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„Rusia este o şaradă învăluită în mister.”
Sir Winston CHURCHILL

„Lacrimile curg şi prin aur.”
Lev TOLSTOI



CUVÂNT-ÎNAINTE

În căutarea trecutului pierdut

La 2 martie 2008, odată cu alegerile prezidenţiale, Rusia
trăieşte ore decisive. Rămânerea la putere a lui Vladimir Putin —
care, printr  -  o uimitoare scamatorie, a devenit prim  -  ministru al
ţării pe care o condusese ca preşedinte — este un fapt impor tant
pentru viitorul lumii. Să amintim că acelaşi Vladimir Putin
fusese deja prim - ministru în timpul lui Boris Elţin şi îi urmase
acestuia ca preşedinte la 26 martie 2000, cu 55,52% din sufragii.
La sfârşitul celui de - al doilea mandat, Vladimir Putin fusese
reales, în martie 2004, cu 71,22% din sufragii. Cruţat fiind de
uzura puterii, popularitatea sa a cunoscut atunci o formidabilă
ascensiune. Prea puţin contează faptul că al treilea preşedinte al
Rusiei postsovietice a fost ales pentru a pune în practică planul
Putin. Ceea ce contează este viziunea politică. Or, departe de
polemicile agresive, de caricaturile mediatice şi de pretinsele
sfaturi bune necontenit repetate de amatorii de dat lecţii care îşi
bagă nasul în toate, trebuie să admitem câteva fapte. Există o
nouă Rusie, iar aceasta îi datorează mult celei vechi. Mai întâi,
expansionismul sovietic a dispărut la fel ca şi Cortina de Fier.
Putin nu este nici Molotov, nici Brejnev, după cum nu este nici
stafia lui Stalin. Să nu ne înşelăm în privinţa epocii şi nici a
duşmanului. Un diplomat lucid — şi observator avizat al acestei
metamorfoze —, Dominique Souchet, deplângând isteria şi
prejudecăţile unor personalităţi franceze care dau asigurări că



1 „France-Russie: le rendez-vous manqué” (Franţa-Rusia: întâlnirea
ratată), Politique Magazine, nov. 2007. O remarcabilă analiză. 
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Putin este diavolul deghizat în autocrat, notează că: „Ar trebui
să - l comparăm mai degrabă cu Alexandru al III - lea. Rusia din
2007 nu este un «sistem neosovietic». Ea ne duce cu gândul mai
curând la Franţa anului 1815”1. Comparaţia este pertinentă.
Altfel spus, este o ţară în totală reconstrucţie, dar cu o rapiditate
care nu mai are nimic de - a face cu vechiul mers greoi al biro -
craţiei sovietice şi nici cu voluntarismul de propagandă. 

