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22 de junho
Ao meio-dia, o país inteiro parou para ouvir o comunicado do camarada Molotov.17

Fomos informados de que hoje, às 4h da manhã, o exército alemão, sem 
ter declarado guerra, começou uma ofensiva sobre toda a nossa fronteira oci-
dental. Aviões alemães bombardearam Kiev, Jitomir, Odessa, Kaunas e outras 
cidades, causando duzentas mortes.

Às 5h, em nome do seu governo, o cônsul da Alemanha18 anunciou que 
seu país estava em guerra: ou seja, a Alemanha nos declarou guerra. Assim, 
aconteceu o pior que podíamos esperar.

Venceremos, mas a vitória não será fácil, não como contra a Finlândia.19 
Será uma luta cruel e dura.

Mesmo que na guerra atual produtos químicos ainda não tenham sido 
usados, não há dúvida de que nos atacarão assim.

Já são 11h30 da noite e não houve ainda novo comunicado. Cantos e poe-
mas marciais, declarações relacionadas com as operações militares e com a 
mobilização, são retransmitidas quase incessantemente no rádio. Enquanto 
isso, aviões voam e giram sobre a cidade. Mesmo sabendo que são nossos 
pilotos soviéticos que controlam o manche lá no alto, não me sinto à vontade.

Pois fazem o mesmo barulho que os bombardeiros inimigos farão. É ter-
rível. Por que não publicam comunicado algum? Se tivéssemos conseguido 

17 Viatcheslav Molotov, Comissário do Povo (ministro) do Exterior, foi quem oficialmente infor-
mou ao povo soviético a “agressão pérfida da Alemanha à União Soviética” e anunciou a decla-
ração de guerra da urss ao agressor. Seu discurso foi transmitido nove vezes no decorrer do dia 
pelo principal locutor da rádio, Iuri Levitan. O texto na íntegra foi posteriormente publicado no 
Pravda, o jornal oficial do Partido Comunista, mas somente no dia 24, ou seja, três dias depois 
da declaração e com alterações no texto original de Molotov, o que leva a crer que foi modificado 
por Stálin. Em seguida foi registrado por Molotov com as alterações do texto publicado.

18 Trata-se do embaixador Friedrich Werner von der Schulenburg (1875-1944), que, como in-
dicado no discurso de Molotov, anunciou a declaração alemã de guerra contra a urss em 22 de 
junho, às 5h30.  

19 Alusão à guerra soviético-finlandesa (30 de novembro de 1939-13 de março de 1940), chama-
da “guerra de inverno”, que permitiu aos soviéticos se apossarem do istmo da Carélia, uma das 
saídas de Leningrado para o lago Ladoga.

Diario_Lena_miolo.indd   43 30/10/2014   11:44:30



44  Lena Mukhina

uma pequena vitória qualquer, não deixariam de contar! Provavelmente não 
houve vitória alguma. E lá longe, nas linhas de frente, travam-se combates.

Os que vêm da rua contam que homens mobilizados20 desfilam cantan-
do. Esposas, filhos e namoradas os acompanham.

A vitória será nossa, camaradas!
Às 2h da manhã, o grito lúgubre da sirene me acordou. Mamãe e eu 

nos vestimos às pressas e fomos à cozinha: tudo estava calmo, não se ouviam 
aviões. Depois pudemos distinguir estampidos abafados ao longe. Abraçamo- 
-nos e pensamos: “São bombas!”. Mas nada de aviões. Enquanto isso, os es-
tampidos que pareciam um pouco mais perto pararam de se aproximar. Eram 
nossos canhões antiaéreos. Prestamos atenção: os canhões disparavam, dispa-
ravam furiosamente. Lá fora, a sirene tocou e os canhões da defesa antiaérea 
não pararam, enquanto as nuvens passeavam, indiferentes, num céu pálido, 
entre estrelas que brilhavam aqui e acolá. Tudo muito assustador. Meia hora 
depois soou o fim do alerta. Mamãe e eu voltamos a nos deitar, sem trocar de 
roupa, e dormimos.

