
Putin Biografie INTERIOR pcic.in1   1 2/13/12   6:40:38 PM



Putin Biografie INTERIOR pcic.in2   2 2/13/12   6:40:41 PM



Putin Biografie INTERIOR pcic.in3   3 2/13/12   6:40:41 PM



Editori:	 	 	 	 	 Magdalena	Mărculescu	
	 	 	 	 	 	 Vasile	Dem.	Zamfirescu	
	 	 	 	 	 	 Silviu	Dragomir
Fondator:	 	 	 	 Ion	Mărculescu,	1994
Design:		 	 	 	 Radu	Manelici
Redactor:	 	 	 	 Domnica	Drumea
Director	Producflie:	 	 Cristian	Claudiu	Coban
DTP:	 	 	 	 	 Ofelia	Coøman
Corectură:	 	 	 	 Cætælina	Ioancea
	 	 	 	 	 	 Rodica	Petcu

Descrierea	CIP	a	Bibliotecii	Naflionale	a	României
GESSEN,	MASHA
								Omul	færæ	chip.	Incredibila	ascensiune	a	lui	Vladimir	Putin	/	 
Masha	Gessen	;	trad.:	Bogdan	Perdivară.	–	Bucureøti	:	 
Pandora	Publishing,	2012
								ISBN	978°973°1989°16°7
I.	Perdivaræ,	Bogdan	(trad.)
94(47)	Putin,V.

Titlu	original:	The	Man	Without	a	Face.	The	Unlikely	Rise	of	 
VLADIMIR	PUTIN
Autor:	Masha	Gessen

Copyright	©	2012	by	Masha	Gessen

Copyright	©	Pandora	M,	2012
pentru	prezenta	ediflie

C.P.	27‑0490,	Bucureøti
T/F:	+4	021	300	60	90
W:	pandoram.ro

Pandora	M	face	parte	din	Grupul	Editorial	Trei

Putin Biografie INTERIOR pcic.in4   4 2/13/12   6:40:42 PM



�

Omul færæ chip. incredibila ascensiune a lui vladimir putin

prOlOG

M°am trezit fiindcă mă zgâlflâia cineva. Kate părea 
îngrozită. „Zice ceva la radio despre Galina“, a øoptit ea, abia 
auzit. „Øi despre o armă. Cred că… nu pricep.“

M°am dat jos din pat øi am intrat împleticindu°mă în 
bucătărie, unde Kate se apucase de pregătit micul dejun în 
timp ce asculta Echo Moskvi, cel mai bun post de øtiri øi 
dezbateri din flară. Era într°o sâmbătă, iar dimineafla se arăta 
neobiønuit de luminoasă øi proaspătă pentru o lună de 
noiembrie în Moscova. Øi nu simfleam îngrijorare: frica lui 
Kate, din cine øtie ce motiv, nu mă impresiona. Orice 
auzise — sau mai degrabă pricepuse prost, fiindcă nu 
înflelegea prea bine ruseøte — ar fi putut fi începutul unui alt 
articol nemaipomenit. În calitate de corespondent principal 
al celui mai bun săptămânal al Rusiei, Itogi, simfleam că toate 
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subiectele importante sunt ale mele de drept. Øi se găseau o 
mulflime de poveøti interesante. Într°o flară care se inventa 
necontenit, fiecare oraø, familie, fiecare instituflie era, într°un 
anume fel, un teritoriu virgin. Era în anul 1998. Cam fiecare 
articol pe care°l scrisesem de la începutul deceniului fusese  
o istorie încă nespusă până atunci: îmi petreceam cam 
jumătate din timp în afara Moscovei, călătorind în zone de 
conflict øi pe la mine de aur, umblând pe la orfelinate øi 
universităfli, prin sate abandonate øi prin oraøe petroliere 
înfloritoare, scriind despre ele. Revista, deflinută øi finanflată 
de acelaøi magnat care avea øi Echo Moskvi în proprietate, 
mă răsplătea nepunând niciodată la îndoială extravagantul 
meu program de călătorii øi amplasând adesea articolele 
mele pe pagina întâi.