Au trecut 80 de ani de la revoluţia bolşevică din 1917, aproape
la fel de mulţi ca de la asasinarea ultimului ţar, a familiei şi a
apropiaţilor săi în 1918, şi s - au scurs 16 ani de la prăbuşirea
URSS. Este istoria, pasionantă, brutală, fasci nantă şi incredi -
bilă, a celei mai mari ţări din lume din punct de vedere geografic
şi care, în câţiva ani, şi - a reluat locul de stat important. A fost o
vreme, nu chiar atât de înde părtată, cea a Războiului Rece şi a
Zidului Berlinului, când URSS era unul din „giganţii” care, în
funcţie de opinii, liniştea sau neliniştea. Însă constituia o povară
pentru viaţa noastră de zi cu zi. Prăbuşirea Uniunii Sovietice a
dus la un haos pe care Aleksandr Soljeniţîn l - a calificat drept „a
treia perioadă de tulburări” după cele de la sfârşitul veacului al
XVI - lea şi din 1917. Se cunoaşte oare amploarea traumei suferite
de sovieticii redeveniţi ruşi? După 70 de ani, Kremlinul i - a
anunţat, stin gherit, că erau victi mele unor numeroase „erori”!
Erori care provocaseră milioane de morţi, inclusiv după sfârşitul
naţio nal - socialismului hitlerist. Ce se vedea? O serie de dezastre,
pe cât de jalnice, pe atât de incredibile. O armată umilită care
îşi vindea turiştilor unifor mele şi medaliile pe stradă; o im pla -
ca bilă cădere demografică, generaţiile intermediare fiind sece -
rate sau condamnate; o mafie îmbrăcată în negru aflată la
comenzile unei gigantice economii subterane, inclusiv fabricarea
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şi punerea în circulaţie a 100 de milioane de bancnote false
de 100 de dolari pentru a duce la bun sfârşit destabilizarea
unei ţări în derivă; resurse jefuite de către novarici sau oligarhi,
miliardari luând cu japca sursele naturale de energie şi refu-
zând să plătească fie şi cea mai mică taxă; vreo cincisprezece
republici independente, ba chiar orfane, în Asia Centrală; ex -
plozia unei mizerii venite dintr - o altă epocă şi, simbol al tuturor
acestor rele, un stat dispărut, dispreţuit, inexistent, rămas fără
nicio copeică… Până şi celebrul balet al Teatrului Balşoi din
Moscova, care servise drept punct de referinţă pentru imagi -
nea culturii sovietice încă din anii 1920, se complăcea în spec -
tacole prăfuite, încremenite şi nedemne de prestigiul său, care
îi făceau pe vizitatorii străini să zâmbească. Unde dispăruse
exemplul rigorii având ca emblemă secera şi ciocanul şi mai
ales steaua roşie?

După glasnost şi perestroika lui Mihail Gorbaciov, care au
dus la falimentul unui sistem instalat de trei sferturi de veac,
Boris Elţin a fost jefuitorul care a profitat de declin; mafia
domnea la Kremlin. A urmat prima Rusie oficial necomunistă,
haotică, neutră oarecum, dar afaceristă. Şi nesigură pe propriile
picioare, la fel ca preşedintele Boris Elţin, cu faţa roşie de la
votcă, incapabil să coboare din avion cu ocazia unui summit
cu omologul său american şi care dansa greoi pe podium,
precum un urs neîndemânatic, un improbabil rock - and - roll…
Din decenţă, s - a vorbit despre „preşedinţie de criză”…

A fost o tranziţie cam prea repede socotită patetică şi fără
viitor. Lumea se înşela: aceasta l - a plasat cu îndemânare pe orbită
pe Vladimir Putin, fost locotenent - colonel KGB aflat în post la
Dresda, un aparatcik foarte inteligent, vorbind o excelentă limbă
germană, un om din Sankt Petersburg care cunoscuse Lenin gra-
dul. Atunci, ajuns în vârf, preşedintele Putin a început o muncă
de titan, la scara ţării sale, pentru a readuce la viaţă statul rus.
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Şi pentru a readuce încrederea în sânul unei populaţii dezo-
rien tate, neîncrezătoare, trădate. El a reuşit. Se poate vorbi de o
veri tabilă restauraţie, ba chiar de o reconstrucţie a autori tăţii
publice. Şi aceasta este susţinută atât de popor, cât şi de elite.
La 2 decembrie 2007, partidul lui Vladimir Putin, Rusia Unită,
a obţinut 64% din sufragii. Imediat, presa — franceză, în spe-
cial — a decis că scorul, la o asemenea dată, nu putea fi decât o
lovitură de stat! Or, acest lucru este evident fals. Putin are tine -
retul şi forţele active de partea sa. Până şi comite tul frumoaselor
candidate la titlul de Miss Rusia a votat pentru el. Este aproape
venerat, dar, în fond, acest soi de exaltare apar ţine tradiţiei
ruseşti de veacuri…

Iar atunci când, în decembrie 2007, prestigioasa revistă ame -
ricană Time în toate ediţiile ei, i - a decernat lui Vladimir Putin
titlul, foarte râvnit, de „Om al anului”, chipul enigmatic al lau -
rea tului, evocându - l pe cel al unui demnitar din Egiptul antic,
a fost pretutindeni difuzat. O adevărată încoronare! 