23 de junho
O tão esperado comunicado foi ao ar pela manhã. 

Em 22 de junho de 1941, às 4h da manhã, as tropas de Hitler atravessaram 
a fronteira e penetraram em profundidade em nosso território. Importantes es-
quadrilhas de bombardeiros alemães atacaram cidades e vilarejos pacíficos do 
nosso país, mas já às 6h da manhã os alemães tiveram que enfrentar unidades 
do Exército Vermelho. Durante o dia inteiro houve combates ferozes e sangren-
tos, que provocaram o recuo das forças alemãs em todas as frentes, ocasionando 
grandes perdas. Em apenas poucos pontos, os hitleristas avançaram e tomaram 
pequenas cidades e vilarejos a trinta ou quarenta quilômetros da fronteira.

20 Lena Mukhina comete um erro. Em 22 de junho, foram voluntários que se apresentaram 
nos centros de recrutamento. A mobilização geral ocorreu em 23 de junho, para homens nas-
cidos entre 1905 e 1918.
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Bombardeiros alemães fizeram raids aéreos sobre cidades e povoados da 
nossa pátria, mas por todo lugar nossos caças e a artilharia da defesa antiaérea 
os neutralizaram. Sessenta e cinco bombardeiros alemães foram abatidos em 
toda a frente.

O comando inglês e o general Churchill declararam que fariam todo o 
possível para ajudar os russos, e que eles próprios terão a ajuda dos Estados 
Unidos. Hitler está muito enganado: acha que antes do início do inverno aba-
terá a União Soviética e que fará em seguida o mesmo com a Europa Ociden-
tal, de uma vez por todas. Acredita que seus inimigos do hemisfério ocidental 
se enfraqueceram e não impedirão a realização dos seus planos futuros. Está 
redondamente enganado: afastaremos o inimigo noite e dia com forças redo-
bradas. Daremos nossa ajuda à Rússia. Faremos tudo para salvar a humani-
dade da tirania. Desde cedo, pela manhã, o trabalho teve início no pátio do 
edifício e no sótão. No pátio, construímos às pressas um abrigo ocupando 
toda a área do subsolo, para a proteção contra o gás. No sótão, foram derru-
badas todas as divisórias e compartimentos. De fato, eram de madeira, e se 
uma bomba provocasse um incêndio no local, teria um combustível perfeito.

Ivan Ivanovitch acaba de chegar. A noite inteira, com setenta homens às 
suas ordens, ele abriu uma trincheira no parque Udelnoie.21 Não viu os aviões 
inimigos, que voavam alto demais para escapar dos tiros da defesa antiaérea. 
Mas ouviu seus motores; ouviu e viu os tiros da defesa antiaérea. Nada sabe a 
respeito das bombas. O zelador do prédio disse, ao que parece, que outra es-
quadrilha aérea passou por nossas defesas e despejou bombas sobre a fábrica 
Bolchevik.22 Não sei se é verdade, mas não creio que fosse espalhar notícias 
falsas, está melhor informado do que nós.

Na verdade, como todos os moradores do prédio, não estamos prepara-
dos em caso de ataque: não sabemos onde ficam o pronto-socorro, o centro 

21 Subúrbio a noroeste de Leningrado, na época.

22 Os primeiros bombardeios cerrados sobre Leningrado começaram em 6 de setembro de 
1941.
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de descontaminação, o abrigo antiaéreo e o Estado-Maior da defesa aérea.23 
O que se deve fazer em caso de bomba explosiva ou bomba incendiária? Sei 
que devemos cobri-las com areia, mas não temos areia no apartamento. Acho 
(como foi mostrado no cinema) que se deve fabricar sacos de papel com cola, 
enchê-los de areia e deixá-los no corredor à porta de cada cômodo.

