, Naválni, Verzílov e Iáshin, realizado de dentro da prisão.
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Os tanques estão a postos. Entramos na Praça da Revolução.
VOCÊS NÃO TÊM NEM IDEIA DE QUEM A GENTE É

Em janeiro, começamos a ensaiar em uma velha fábrica. A
entrada só era permitida com carteirinha, mas o segurança já
não se surpreendia: as garotas têm que andar por aí… Mas com
meias-calças, com chapéus estranhos… A Rússia é mesmo totalmente estranha. A Kátia dizia: “É suspeito que eles não perguntem nada.” Eu pensava: tem alguma coisa errada com esses
seguranças se eles não perguntam nada. Mas estava tudo certo
com os seguranças: eles bebiam cerveja e assistiam às novelinhas
na tv.



É um capricho deles. Para um determinado lugar, eles mandam nove
pessoas, para outro, vinte, para alguns países acham possível não mandar
nenhuma pessoa. Se eles querem ensinar alguém, que ensinem suas
esposas a cozinhar sopa de repolho!
— Vladímir Putin sobre os observadores europeus das eleições na Rússia
CAPRICHOS

Para realizar uma ação, é preciso ensaiar por um mês. Aperfeiçoar os movimentos e as interações. Cada segundo é decisivo
na hora H. Percorrer a sala, saltitar, abrir uma escada, subir em
fila no peitoril. Gritar a música. Trinta, quarenta vezes seguidas.
PREPARE-SE

Todos os dias eu pulava a catraca no último ônibus elétrico
vazio até o metrô, carregando uma enorme mochila. Eu não tinha
dinheiro para a passagem.

14
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PULE

O Kremlin está hesitante. A televisão nega tudo. “Preservativos”, disse Putin em relação às fitas brancas, querendo dizer
que os que dele discordam são “camisinhas”, gíria em russo para
“tontos”. Claro.
PUTIN SE MIJOU



As torrezinhas do Kremlin estavam escuras, a neve branca.
Em Lôbnoie Miêsto as pessoas eram executadas.
Um círculo com uma pedra plana dentro, parecida com um
cadafalso, e bordas altas – com mais de dois metros – de pedra.
É quase um barril grande cortado. Pode comportar cerca de 30
pessoas.
Bem na frente do Kremlin
Era aqui que os tsares liam os decretos. Declaravam guerra.
Em 1968, foi aqui que oito dissidentes protestaram contra a
entrada de tropas na Tchecoslováquia.
PELA MINHA E PELA SUA LIBERDADE

Foi um protesto inédito na União Soviética. O governo lhes
respondeu com prisões e tratamentos psiquiátricos.
Nos “selvagens anos 1990”, como se costuma chamar essa
década na Rússia, o artista Aleksandr Brener, que ficou confinado
em uma prisão holandesa porque desenhou o símbolo do dólar
em uma pintura de Malievitch, saltitou de cueca e luvas de boxe
em Lôbnoie Miêsto e gritava em direção ao Kremlin: “Iéltsin,
saia! Iéltsin, saia!”

15
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[ Riot Days ]

В «лихие девяностые» Бренер, художник, который сидел

в голландской
тюрьме за то, что
в музее на картине
МалеNos noticiários,
chamavam
Brener
de arruaceiro.
Iéltsin reвича нарисовал знак доллара, выскочил на Лобное в трусах и боксёрских перчатках и кричал в сторону Кремля:
nunciou e fez de Putin
presidente.
«Ельцин, выходи.
Ельцин, выходи!» No ano 2000. Putin dizia “é
preciso estabilidade”.
EleБренера
se autodenominava
В новостях
назвали хулиганом. Ельцин подал estabilidade.
в отставку и сделал президентом Путина. В 2000 году.
Путин
говорил
«нужна стабильность».
Nós, as Pussy называл
Riot,
partimos
paraСтабильностью
nossa онação com uma banсебя.
deira violeta: o espelho
de Vênus e, no centro, um punho cerrado.
Мы, Pussy Riot на свою акцию вышли с фиолетовым флагом: зеркало Венеры, в центре — сжатый кулак. Нас было
как тех диссидентов
в 68-м.
Éramos oito, comoвосемь,
aqueles
dissidentes
de 1968.

CHÃO VARRIDO, ESTABILIDADE PRONTA
[ 12 ]



Enquanto preparávamos a ação na Praça Vermelha, chegavam
a Moscou as pinturas de Caravaggio. Não é confortável ir com
uma escada ao museu. Além disso, os gambés podiam tomá-la.
“Que Natal estranho!”, eu pensava enquanto ia para casa,
atravessando a floresta, voltando do ensaio.
REVOLUÇÃO SEM CARAVAGGIO

A gente precisava da escada para subir no parapeito de pedra
de Lôbnoie Miêsto.
Naquele ensaio, saiu fumaça do amplificador em que a guitarra estava ligada. A Kátia foi e consertou. Ela é especialista em
submarinos nucleares. E algumas de nós não conseguiam sequer
instalar uns programas de edição de vídeo no computador.
“Fumaça! É muito legal!”
“A gente precisa de fumaça.”
16