Adevărata problemă este de a ne întreba care sunt raţiunile
unei astfel de prezenţe. Astăzi, după o redresare economică
spectaculoasă, Rusia începutului de secol XXI este adesea un
partener, un cumpărător, un negociator, chiar un vânzător şi
un concurent, are toate calităţile Rusiei din ajunul Primului
Război Mondial. Fie că ne bucurăm, fie că ne îngrijorăm, Rusia
s - a reîntors pe scena internaţională, în prim - plan şi desigur
pentru vreme îndelungată. Aceasta şi - a rambursat chiar, anticipat,
împrumuturile la FMI. Nu mai există datorie externă! Creşterea
este de 7% pe an. În opt ani, guvernele Rusiei au mărit puterea de
cumpărare medie de şase ori. Putem spune oare la fel? Şi nu trece
lună fără ca vreo mare întreprindere din Europa Occiden tală
să nu anunţe o investiţie semnificativă în Rusia. Din 2005 până
în 2007, societăţile ruseşti au investit 60 de miliarde de dolari
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în străinătate, iar cifra lor de afaceri în afara Rusiei s - a dublat,
apropiindu - se de 200 de miliarde de dolari. Rusia a ajuns pe
locul al treilea între ţările emergente care investesc în afara
frontierelor lor. Fireşte, conflictele, certurile şi răfuielile între
Kremlin, oligarhii în exil sau nu, opoziţie şi terorişti sunt specta-
culoase şi dramatice. Asasinarea ziaristei Anna Politkovskaia la
7 octombrie 2006 a fost multă vreme neexplicată, rămasă captivă
într - o anchetă trenantă, iar pro cesul celor trei bărbaţi bănuiţi a
fi implicaţi în această dramă a început doi ani mai târziu la
principalul tribunal militar din Moscova. Aceste evenimente
produc teamă, iar asta se poate înţelege. Dar oare am uitat
teroarea epurărilor staliniste de la sfârşitul anilor 1930? Am uitat
oare orbirea unor intelectuali seduşi de Lenin, care îi numea
„idioţii utili”, apoi de Stalin? Ne mai amintim oare că André
Gide, în jurnalul său intim şi înainte de se duce la Moscova,
spunea că este gata să - şi dea viaţa pentru URSS? Şi că neîm -
blânzitul Bernard Shaw ţinea foarte mult să fie primit de către
Stalin? A fost primit, la 29 iulie 1931, în audienţă privată. Cele -
brul dramaturg irlandez, critic permanent al societăţii britanice,
a fost fermecat de către un Stalin care înfometa Ucraina,
transforma oamenii în robi în Gulag şi admira locomotivele cu
numele său… Bernard Shaw a socotit util să - i precizeze stă -
pânului de la Kremlin că el ar putea fi „copilul natural al unui
cardinal aristocrat”, desigur pentru faptul că Stalin fusese,
pentru scurtă vreme…, semi narist în Georgia! În contrapar -
tidă, se cuvine să precizăm că lui Stalin „dl Bernard Shaw i s - a
părut plicticos”! Şi trebuie oare să - i mai amintim pe artiştii care
au făcut călătorii în anii 1960 pentru a ridica în slăvi paradisul
sovietic? Aceste mari nume din lumea spectacolului, promovate
agenţi ai ceea ce nu se numea încă dezinformare, nu vedeau
decât ceea ce voiau să vadă. Orbi cu bună ştiinţă şi propagan -
dişti. De la Budapesta în 1956 până la Afghanistanul anilor 1980,



trecând prin Praga în 1968, libertatea se ridica împotriva
dictaturii comuniste. Aflată printre „victi mele” căderii Zidului
Berlinului, URSS nu s - a ridicat.

