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A nna Politkovskaya, a
destemida jornalista
russa que foi baleada e
morta por um crimino-
so desconhecido nas
ruas de Moscou em
2006, escreveu sobre o

lado sombrio do reino de Vladimir
Putin: a guerra brutal na Chechênia; a
corrupção e a bandidagem que come-
çavam nos altos escalões do governo;
a ausência de um judiciário indepen-
dente; a “magia negra burocrática”
capaz de envenenar – ou mesmo ex-
tinguir – uma vida bastando uma or-
dem para fazê-lo.

Anna – mãe de dois filhos, morta
aos 48 anos – escrevia frases que se
adequavam ao tema de suas reporta-
gens: a prosa dela era em geral dura e
estridentemente direta, infestada de
verdades inconvenientes. Uma passa-
gem típica de Is Journalism Worth
Dying For? (Vale a pena morrer pelo
jornalismo?, em tradução livre), a no-
va coletânea de artigos escritos por
ela para o jornal russo Novaya Gazeta,
descreve uma jovem chechena reco-
lhendo os restos do cérebro do pai
“espalhados pela parede, reunindo-
os numa sacola para poder enterrá-
los”. Este livro, que às vezes lembra
um catálogo de horrores da Inquisi-
ção, não é para os leitores de estôma-
go fraco.

Is Journalism Worth Dying For? é
tocante em muitos níveis, e um deles
é o breve vislumbre da autora que An-
na teria sido se tivesse começado sua
carreira em outro lugar e outra épo-
ca. Sua ternura e sua sociável qualida-
de humana enchem as margens des-
se volume, lançando sobre os horro-
res que ela testemunhou uma luz ain-
da mais revoltante.

Durante uma breve viagem a Paris,
por exemplo, ela se reuniu com um
editor chamado Robert Laffont e en-
controu um prazer nabokoviano na
agradável estética do nome dele. “A
uvular vibração do ‘r’, duas vezes. O
florido ‘la’ formando um lírio onde
um terno ‘l’ se funde num beijo dos
lábios com aquele ‘a’ especial para
produzir um som semelhante ao la-la-
la de um bebê desdentado.”

Ao observar uma companhia argen-
tina de tango, ela enunciou este vere-
dicto certeiro sobre o romance em
seu próprio país: “A paixão ao estilo
russo é uma viagem do ponto A até o
B. No ponto A o casal se beija, e no
ponto B os dois já estão maltratando
os colchões”. A vida na companhia de
um cachorro favorito era como ser
submetido a “uma constante terapia
intravenosa de amor”, especialmen-
te porque aquele cachorro, Martyn,

tinha aprendido a protegê-la dos mal-in-
tencionados.

Is Journalism Worth Dying For? é um
livro que traz um contínuo testemunho
moral; seus momentos mais leves são
relativamente poucos. Mas o leitor ten-
tará manter esses trechos ao alcance pa-
ra suportar as passagens mais sombrias.

Anna escreveu muitos livros, entre
eles A Small Corner of Hell: Dispatches
from Chechnya (2003) (algo como Um
cantinho do inferno: reportagens da
Chechênia), Putin’s Russia (2005) (A
Rússia de Putin) e A Russian Diary (Um
Diário Russo), publicado postumamen-
te em 2007.

A coletânea que temos diante de nós
hoje foi publicada pela primeira vez no
ano passado na Grã-Bretanha sob o títu-
lo Nothing but the Truth (algo como Na-
da além da Verdade).

O subtítulo daquela edição, Selected

Dispatches (Reportagens Escolhidas),
reflete com mais precisão o conteúdo do
livro do que o subtítulo usado na edição
americana(Final Dispatches, ou Reporta-
gens Finais). Este livro contém alguns
dos últimos trabalhos de Anna, incluin-
do matérias investigativas que podem
ter levado diretamente a seu assassina-
to. Mas a maior parte do seu conteúdo é
composta por artigos dos últimos seis
anos da vida dela.

A tradução, feita por Arch Tait, é com-
petente apesar dos momentos menos
idiomáticos. Faz muita falta neste volu-
me um ensaio biográfico introdutório
para familiarizar os leitores com o alcan-
ce da vida e da obra de Anna, e para con-
textualizar estes artigos. Mas estas são
queixas menores. O livro é um expressi-
vo documento do heroísmo jornalísti-
co.

Is Journalism Worth Dying For? come-

ça com um incisivo ensaio encontrado
no computador de Anna após sua mor-
te. Ela abria o texto definindo o significa-
do da palavra koverny, que quer dizer
‘palhaço’, e descrevendo uma geração
de jornalistas russos como “um grande
picadeiro cheio de kovernys cujo traba-
lho é manter o público entretido” e glori-
ficar o status quo.