Eram, cu alte cuvinte, unul dintre acei tineri care 
obflinuseră totul în anii 1990. Mulfli alflii, mai bătrâni ori mai 
tineri decât mine, plătiseră scump tranziflia. Generaflia în 
vârstă îøi văzuse economiile devorate de hiperinflaflie øi 
identitatea pierdută după distrugerea fără drept de apel a 
tuturor institufliilor sovietice. Tânăra generaflie creøtea în 
umbra fricii øi, adesea, a ratării părinflilor. Eu însă aveam 
douăzeci øi patru de ani în anul prăbuøirii URSS øi°mi 
petrecusem anii 1990, asemenea celor de°o seamă cu mine, 
inventând cariere, moduri de acfliune øi organizaflii despre 
care credeam că ar fline de o societate nouă. Chiar øi când 
infracfliunile cu violenflă începuseră să devină o epidemie în 
Rusia, ne simflisem straniu de siguri pe noi: observam, ba 
chiar øi descriam uneori lumea interlopă fără să simflim  
nicio clipă că ne°ar putea afecta existenfla. Mai mult, părea 
evident că lucrurile nu puteau merge decât spre mai bine: 
cumpărasem recent un fost apartament de stat ruinat,  
chiar în inima Moscovei, øi îl renovam acum, pregătindu°mă 
să mă mut din locuinfla pe care o închiriasem cu Kate,  
o editoare britanică ce lucra pentru o publicaflie din  
domeniul tranzacfliilor petroliere. Mă øi vedeam 
întemeindu°mi o familie în apartamentul cel nou. Øi aveam, 
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chiar în sâmbăta aceea, o întâlnire cu cel care făcea 
renovarea, având ca scop cumpărarea unor instalaflii noi 
pentru baie.

Kate a arătat cu mâna spre cutia radioului de parcă ar fi 
fost o sursă de toxine øi m°a privit întrebător. Galina 
Starovoitova, al cărei nume era repetat stăruitor de crainic, 
era membră a camerei inferioare a Parlamentului, una dintre 
cele mai cunoscute politiciene din Rusia øi o prietenă de°a 
noastră. Pe la sfârøitul anilor 1980, când imperiul se 
cutremura, pe punctul de a se prăbuøi, Starovoitova, de 
meserie etnografă, devenise o activistă pro°democraflie øi cel 
mai de seamă purtător de cuvânt al populafliei din 
Nagorno°Karabah, o enclavă armenească din Azerbaidjan 
cuprinsă pe atunci de primul dintre multele conflicte etnice 
armate ce aveau să marcheze disoluflia Blocului Estic. Ca øi 
alfli câfliva oameni de øtiinflă devenifli politicieni, intrase parcă 
dintr°odată în lumina reflectoarelor. Deøi locuia din copilărie 
în Leningrad, armenii o nominalizaseră drept reprezentant în 
primul Soviet Suprem ales aproape democratic, iar în 1989 
fusese votată de o covârøitoare majoritate. În Sovietul 
Suprem devenise conducătoarea Grupului Interregional, o 
facfliune minoritară pro°democratică ce°i includea øi pe 
Andrei Sacharov øi Boris Elflîn. Îndată ce Elflîn fusese ales 
preøedinte al Rusiei în 1990 — în acel moment un post mai 
degrabă formal, flinând mai mult de imagine — Galina avea 
să devină cel mai apropiat consilier al său, sfătuindu°l oficial 
în chestiuni de natură etnică øi neoficial în toate celelalte 
probleme, inclusiv numiri în structurile guvernamentale. În 
1992, Elflîn se gândea la numirea Galinei în funcflia de 
ministru al apărării; o asemenea numire a unei femei, civilă 
pe deasupra øi cu vederi pacifiste, ar fi fost ceva spectaculos, 
în stilul clasic al lui Elflîn de la începutul anilor 1990, un 
mesaj menit să transmită că nimic nu va mai fi la fel în 
Rusia, ori poate nici în restul lumii.
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Acesta øi era punctul nodal al agendei Galinei, radical 
chiar øi după standardele activiøtilor de la începutul 
deceniului. Împreună cu un grup mic de avocafli øi politicieni, 
ea a încercat, fără succes, să aducă la judecată Partidul 
Comunist din URSS. A fost autoarea unui proiect de lege a 
lustrafliei1, cuvânt derivat dintr°un termen din greaca veche ce 
înseamnă „purificare“; conceptul începea să fie folosit în 
fostele flări ale estului comunist pentru a descrie izgonirea 
fostului partid øi a agenflilor ex°polifliei secrete din 
demnităflile publice. Aflase, prin 1992, că o organizaflie 
internă de partid fusese reînfiinflată în cadrul KGB2 — o 
încălcare directă a decretului emis de Elflîn după puciul ratat 
din august 19913, prin care Partidul Comunist din Rusia era 
scos în afara legii. La o întâlnire publică din 1992, încercase 
să°i atragă atenflia lui Elflîn asupra acestui fapt, însă el o 
ignorase cu brutalitate, lucru ce anunfla atât sfârøitul carierei 
Galinei în administraflia sa, cât øi atitudinea din ce în ce mai 
conciliantă a preøedintelui în privinfla serviciilor secrete øi  
a multor comuniøti învederafli rămaøi la putere sau în 
proximitatea acesteia. Scoasă din structurile 
guvernamentale, Galina se străduise să impună adoptarea 
legii lustrafliei, eøuase, apoi părăsise cu totul jocurile politice 
din Rusia øi se îndreptase către Statele Unite, unde activase 
mai întâi la Institutul Păcii din Washington, apoi ca 
profesoară la Universitatea Brown.