Fireşte, astăzi, deosebirea dintre venituri şi moduri de viaţă
este şocantă. Se constată, totuşi, emergenţa unei clase de mijloc.
Rusia nu se rezumă la Moscova şi la Sankt Petersburg, însă aceste
două oraşe sunt de nerecunoscut, fie doar prin ambuteiajele
provocate de vehiculele noi, supărătoarele reclame luminoase,
magazinele elegante şi supermarketurile în zone cândva nelo -
cuite. Totul pare aici incredibil, exagerat, suprarealist. Ieri, ma -
gazinele nu aveau nimic de vânzare sau foarte puţin. Acum,
articolele lor sunt la preţuri inabordabile, accesibile poate
doar unei categorii restrânse, foarte vizibile, de bărbaţi cu
cea suri de aur şi de fete superbe trăind în opulenţă şi lux — şi
deja cunoscători şi unii, şi altele în materie de lucruri fine.
Aşadar, o mare parte a ruşilor tot nu îşi pot face cumpărătu-
rile, din lipsă de mijloace. În Rusia, mizeria însoţeşte încă o
populaţie, estimată la 30 de milioane de locuitori, care trăieşte
sub pragul sărăciei şi ale cărei resurse sunt consumate de o
inflaţie de peste 8% (la sfârşitul lui 2007), după câteva dezas -
t ruoase falimente bancare care au ruinat o economisire cu
greu realizată şi au minat încrederea. Odinioară, adică înainte
de 1980, nimeni nu era sărac, deoarece nimeni nu poseda
nimic, cu excepţia no mencla turii, care trăia foarte bine pe spi -
narea unui popor admi rabil, dar aservit de cea mai dăunătoare
dintre ideologiile secolului al XX - lea. Şi, după cum spunea unul
dintre oamenii cu care am discutat: „Noi ne făceam că muncim,
iar sistemul se făcea că ne plăteşte…”. Totuşi, ce progrese fan -
tastice în doar câţiva ani! Mai ales dacă vrem cu adevărat să ne
amin tim de imobilismul şi birocraţia care au însoţit ultimii ani
ai regimului sovietic, un regim încolţit care nu mai asigura
între ţinerea submarinelor sale nucleare, care nu mai avea
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carburant pentru avioanele sale civile în pană pe aero portul din
Irkutsk şi care îşi vindea aurul pe piaţa din Londra. Rusia era
muribundă.

Gigantism şi restrângere… Măreţie şi ruşine. Decăderea sa
amintea de cea a Imperiului Otoman, dar era mult mai rapidă.
Astăzi, trebuie să ţinem seama de remarcabilii diplomaţi ruşi,
campioni în ameninţarea cu forţa şi în subtilităţile compromi -
sului. Politica externă a Kremlinului poate părea brutală în ochii
democraţiilor adormite de confortabila şi molatica viziune
europeană care s - a strecurat în veşmintele învechite ale naţio -
na lismului. Moscova îşi apără interesele. Putem înţelege acest
lucru cercetând o hartă: vom avea o lecţie de geopo litică. Şi
putem aminti, în limba cardinalului de Retz, acel conspirator
din vremea Frondei care a sfârşit prin a îndeplini misiuni diplo -
matice pentru Ludovic al XIV - lea, că „Statele nu au prieteni.
Au doar interese”. Altă dovadă că Rusia a ieşit din coma ei
ideologică: o nouă flotă maritimă se pregăteşte. „Nu există
imperiu fără flotă maritimă”, spunea Petru cel Mare. 

Aceste câteva observaţii privesc partea cea mai vizibilă a
reîn toarcerii unei Rusii active. Prezenta lucrare, fiind o po -
vestire istorică în lumina actualităţii, îşi propune să vorbească
despre ceea ce este neîndoielnic mai puţin spectaculos, dar mult
mai emoţionant şi cu siguranţă mai unificator. După mândria
poli tică şi economică regăsită, această carte are drept scop
evocarea mândriei istorice. Şi aceasta a revenit la modă, din
fericire. După trezirea statului, urmează trezirea — mai surprin-
zătoare — a patriei mamă.