Os jornalistas que não se submetiam
eram considerados não apenas párias,
mas também possíveis alvos (como
ocorreu com ela) de “envenenamento,
detenção, ameaças feitas pelo correio e
pela internet, ameaças de morte feitas
pelo telefone”. Ela fazia pouco do even-
tual glamour doentio que alguns pare-
ciam encontrar neste estilo de vida.
“Talvez isso seja visto como uma brinca-
deira de espionagem”, escreveu ela.
“Nada poderia ser mais falso. Detesto
esta maneira de viver.”

As reportagens de Anna sobre a
Chechênia começam com quatro pa-
lavras: “Estas são histórias revoltan-
tes”. Ela enxergava a guerra como
um genocídio. Documentou as execu-
ções em massa, assim como os estu-
pros, os escalpelamentos, homens e
mulheres queimados vivos, testícu-
los esmagados, choques elétricos, de-
dos esmagados em batentes de por-
ta. Quando ela diz que os métodos do
torturador eram “tão brutais e pato-
lógicos que prefiro não os descre-
ver”, é difícil imaginar o quanto eles
poderiam ser chocantes, pois ela omi-
tiu pouquíssima coisa.

Anna era dedicada aos fatos, à ideia
de que descobrir a verdade pode tra-
zer a libertação para seres humanos
ou para um país. Após um sequestro,
ela realizava o tipo de trabalho deteti-
vesco elementar que os promotores
russosserecusavamafazer.Elaprocu-
rava nomes e números e agitava os re-
sultados dos exames forenses diante
de rostos importantes.

Veja a azeda eloquência que ela im-
prime a simples dados numéricos:
“Eles não querem saber, por exem-
plo, o número de identificação do
transporte blindado usado pelos
mascarados para sequestrar Umkha-
nov e Isigov sem nem sequer olhar
para seus passaportes. Este número
era 4025. Da mesma maneira, não se
interessam pelo nome de código do
veículo – 88 – usado nas comunica-
ções via rádio; nem pelo código do
oficial encarregado do comando da
operação – 12. A placa do caminhão
do Exército que acompanhou o se-
questro era O 1003 KSh”. Ela fez o
trabalho todo, faltando apenas apli-
car um mata leão nos que cometeram
os sequestros.

Um sarcasmo desiludido pode ser
sentido por entre as fissuras. Ela ofe-
receu “prêmios de guerra” para os
culpados das piores atrocidades na
Chechênia. Quando documentos im-
portantíssimos desapareceram do ga-
binete de um promotor russo, ela rea-
giu murmurando “grande surpresa”
e destacando, num tom mordaz, que
o jornal dela não tinha perdido suas
cópias daqueles papéis.

Anna era capaz de distinções sur-
reais. Sobre um comandante militar
fanfarrão, ela disse: “Ele pode ter ati-
rado em alguém, mas duvido que seja
capaz de esmurrar uma pessoa”.

A construção de suas frases perma-
nece na memória. Sobre outro líder
corrupto, ela observou: “No calor do
comando do sequestro ele lança o
braço para frente, como Lenin sobre
o vagão blindado na Estação Finlân-
dia em 1917”.

Sobre a história recente da Rússia,
ela ofereceu esta classificação: “A era
de Brejnev foi caracterizada por uma
demência cínica. Sob Yeltsin, a regra
era pensar grande, roubar grande.
Sob Putin, vivemos numa era da co-
vardia”. Coincidentemente, Anna Po-
litkovskaya foi assassinada no dia 7
de outubro, o aniversário de Putin. /
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Em todos os meus 50
anos, nunca tive um
passaporte. Além de vi-
sitar o Líbano, nunca ti-
nha saído da Síria, em
2004, quando fui proi-

bido de deixar o país. Tentei várias
vezes daí para frente conseguir um
passaporte, mas sempre inutilmen-
te.

Passei 16 anos de minha juventude
nos cárceres do meu país, preso por
ser membro de um grupo comunista
pró-democracia. Nos recentes pro-
testos, muitos amigos meus foram
detidos – a maioria deles jovens – sob
as leis de emergência do governo que
quer tirar todo mundo de circulação.

O estado de emergência, no qual a

Síria vive há 48 anos, estendeu a autori-
dade de elite governista a todas as esfe-
ras da vida pública e privada da Síria, e
não há nada que impeça o regime de
usar seu poder para abusar da popula-
ção. Ultimamente está fazendo inúme-
ras promessas de que essas restrições
abrangentes acabarão. Mas devemos
perguntar como poderá o Partido Baath
governar a Síria sem o estado de emer-
gência que o sustentou por tanto tem-
po?