Prima dată când am întâlnit°o pe Galina nu am reuøit să  
o zăresc: era ascunsă între miile de persoane ieøite în Piafla 
Maiakovski din Moscova pe 28 martie 1991, care participau  
la un miting în favoarea lui Elflîn. Preøedintele sovietic Mihail 
Gorbaciov tocmai îl dezavuase public pe Elflîn; emisese øi un 
decret care interzicea protestele în oraø4. Tancurile vuiau 
prin metropolă în dimineafla aceea, aøezate astfel încât să 
îngreuneze cât mai mult accesul populafliei la adunare. 
Organizatorii, în replică, formaseră două coloane, pentru  
a uøura accesul oamenilor la măcar unul dintre locurile de 
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protest. Vizitam pentru prima oară Moscova, după zece ani 
de emigraflie; stăteam, din întâmplare, în apartamentul 
bunicii de pe lângă Piafla Maiakovski. Descoperind că 
bulevardul, Tverskaia, fusese blocat, am ocolit printr°un øir 
de curfli, am trecut pe sub o arcadă øi am nimerit pe dată în 
tumultul mulflimii. Nu vedeam decât cefele manifestanflilor 
øi un øir de paltoane cenuøii øi negre, aproape identice. 
Auzeam însă vocea unei femei răsunând peste mulflime, 
vorbind despre dreptul inviolabil øi constituflional la asociere. 
M°am întors spre un bărbat aflat lângă mine; avea o sacoøă 
galbenă de plastic øi flinea de mână un copil. „Cine 
vorbeøte?“, am întrebat. „Starovoitova“, mi°a răspuns. Chiar 
atunci femeia a început să antreneze mulflimea în scandarea 
unei lozinci de cinci silabe, care răsuna, mi se părea mie, 
peste întregul oraø: „Ru°si°a! El°flîn“. În mai puflin de jumătate 
de an Uniunea Sovietică avea să se prăbuøească, iar Elflîn 
avea să devină liderul unei Rusii noi, democratice. Că asta 
era imposibil de evitat au descoperit mulfli, inclusiv eu, în 
ziua aceea de martie, când locuitorii Moscovei au sfidat 
guvernul comunist, cu toate tancurile sale, încăpăflânându°se 
să°øi spună oful în piafla publică.

Nu mai flin minte exact când am întâlnit°o pe Galina faflă 
în faflă, însă ne°am împrietenit în anul cât a predat la Brown; 
era adeseori invitată în casa tatălui meu de lângă Boston; eu 
mă tot deplasam între SUA øi Rusia, iar Galina a devenit 
pentru mine un fel de mentor într°ale politicii ruseøti, deøi 
uneori mai protesta, susflinând că se dedicase exclusiv vieflii 
academice. Protestele acestea trebuie că s°au terminat în 
decembrie 1994, când Elflîn a lansat o ofensivă militară 
asupra republicii separatiste Cecenia: oamenii care°l 
consiliau acum îl asiguraseră, se pare, că insurgenflii puteau 
fi calmafli rapid øi fără bătaie de cap. Galina a înfleles că noul 
conflict urma să fie un dezastru, cea mai mare ameninflare la 
adresa noii democraflii din Rusia. În primăvară a plecat în 
Urali pentru a prezida un congres menit să reînvie partidul 
ei, Rusia Democrată, care fusese cândva cea mai mare forflă 
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politică a flării. Urma să asist la congres ca jurnalistă pentru 
cel mai important cotidian rusesc al vremii, dar în drum  
spre Celiabinsk — călătorie care implica un zbor de trei ore, 
urmat de alte trei ore cu autobuzul — am reuøit să mă las 
jefuită. Am ajuns în Celiabinsk în puterea nopflii, înfriguratæ 
øi fără un ban, øi am dat fuga la recepflia hotelului Galinei: 
tocmai ajunsese, la capătul unei zile lungi de întâlniri 
încordate. Înainte să apuc să rostesc ceva, m°a tras la ea în 
cameră, mi°a pus un pahar de votcă în mână øi s°a aøezat  
la o masă de sticlă unde mi°a pregătit mai multe sendviøuri 
minuscule cu salam. Mi°a împrumutat øi bani pentru biletul 
de întoarcere la Moscova.

Galina avea faflă de mine sentimente materne — eram  
de aceeaøi vârstă cu fiul ei, care se mutase în Anglia, 
însoflindu°øi tatăl, cam în perioada în care ea devenea un 
politician de frunte — dar scena cu sendviøurile mai însemna 
ceva. Într°o flară unde modelele politice fuseseră comisari 
îmbrăcafli în haine de piele øi nomenclaturiøti decrepifli, 
Galina încerca să fie o creatură cu totul nouă: politicianul 
uman. Øocase publicul unei conferinfle feministe din Rusia 
ridicându°øi fusta øi arătându°øi picioarele: încerca să 
demonstreze că un politician bărbat, care o acuzase că e 
crăcănată, se înøelase. Vorbise, pentru una dintre primele 
reviste glossy din Rusia, despre greutăflile întâmpinate de 
supraponderali, printre care se număra, în a°øi găsi 
îmbrăcăminte acceptabilă. Øi totodată îøi urma agenda 
legislativă cu furie øi încăpăflânare. Încercase din nou, în 
1997, să impună legea lustrafliei — dar eøuase iarăøi. În 1998 
se implicase în anchetarea finanflărilor de campanie5 a unora 
dintre inamicii săi politici cei mai puternici, printre care  
se număra øi preøedintele comunist al Dumei, camera 
inferioară a parlamentului. (Partidul Comunist era din nou 
legal øi popular.)