În cele două mandate ale preşedintelui Putin, trebuie să
recunoaştem un curaj rar, chiar fără precedent: cel care constă
în a privi istoria în faţă. În bloc. Ce este bun şi ce este rău. Ce
este admirabil şi ce este sordid. Ce este generos şi ce este criminal.
Albii şi roşiii. Ruşii şi sovieticii… Pentru a nu mai repeta
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im postura care consta în a pretinde că Rusia nu s - a născut decât
în 1917, aşa cum unii încă mai persistă să susţină că Franţa nu
a văzut lumina zilei decât în 1789! Spre deosebire de ceea ce
s-a susţinut vreme îndelungată în Franţa, autorităţile ruse ştiu
că istoria este un tot şi că nu se divizează în presupuse bucăţi
bune (gloria, strălucirea) şi presupuse deşeuri (înfrângerea,
oroarea, minciuna). Acceptarea întregului nu este uşoară, dar
este sănătoasă. Şi exemplară. Fiecare epocă şi - a avut reuşitele
şi eşecurile sale. Dar şi ororile sale. 

Saga dinastiei Romanov este consacrată familiei care a domnit
în Imperiul Rus vreme de trei secole, din 1613 până în 1917.
Această anchetă, sprijinită de numeroase călătorii în Rusia, ţine
seama de descoperirile şi studiile recente, uneori bogate în
reconsi de rări sau, dimpotrivă, în revizuiri, uneori chiar în rea -
bilitări. Este vorba de a înţelege în ce ambianţă este acum
prezentă, expli cată, înţeleasă această istorie a vechii Rusii. Poli -
tologul Feodor Lukianov, redactor - şef al revistei Russia in Global
Affairs, socotea cu puţin timp în urmă: „Rusia nu izbuteşte să
facă faţă trecu tului. Lucrurile se petrec prea curând, prea
pasional”. Această reflecţie poate surprinde atunci când ţara, în
mod evident, îşi tot scormoneşte memoria spre a - şi regăsi tre -
cutul. De altfel, nu fără paradoxuri şi surprize stingheritoare…
O remarcabilă doamnă ghid turistic care, de ani de zile, mă
însoţeşte în periplurile mele ruse, mi - a spus cu un umor resem -
nat: „Cu tot ce aflăm şi trăim acum, istoria noastră nu conte -
neşte să se schimbe!”. George Orwell o spusese deja: „Nimic
nu este mai imprevizibil ca trecutul”. Într - adevăr, o coexistenţă
de neima ginat cu doar 15 ani în urmă — şi care pare domolită,
în pofida câtorva convulsii — pune de acum faţă - n faţă mărturii
antino mice şi omagii vreme îndelungată incompatibile. Rusia
preşedin telui Vladimir Putin nu mai ezită să amestece cu aceeaşi
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fervoare amintirile despre Rusia de dinainte de Revoluţie şi cele
despre URSS. Din anul 2000 începând, manualele de istorie a
secolului al XX - lea sunt mereu modificate, ceea ce arată în ce
măsură o versiune oficială rămâne reflexul epocii în care este
consem nată. Pentru a face o mare curăţenie în minciuni,
preşedintele rus a cerut, în primăvara lui 2007, ca manualele
aduse la zi destinate cadrelor didactice, elevilor şi studenţilor
„să - i facă pe tineri mândri de ţara lor”. 

Căci despre mândrie naţională este vorba. O întreagă ţară
porneşte în căutarea trecutului ei pierdut. Oricare a fost el. Şi aici
găsim uimitorul spectacol al Rusiei actuale, o lecţie măsurată,
dar argumentată, în care ţara de astăzi nu se ruşinează de ţara
de ieri. Lenin însuşi anunţase, semnând decretele de naţiona -
lizare după cucerirea Palatului de Iarnă, spre a proteja patrimo -
niul de vandalism (spre deosebire de ce s - a petrecut în Franţa
în timpul Revoluţiei): „Trebuie să respectăm trecutul. Respectul
nu înseamnă admiraţie”. În acest demers spectaculos, datoria
de memorie este fermă. Momentele de fericire — acestea sunt
rare — şi tragediile — cu repetiţie — sunt oficial trecute în
revistă, fără ocultare sau selecţie suspectă, dorindu - se să se arate
că nicio epocă nu deţine monopolul ororii sau al izbânzilor
fericite. Adresarea se face către toţi ruşii: nu se mai doreşte inci -
tarea unora împotriva altora prin opunerea unei nostalgii re -
gretelor şi resentimentelor. 