O pretexto oficial para a aplicação das
leis de emergência é o estado de guerra
do país com Israel. No entanto, não le-
vou a nada restringir as liberdades dos
sírios na guerra de 1967, que terminou
com a ocupação das Colinas do Golan,
nem ajudou em qualquer outro confron-

to com o Estado judeu, nem em qual-
quer emergência concreta. Como, se-
gundo o governo, tudo foi emergência
no último meio século, nada é emergên-
cia.

A luta da Síria contra o agressivo Is-
rael encorajou a militarização da vida
política – fato particularmente favorá-
vel ao governo unipartidário. E a suspen-
são do Estado de direito criou um am-
biente que permitiu o crescimento de
uma nova elite governista.

Em 2005, o Partido Baath decidiu,
sem qualquer discussão pública de fato,
adotar a chamada “economia social de
mercado”, que supostamente combina-
ria a concorrência e a iniciativa privada
a uma boa medida de socialismo tradi-
cional. Na realidade, enquanto o Estado
reduzia sua influência, surgiram novos
monopólios e a qualidade de bens e ser-
viços declinou.

Como os tribunais locais são corrup-
tos e não têm independência, não há pro-
cesso justo. Acrescentando-se a isso
uma burocracia venal e ociosa, as supos-
tas reformas econômicas tornaram-se
uma justificativa para a apropriação de
poder econômico em benefício dos ri-
cos e poderosos.

A liberalização econômica não estava
vinculada de modo nenhum à liberaliza-
ção política. Depois de meio século de
governo “socialista”, surgiu na Síria
uma nova classe aristocrática que não
aceita os princípios da igualdade, res-
ponsabilidade ou o governo da lei. Não
por acaso os manifestantes nas cidades

de Deraa e Latakia revoltaram-se con-
tra as propriedades desta temida e odia-
da aristocracia, principalmente as do
primo do presidente Bashar Assad, Ra-
mi Makhluf, um empresário que contro-
la a rede de telefonia celular do país e,
mais do que qualquer outro, representa
o entrelaçamento do poder e da riqueza
na Síria.

A classe governante de hoje acumu-
lou imerecidamente um alarmante po-
der material e político. Seus membros
estão fundamentalmente desvincula-
dos da realidade cotidiana da maioria
dos sírios e não ouve mais suas vozes
abafadas. Nos últimos anos, cresceu en-
tre eles uma cultura do desprezo pelo
público.

Embora alguns afirmem que as mani-
festações são de fundo político, não há
nenhuma indicação de que os islâmicos
tenham influído de maneira determi-
nante nos recentes protestos, embora
muitos atos tenham começado nas mes-
quitas. As cerimônias religiosas em que
os fiéis oram nas mesquitas são as úni-
cas “reuniões” que o governo não pode
dispersar, e os textos religiosos são as
únicas “opiniões” que o governo não po-
de suprimir.

Em vez de slogans islâmicos, o canto
que mais se ouviu na Mesquita Rifai de
Damasco, em 1.º de abril foi “Um, um,
um, o povo sírio é só um!” Os sírios que-
rem liberdade e estão plenamente cons-
cientes de que ela não pode ser semeada
num terreno onde cresce o medo, que
Montesquieu considerava a fonte de to-

das as tiranias. Sabemos isso melhor
do que ninguém.

A busca da igualdade, justiça, digni-
dade e liberdade – e não da religião – é
o que impele hoje os sírios a se enga-
jar nos protestos. Esta busca estimu-
lou muitos deles a vencer o medo pe-
lo governo e está colocando o regime
na defensiva.

O regime sírio desfruta de um
apoio muito maior do que Hosni Mu-
barak no Egito ou Zine al Abidine Ben
Ali na Tunísia. Esta é uma fonte de
força, que aparentemente Assad não
leva em consideração quando apela
para as forças de segurança para es-
magar os protestos.

Para que o regime mantenha uma
parcela de sua legitimidade profunda-
mente afetada, terá de atender às rei-
vindicações dos manifestantes e re-
conhecer o anseio popular pela liber-
dade e a igualdade.

Qualquer que seja o resultado dos
protestos, a Síria tem um difícil cami-
nho pela frente. Entre o sofrimento
da opressão e as agruras da liberta-
ção, eu prefiro evidentemente esta
última. Pessoalmente, só quero viver
na Síria, embora esteja procurando
obter um passaporte para visitar na
Europa meus irmãos que não vejo há
dez anos. E também quero, enfim,
me sentir seguro. / TRADUÇÃO DE ANNA
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Vale a pena morrer pelo jornalismo?
Repórter russa investigou e denunciou assassinatos, líderes corruptos e a matança na Chechênia; foi assassinada em 2006

Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 17 abr. 2011, Primeiro Caderno, p. A20.