O întrebasem de ce se hotărâse să revină la politică, de 
vreme ce era pe deplin conøtientă că nu avea nicicând să mai 
exercite influenfla de altădată. A încercat să°mi răspundă în 
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mai multe rânduri, nereuøind, mereu, să°øi clarifice motivaflia. 
În cele din urmă, m°a sunat de la un spital unde urma să fie 
operată; pe cale să fie anesteziatæ, încercase să°øi clarifice 
perspectiva asupra vieflii øi găsise în cele din urmă  
o imagine care°i plăcea. „E o legendă a vechilor greci, despre 
harpii“, mi°a spus. „Sunt năluci care pot prinde viaflă doar 
dacă beau sânge de om. Viafla unui intelectual e precum cea 
a unei umbre. Când unul participă la clădirea viitorului, fie  
øi a unei părfli mici a acestuia — øi asta înseamnă de fapt 
politica — atunci năluca poate prinde viaflă. Însă pentru asta 
trebuie să bea sânge, inclusiv pe al său.“

Am urmărit privirea lui Kate, fixată pe radio; aparatul 
emitea un fâøâit uøor, de parcă vorbele care se prelingeau 
prin boxe l°ar fi făcut să se înece. Spicherul spunea că Galina 
fusese împuøcată øi ucisă cu câteva ore în urmæ, pe scara 
blocului său din Sankt Petersburg. Venise cu avionul de la 
Moscova, pe seară. Împreună cu consilierul ei legislativ, 
Ruslan Linkov, trecuse pe la părinflii ei, apoi se îndreptase 
spre clădirea în care locuia, pe faleza Griboiedov, una dintre 
străzile cele mai frumoase din oraø. Găsise casa scării 
întunecată: pistolarii care o aøteptau în susul scării scoseseră 
becurile. Galina øi asistentul ei urcaseră totuøi, vorbind 
despre un proces care°i fusese intentat recent de un partid 
naflionalist. Urmaseræ un pocnet øi o străfulgerare de lumină; 
Galina se oprise din vorbit. Ruslan flipase: „Ce facefli?“ øi 
alergase către sursa luminii øi a sunetului. Primise în plin 
următoarele două gloanfle.

Ruslan îøi pierduse cunoøtinfla pentru scurtă vreme, apoi 
øi°o recăpătase suficient cât să sune un jurnalist de pe mobil. 
Jurnalistul chemase poliflia. Øi acum, îmi relata vocea 
dinăuntrul cutiei radioului, Galina era moartă, iar Ruslan, pe 
care°l øtiam øi°l plăceam de asemenea, se afla în spital, în 
stare gravă.

Dacă această carte ar fi fost un roman, personajul meu ar 
fi lăsat totul baltă auzind de moartea prietenei sale øi, øtiind 
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deja că viafla i s°a schimbat pentru totdeauna, s°ar fi repezit 
să facă ceva, orice, care să dea semnificaflie momentului. În 
viafla reală øtim însă arareori când anume ni se modifică 
irevocabil vieflile sau cum să ne purtăm când ne loveøte 
tragedia. Eu m°am dus să°mi cumpăr flevi pentru baia noului 
meu apartament. Abia când maistrul constructor care mă 
însoflea a spus: „Afli auzit de Starovoitova?“ m°am oprit, 
înlemnită. fiin minte că am rămas cu privirea aflintită asupra 
cizmelor mele øi mai flin minte zăpada, cenuøie øi întărită de 
paøii a mii de aspiranfli la statutul de proprietar de locuinflă. 
„Aveam un contract să°i construim un garaj“, a spus omul. Øi 
cumva, în clipa aceea mi°a trecut prin cap că prietenei mele 
n°o să°i mai trebuiască niciodată garajul øi mi°am dat seama 
cât de neajutorată, înfricoøată øi furioasă mă simfleam. Am 
sărit în maøină, am condus până la gară øi am pornit spre 
Sankt Petersburg ca să scriu despre ce se întâmplase cu 
Galina Starovoitova.