Manualul intitulat Istoria contemporană a Rusiei (1945–2006)
este realizat conform voinţei prezidenţiale de „a se înceta să se
mai impună ruşilor un sentiment de culpabilitate”. Ministerul
Educaţiei din Rusia i - a validat conţinutul la început de an, în
ianuarie 2008, conţinut redactat de trei istorici apreciaţi de
Kremlin. Putem, de pildă, citi în manual că Stalin „era unul dintre
conducătorii cei mai eficienţi ai URSS”. Eficient, într - adevăr,
în oroare, procese trucate, deportare, asfixiere economică. Sau,



de asemenea, că sinistrele epurări ar fi permis emergenţa „unei
noi pături administrative adaptate obiectivelor de modernizare
a ţării”. Preţul lor se cunoaşte! Iar acest lucru nu este contestabil:
Uniunea Republicilor Socialiste Sovietice constituia „un punct
de reper pentru mii de persoane din lume”. Ea a servit chiar
drept exemplu în diverse ţări, de pildă în Cuba. Cu rezultatele
care se cunosc… Să fie cumva vorba de o revizuire prostali -
nistă? Nu chiar. Mai degrabă de o reconsiderare a unui maxim
de elemente spre „a ajuta elevul să - şi făurească propria con -
cepţie despre lume”. 

Pe mai bine de 10 000 km de la est la vest, de la Neva, care
străbate Sankt Petersburgul, până în Siberia (numai aceasta
singură este de 25 de ori mai întinsă decât Franţa!), statuile lui
Lenin conducând poporul spre progres şi fericire sunt încă
nume roase, uneori într - o situare stranie. Să luăm cazul statuii
înălţate în faţa Gării Finlanda, la Sankt Petersburg, simbolizând
întoar cerea exilatului în oraşul care se numea pe atunci Petro -
grad, la 16 aprilie 1917. Astăzi, statuia stă mărturie a şocurilor
istorice şi a unor aduceri la zi radicale. Din septembrie 1991,
fantoma din bronz a lui Lenin se înalţă într - un oraş care nu - i mai
poartă numele. După un referendum cu 55% voturi, populaţia
oraşu lui a hotărât ca Leningradul să se numească din nou Sankt
Petersburg, a treia schimbare de nume în 288 de ani, inclusiv
cea de Petrograd din 1914 până în 1924. „Insulta este ştearsă”,
m - a asigurat un apărător al Rusiei imperiale, pe care, totuşi, el
nu o cunoscuse. Dar pentru supravieţuitorii rezistenţei eroice
din timpul asediului cel mai nemilos, poate, din istorie (a durat
nouă sute de zile!), ştergerea numelui unui oraş care a ţinut în
şah armata germană în cursul celui de - al Doilea Război Mondial
este o ofensă. Oraşul a fost distins cu Ordinul „Erou al Uniunii
Sovietice” şi poartă încă glorioasele stele aurii cu roşu pe
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zidurile primăriei. Acel curaj, să nădăjduim, nu va fi nicio dată
trecut sub tăcere.