Mamãe e eu fomos ao Campo de Marte. Na área central da praça foram 
instaladas seis baterias antiaéreas e, ao lado, pesados caixotes contendo obu-
ses. Não deixam que nos aproximemos dos canhões.

E foi somente hoje que a cidade começou a se transformar.

24 de junho
A última noite foi calma.

À tarde, fui caminhar pelas ruas. Perto da ponte Tchernychov,24 ocupan-
do todo o diâmetro do gramado circular, no centro da praça, está parado um 
aeróstato metalizado. Parece um peixe caído de lado.25 Está preso por cabos. 
Ao lado, foram empilhados bujões de gás. No jardim da praça Ostrovski e no 
jardim do Palácio dos Pioneiros estão sendo escavadas profundas trincheiras, 
com a altura de um homem e com um metro de largura. Há muitos intelec-
tuais entre os que executam esses trabalhos.

Em quase todas as avenidas amontoa-se material de construção: fabri-
cam-se abrigos contra os gazes. Areia foi transportada para muitas avenidas.

23 Vários Estados-Maiores de defesa antiaérea estavam espalhados pela cidade.

24 Atual ponte Lomonosov.

25 Durante o cerco de Leningrado, uma esquadrilha de barragem aérea composta de aeróstatos 
defendia a cidade, com alguns encarregados de observar do alto as linhas inimigas. A partir de 
22 de junho, 328 aeróstatos foram estrategicamente espalhados pela cidade. Decolavam isola-
dos ou em dupla, seguros por um cabo ligado a um guincho, e minas eram fixadas nesses cabos. 
Os aeróstatos isolados ficavam a uma altitude de 2 mil a 2.500 metros. Em dupla, o mais alto 
chegava a uma altitude de 4 mil a 4.500 metros.
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Recebi um aviso do colégio dizendo que eu deveria me apresentar às 5h, 
sem falta.

Às 5h, então, eu estava na sala azul. Éramos algo entre sessenta e 69 
alunos. Meninas, na maioria. O diretor rapidamente nos informou que nossas 
forças seriam necessárias. Da nossa turma estavam presentes Micha Iliachev, 
Yania, Vova Kliatchko, Tamara, Bella Katzman, Galia Virok, Lida Soloviova e 
Zoia Belkina.

Todos os presentes foram imediatamente divididos em brigadas: duas de 
rapazes e cinco de moças. Todas da minha turma ficaram na mesma brigada. 
Nossa chefe de brigada é Maia Tchebotariova. Cumpriremos as tarefas que 
nos forem confiadas pelo Estado-Maior.

Vou me deitar. Quem sabe como vai ser a noite?

25 de junho
A noite foi calma. Ao longo do dia, tivemos dois alertas aéreos, durante os 
quais permaneci no abrigo do colégio com as outras meninas. Pela manhã, 
Maia tinha me telefonado avisando que era preciso colar tiras de papel nas 
janelas do colégio. Foi o que fizemos. Éramos umas vinte garotas. Da nossa 
turma, Maia, Tamara, Lida Soloviova e Nina Alexandrovna. Depois do sinal 
de fim do segundo alerta, fui para casa com o pretexto de comer alguma coisa 
e não voltei mais. Faltavam pouquíssimas janelas a colar: apenas duas ou três 
salas, não mais do que isso. Achei que o grupo podia continuar sem mim e 
arranjei outra tarefa, mais urgente. Com as mulheres do nosso edifício, trans-
portei tábuas do sótão para o subsolo. Trabalhamos quarenta minutos sem pa-
rar, nem para tomar fôlego. Formamos uma corrente, para maior velocidade. 
Depois fui descansar e às 6h voltei ao trabalho. É bem difícil. Um trabalho 
para homens em boa forma física. Mesmo assim, nós, mulheres, conseguimos 
dar conta, nos juntando para erguer as tábuas mais pesadas.
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