Am petrecut, în următorii doi ani, săptămâni întregi în 
Petersburg. Mai era o poveste pe care încă nu mi°o spusese 
nimeni — una însă mult mai vastă decât orice scrisesem 
până atunci, una mai cuprinzătoare chiar decât cea a uciderii 
cu sânge rece a unuia dintre cei mai cunoscufli politicieni ai 
flării. Am găsit în Sankt Petersburg un oraø — al doilea ca 
mărime din Rusia — ce era de fapt un stat în stat. Un loc în 
care KGB — organizaflia împotriva căreia Starovoitova dusese 
cea mai importantă øi deznădăjduită bătălie — era 
atotputernic. Politicienii øi ziariøtii locali credeau că 
telefoanele le erau ascultate øi că li se amplasau microfoane 
prin birouri; aveau, se pare, dreptate. Un loc în care 
asasinarea jucătorilor majori din zona politică øi de afaceri 
era o chestie ce flinea de obiønuinflă. Øi un loc unde afacerile 
cu cântec puteau cu uøurinflă să bage pe cineva după gratii. 
Era, cu alte cuvinte, un loc ce prefigura felul în care avea să 
devină în câfliva ani øi restul Rusiei, odată cu accederea la 
putere a celor care conduceau Petersburgul în anii 1990.
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N°am reuøit nicicând să aflu cine a dat ordinul de ucidere 
a Galinei Starovoitova (cei doi bărbafli care, ani mai târziu, au 
fost condamnafli pentru crimă nu erau nimic altceva decât 
asasini plătifli). Øi nici n°am aflat pentru ce. Am aflat însă că 
pe parcursul anilor 1990, în vreme ce tineri ca mine îøi 
clădeau viefli noi într°o flară nouă, existase o lume paralelă cu 
a noastră. Sankt Petersburgul conservase øi perfecflionase 
multe dintre trăsăturile esenfliale ale statului sovietic: era un 
sistem de guvernare care flintea să°øi anihileze inamicii — un 
sistem paranoid, închis, care se străduia să controleze totul 
øi să øteargă de pe fafla pământului ceea ce nu putea 
controla. A fost imposibil să descopăr ce anume, precis, a 
ucis°o pe Starovoitova, fiindcă poziflia ei de inamic al 
sistemului îi pecetluise soarta, o condamnase. Umblasem 
prin multe zone de război, îmi făcusem meseria sub gloanfle, 
însă asta a fost povestea cea mai înfricoøătoare pe care a 
trebuit s°o scriu vreodată: nu mai fusesem niciodată, până 
atunci, obligată să descriu o realitate atât de lipsită de 
emoflie øi de crudă, atât de clară øi de necruflătoare, atât de 
coruptă øi de lipsită, cu totul, de remuøcare.

În doar câfliva ani Rusia întreagă avea să devină această 
realitate. Cum s°a întâmplat asta este povestea pe care o voi 
spune mai departe în paginile cărflii.

Putin Biografie INTERIOR pcic.in13   13 2/13/12   6:40:44 PM



Un preøedinte la nimereală
14

c1c1
Putin Biografie INTERIOR pcic.in14   14 2/13/12   6:40:45 PM



c1
Omul færæ chip. incredibila ascensiune a lui vladimir putin

1�

c1
Imaginafli°vă că avefli o flară øi nu are cine s°o conducă.  
Cu această stare de fapt au crezut că se confruntă, în 1999, 
Boris Elflîn øi apropiaflii săi din cercurile puterii.

Elflîn era, de multă vreme, foarte bolnav. Suferise câteva 
infarcturi øi trecuse printr°o operaflie pe cord deschis la 
puflină vreme după ce fusese ales pentru un al doilea 
mandat, în 1996. Mulfli credeau că preøedintele bea mult —  
o afecfliune comună øi uøor de recunoscut a ruøilor, cu toate 
că unii dintre apropiaflii lui Elflîn insistau că puseele sale 
ocazionale de dezorientare øi sevraj se datorau unor boli øi 
nu băuturii. Indiferent care ar fi fost motivul, Elflîn devenise 
incoerent sau lipsise la câteva vizite de stat, pierzând 
încrederea suporterilor săi øi dezamăgindu°øi alegătorii.

Elflîn nu mai era, prin 1999, când popularitatea îi scăzuse 
dramatic, decât umbra politicianului care fusese cândva. 
Încă mai folosea multe din uneltele care îl consacraseræ: 
făcea numiri politice neaøteptate, alterna perioade de control 
cu etape de relaxare guvernamentală, se folosea strategic de 
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imaginea sa romanflată — însă aducea tot mai mult cu un 
boxer orb care flutura din mâini în ring, atingând adversari 
imaginari øi ratându°i pe cei reali.