În 2007, exemplele de oscilaţie a memoriei s - au înmulţit.
Aproape că ar trebui o busolă pentru a ne descurca. În martie,
o organizaţie procomunistă manifesta la Moscova purtând
imense portrete ale lui Lenin. În iunie, Aleksandr Soljeniţîn —
adversarul emblematic al comunismului, autorul legendar al
Arhipelagului Gulag — era decorat de Vladimir Putin. Scriitorul
pe care Stalin îl condamnase la opt ani de Gulag în 1945 şi care,
după un lung exil, s - a întors în Rusia în 1994, îi semăna lui
Dostoievski. Aceeaşi barbă lungă, acelaşi chip prelung şi slăbit,
aceeaşi privire de om revenit din infernul îngheţat şi din ocna
siberiană evocată în Amintiri din casa morţilor, o carte care îl
impresionase pe totuşi puţin sensibilul ţar de fier, Nicolae I, la
mijlocul veacului al XIX - lea. În iunie 2007, în prezenţa lui
Mihail Kalaşnikov, inventatorul său, era sărbătorită a şaizecea
aniversare a celebrei puşti care îi poartă numele; cu acel prilej,
preşedintele rus a declarat că arma respectivă era „simbolul
geniului creator al poporului nostru”. Armatele din lumea
întreagă şi traficanţii au apreciat desigur acest elogiu, omagiu
tardiv adus primei manufacturi ruseşti de arme creată în Urali
de către Petru cel Mare. În august 2007, acelaşi Putin relativiza
paginile negre ale epocii sovietice referindu-se la Statele Unite
ale Americii. Aproape de data comemorării bombardamentelor
de la Hiroshima şi Nagasaki, el a amintit: „Noi nu am utilizat
arme nucleare împotriva populaţiei civile”. Nu era vorba de
reabili tarea unui tiran mort în 1953, ci de aflarea în moştenirea
sovietică a unei prime forme de legitimitate şi continuitate.
Aceasta era cea mai apropiată. 

Apoi, marţi 30 octombrie, preşedintele a participat, pentru
prima oară, la ceremoniile de omagiere a victimelor represiunii
staliniste. Însoţit de patriarhul Alexei al II - lea, care ducea un
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buchet de trandafiri roşii, înainte de a oficia slujba religioasă în
Catedrala Noilor Martiri, sfinţită în luna mai a anului prece -
dent, Vladimir Putin s - a dus la cimitirul din Butovo, la sud de
Mos cova. Acolo erau înhumate trupurile a 20 000 de condam -
naţi ai epurărilor din 1937 şi 1938. În discursul său, şeful sta -
tului rus a declarat: „Trebuie să facem totul spre a ne aminti de
ei, nu doar pentru memorie, ci şi pentru dezvoltarea ţării”. La
această preocupare pedagogică el a mai adăugat: „Aceşti con dam-
naţi politici nu se temeau să - şi exprime opiniile. Erau oameni
foarte capabili. Erau mândria naţiunii”. Ziua de 30 octombrie
a fost declarată Ziua victimelor represiunii politice. 

Nu putem ignora rolul religiei în deşteptarea ruşilor. Până
şi Stalin a avut nevoie de preoţi: în 1942, el le - a cerut, cu fermi -
tate, excomunicarea tuturor acelora care dezertează sau care nu
vor să lupte împotriva ofensivei germane, numită Operaţia
Barbarossa, care consacrase denunţarea Pactului germano - so -
vie tic din 1939. O mie de ani de creştinism ortodox nu se şterg
printr - un decret al Sovietului Suprem. Au existat, la fel ca în
timpul Revoluţiei franceze, preoţi „care depuneau jurământul
de fidelitate” şi preoţi „refractari”. O bună parte din cler a cola -
borat cu comu nismul; cealaltă a fost martirizată, deportată,
exterminată. Situaţia s - a schimbat atunci când mama lui Mihail
Gorbaciov i - a amintit aces tuia că fusese botezat. Ultimul preşe -
dinte al URSS a autorizat oficierea slujbelor religioase în
bisericile Kremlinului, primele de după 1917, şi a anunţat că
administrarea acelor fabuloase edi ficii (Catedrala Adormirea
Maicii Domnului, de pildă) va reveni de atunci înainte Bisericii
Ortodoxe Ruse. Am asistat astfel la evenimentul de neconceput:
revenirea opiului poporului. Să amintim că, până şi în vremea
ţarilor, suveranii erau încoronaţi la Moscova şi nu la Sankt
Petersburg. Moscova îşi aminteşte că a fost „a treia Romă”.
Capitală politică detronată, Moscova rămânea oraşul încoronării.
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