În a doua parte a celui de°al doilea mandat, Elflîn øi°a 
reîmprospătat în mod repetat øi cu febrilitate guvernul.  
A demis un prim°ministru care ocupase postul vreme de øase 
ani, l°a înlocuit cu un necunoscut de treizeci øi øase de ani, 
pentru ca, øase luni mai târziu, să°l aducă înapoi în funcflie 
pe fostul prim°ministru — dar numai pentru a°l înlocui iarăøi 
după trei săptămâni. Elflîn „ungea“ succesor după succesor, 
însă doar pentru a°øi exprima apoi dezamăgirea faflă de 
fiecare dintre aceøtia, într°o manieră publică ce reuøea  
să stânjenească atât obiectul neplăcerii lui Elflîn, cât øi pe 
oricine care se nimerea martor la declararea căderii în 
dizgraflie.

Cu cât mai haotic devenea comportamentul 
preøedintelui, cu atât numărul duømanilor săi sporea —  
øi inamicii se solidarizau. Cu un an înainte ca al doilea øi 
ultimul său mandat să expire, Elflîn se afla în vârful unei 
piramide extrem de fragile. Multele sale schimbări în 
administraflie obligaseră să iasă din sistem câteva generaflii 
de profesioniøti; mulfli miniøtri øi conducători de agenflii 
federale erau acum tineri mediocri, absorbifli de golul de 
putere de la vârf. Aliaflii de încredere ai lui Elflîn erau atât de 
puflini øi de strânøi laolaltă, că presa îi numea Familia. Printre 
ei se numărau: fiica lui Elflîn, Tatiana; øeful administrafliei 
prezidenfliale, Alexandr Voloøin; fostul øef al administrafliei 
prezidenfliale, Valentin Iumaøev, cu care mai târziu, Tatiana 
avea să se căsătorească; un alt fost øef de administraflie, 
economist øi arhitect al privatizării ruseøti, Anatoli Ciubais; øi 
antreprenorul Boris Berezovski. Din jumătatea de duzină de 
aøa°ziøi oligarhi — oameni de afaceri care se îmbogăfliseră 
enorm sub regimul Elflîn øi îøi arătaseră recunoøtinfla 
finanflându°i campania de realegere — Berezovski era 
singurul care rămânea, neøovăielnic, de partea preøedintelui.
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Elflîn nu avea dreptul legal la un al treilea mandat øi nici 
nu era destul de sănătos ca să încerce; era îndreptæflit să se 
teamă de ridicarea unui succesor neprietenos. Elflîn era mai 
mult decât un preøedinte nepopular: era primul politician în 
care ruøii crezuseră cu adevărat — iar dezamăgirea pe care o 
resimflea acum populaflia era la fel de amară pe cât fusese de 
dulce bucuria de altădată.

fiara era zdruncinată, traumatizată øi deziluzionată. 
Cunoscuse experienfla unităflii øi speranflei în ultima parte  
a anilor 1980, culminând cu august 1991, când poporul 
făcuse să dea înapoi grupul de conspiratori ce ameninflase 
conducerea lui Gorbaciov. Îøi pusese încrederea în Boris Elflîn, 
singurul lider rus din istorie ales liber. În schimb, poporul rus 
se alesese cu o hiperinflaflie care îi înghiflise economiile de o 
viaflă, øi asta în câteva luni doar; se pricopsise cu birocrafli øi 
antreprenori ce furau pe faflă de la stat øi unii de la alflii; 
suferea de inegalitate economică øi socială la un nivel 
niciodată atins până atunci. Øi mai rău încă, mulfli ruøi îøi 
pierduseră orice încredere în viitor — øi odată cu aceasta øi 
sentimentul unităflii, care°i făcuse să răzbată prin anii 1980 øi 
începutul anilor 1990.

Regimul Elflîn făcuse grava eroare de a nu fline seama de 
durerile øi fricile flării. Pe parcursul anilor 1990, Elflîn, un 
adevărat populist care mergea cu autobuzul øi călărea 
turelele tancurilor — în funcflie de situaflie — se retrăsese tot 
mai mult în lumea impenetrabilă øi bine păzită a limuzinelor 
negre øi a conferinflelor cu uøile închise. Întâiul său 
prim°ministru, tânărul øi strălucitul economist Egor Gaidar, 
ajuns întruchiparea reformei economice postsovietice, 
declarase în public că el, unul, considera populaflia prea 
tâmpită pentru a merita o dezbatere despre reformă. 
Oamenii Rusiei, abandonafli de liderii lor la ora suferinflei, au 
căutat alinare în nostalgie — nu atât în ideologia comunistă, 
care îøi uzase potenflialul inspiraflional cu decenii în urmă, ci 
mai degrabă în dorul după o Rusie care să aibă din nou statut 
de superputere. În 1999, agresiunea se simflea în aer; acesta 
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era unul dintre principalele motive pentru care Elflîn øi 
Familia se simfleau, pe bună dreptate, înspăimântafli.

Suferinfla øi violenfla reuøesc, cumva, să°i orbească pe 
oameni. Ruøii, aøadar, ignorau în mare parte realizările 
adevărate ale deceniului Elflîn. În pofida multelor viraje 
greøite făcute pe parcurs, Rusia reuøise să°øi privatizeze mare 
parte din industrie — iar companiile cele mai mari fuseseră 
puse pe picioare øi făcute competitive. În ciuda creøterii 
inegalităflilor, marea majoritate a ruøilor beneficiau de o 
îmbunătăflire a calităflii vieflii6: numărul gospodăriilor cu 
televizoare, maøini de spălat øi frigidere era în creøtere; 
numărul de automobile personale se dublase; numărul 
turiøtilor ce călătoreau peste graniflă aproape că s°a triplat 
între anii 1993 øi 2000. În august 1998, Rusia intrase în 
incapacitate de plată, lucru care produsese o scurtă, dar 
semnificativă accentuare a inflafliei; de atunci însă economia 
adoptase un trend crescător.

Mass°media înflorea: într°o perioadă de timp incredibil de 
scurtă ruøii învăflaseră să facă emisiuni de televiziune 
frumoase, sofisticate; apăruseră, de asemenea, puzderie de 
publicaflii tipărite, ba chiar øi câteva publicaflii electronice. 
Multe (deøi nu toate) dintre problemele de infrastructură 
fuseseră soluflionate: trenurile intercity veneau din nou la 
timp, poøta funcfliona, tot mai multe locuinfle beneficiau de 
linii telefonice fixe. O companie rusească, furnizor de servicii 
de telefonie mobilă, fondată în 1992, îøi plasase acfliunile la 
Bursa din New York øi se descurcase de minune.

Øi totuøi guvernul părea cu totul incapabil să convingă 
populaflia că situaflia era cu adevărat mai bună decât în urmă 
cu zece ani. Nesiguranfla simflită de ruøi încă de la colapsul 
URSS era atât de covârøitoare, încât orice fel de insatisfacflie 
părea să le confirme iminenfla catastrofei, în vreme ce 
realizările erau metamorfozate în teama de viitoare eøecuri. 
Elflîn nu avea la dispoziflie, ca să răspundă acestor temeri, 
decât populismul său: nu putea confrunta sau remodela 
aøteptări; nu putea duce flara înainte găsind noi idealuri de 
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urmat øi o retorică nouă. Putea doar să încerce să le dea 
oamenilor ce°øi doreau.

Iar oamenii, cu siguranflă, nu°l mai doreau pe Elflîn. Zeci 
de milioane de ruøi îl considerau direct responsabil pentru 
greutăflile ultimilor zece ani, pentru speranflele lor pierdute  
øi visurile spulberate — ba chiar, se părea, până øi pentru 
tinereflea trecută — øi îl urau din toată inima. Oricine ar fi 
condus flara după Elflîn ar fi putut cu uøurinflă să obflină girul 
populafliei trimiflându°l în fafla instanflei. Fragilul preøedinte 
se temea cel mai mult că un partid numit Oteøestvo — Vsia 
Russia (fiara Strămoøească — Rusia Întreagă; numele, un 
hibrid alcătuit din două denumiri politice, sună la fel de lipsit 
de eleganflă în rusă ca øi în română), condus de un fost 
prim°ministru øi câfliva primari øi guvernatori, avea să vină  
la putere øi să se răzbune pe Elflîn øi Familia sa, trimiflându°l 
la închisoare pentru tot restul vieflii sale.

Aici a intrat în scenă Vladimir Putin.
Din câte relatează Berezovski, Familia încerca să găsească 

un succesor. Era o discrepanflă uriaøă în această strădanie. 
Un grup minuscul, asediat øi izolat, încerca să dea peste 
cineva care să preia flara cu cel mai mare teritoriu din lume, 
cu focoasele sale nucleare øi istoria sa tragică — øi singurul 
lucru mai redus decât numărul candidaflilor părea a fi 
numărul de calităfli care li se cereau. Tofli cei cu un anume 
capital politic øi înzestrafli cu ambiflie — tofli cei ale căror 
personalităfli erau potrivite cu slujba — îl abandonaseră deja 
pe Elflîn. Candidaflii rămaøi nu erau decât niøte indivizi 
oarecare, în costume cenuøii.

Berezovski pretinde că Putin era protejatul său. Din câte 
mi°a spus la vila sa de lângă Londra — mi°am flinut 
promisiunea de a°i uita amplasamantul exact de îndată ce 
am revenit în oraø — Berezovski îl cunoscuse pe Putin în 
1990, în vreme ce căuta să°øi extindă afacerile la Leningrad. 
Berezovski era un savant devenit comerciant de maøini. 
Afacerea sa consta în vânzarea de maøini Lada — numele 
lipit de ruøi unei maøini prost făcute, inspirată de un model 
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de Fiat de mult depăøit. Importa øi maøini europene la mâna 
a doua7 øi construise ateliere de reparaflii auto pentru a drege 
marfa pe care°o vindea.

Putin, pe atunci consilier al preøedintelui Consiliului 
Municipal Anatoli Sobceak, îl ajutase pe Berezovski să 
deschidă un service auto în Leningrad øi refuzase o mită — 
lucru suficient pentru ca Berezovski să°l flină minte. „Era 
primul birocrat care nu lua mită“, m°a asigurat Berezovski. 
„Serios. M°a impresionat profund.“8

Berezovski øi°a făcut un obicei din a „da o fugă“ pe la 
biroul lui Putin ori de câte ori se nimerea prin Sankt 
Petersburg — flinând cont de felul de a fi al lui Berezovski, 
aceste descinderi erau, foarte probabil, vizite în care 
oligarhul dădea buzna, pălăvrăgea încântat øi o lua apoi din 
loc, posibil fără să înregistreze multe dintre reacfliile gazdei 
sale. Când am vorbit cu Berezovski, i°a venit tare greu să°øi 
aducă aminte ce°i spunea pe atunci Putin. „Dar îl vedeam ca 
pe un soi de aliat“, a declarat el. Îl mai impresionase øi faptul 
că Putin, promovat la rangul de viceprimar odată cu alegerea 
lui Sobceak ca edil, avea mai târziu să refuze un post la noua 
administraflie a oraøului, după ce Sobceak nu izbutise să fie 
reales.

Odată ce Putin s°a mutat la Moscova în 1996, primind un 
post administrativ la Kremlin, cei doi au început să se 
întâlnească mai des, la clubul exclusivist pe care Berezovski 
îl deflinea în centrul oraøului. Berezovski se folosise de 
relafliile sale pentru a aranja ca semne rutiere cu „Trecerea 
oprită“ să fie amplasate la ambele margini ale cvartalului, 
obflinând, astfel, o porfliune dintr°o stradă doar pentru el. 
(Locuitorii câtorva clădiri de apartamente de peste drum nu 
mai puteau, legal, să°øi parcheze acolo maøinile.)

Pe la începutul lui 1999, Berezovski era însă asediat — ca 
øi ceilalfli membri ai Familiei, dar øi mai mult încă: era 
singurul dintre ei care punea prefl pe locul său în societatea 
moscovită. Captiv într°o luptă pentru putere disperată øi 
aparent fără sorfli de izbândă cu fostul prim°ministru Evgheni 
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Primakov, liderul alianflei politice anti°Elflîn, Berezovski 
devenise un soi de paria. „Era ziua sofliei mele, Lena“, mi°a 
spus. „Øi am hotărât să nu invităm prea multă lume, fiindcă 
nu voiam să°øi strice cineva relafliile cu Primakov. Aøa că am 
chemat doar prieteni. Øi vine omul meu de la pază øi îmi 
spune: «Boris Abramovici, Vladimir Vladimirovici Putin o să 
sosească în zece minute». Øi eu zic: «Ce s°a întâmplat?», la 
care omul de pază: «Vrea să°i ureze la mulfli ani doamnei 
Lena». Øi în zece minute øi°a făcut apariflia, cu un buchet de 
flori. Atunci i°am zis: «Volodea�, pentru ce faci asta? Ai øi aøa 
destule probleme. De ce trebuie să te expui?». Iar el a spus: 
«Mă expun, da». Øi aøa s°a întărit relaflia noastră. Începând de 
la faptul că nu a vrut să accepte mita. Apoi a refuzat să°l 
abandoneze pe Sobceak. Øi apoi întâmplarea asta, care m°a 
făcut să fiu sigur că era un om bun, direct — un om al 
KGB°ului, da, dar totuøi un om." Povestea i s°a urcat lui 
Berezovski direct la cap.

Berezovski era făcut din acelaøi aluat ca øi alfli afaceriøti 
timpurii din Rusia. Era øi el foarte inteligent, bine educat øi 
iubitor de riscuri. Ca majoritatea celorlalfli, era evreu, lucru 
care°l făcuse un marginal încă din timpul copilăriei. Avea,  
ca øi ceilalfli, o ambiflie imensă øi o energie fără limite. Era  
un doctor în matematică ce intrase în afaceri cu o firmă  
de import maøini øi service auto. Adaptând creditarea la 
hiperinflaflie, obflinuse milioane de dolari de pe urma celui 
mai mare fabricant de automobile din Rusia9. Pe la mijlocul 
anilor 1990 era deja bine plasat în domeniul bancar, continua 
să aibă de°a face cu vânzările de automobile, obflinuse  
o parte dintr°o mare companie petrolieră10 øi, cel mai 
important lucru, se postase la conducerea televiziunii 
publice ruse, Canalul Unu, cel mai vizionat post tv din 
Rusia — care°i dădea acces, fără restricflii, la 98 de procente 
din totalul gospodăriilor ruseøti.

� „Volodea“, „Vova“, „Volodka“ øi „Vovka“ sunt toate diminutive ale 
numelui „Vladimir“, înøiruite aici în ordinea crescătoare a familiarităflii.
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