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Capitolul 1

Precum un chelalait de chine

Rusofobia este o constantl a ultimelor cinci secole' La

prima vedere, nu ar p[rea necesar si mai scriem o carte despre

acest subiect. Literatura mondiali (occidentalS) este plini de

rusofobie. $i oricit de paradoxal ar putea ap[rea, la fel este 9i li-

teratura rusi. $i nu numai literatura. Ce si mai spunem despre

cinematografie? Hollywoodul este impregnat de ea, de cdnd

existi, in cantitili industriale.

Dar aici apar numeroase intrebiri foarte interesante, unele

avind caracter istoric, altele care lin strict de actualitate, de

evenimentele fierbin[i ale momentului. Triim ce-i drept in

r-remuri foarte interesante. in realitate, toate ,Jrremurile" sunt

tbarte interesante pentru cine le trlieEte din interior' Dar

aceasta este o perioad[ special[, dintre acelea care marcheazb

un punct de cotituri: cAnd ne dim seama, brusc, c[ se intAm-

pl[ ceva important, nou' Epocal, chiar'

in cele zece secole care au urmat ciderii Imperului Roman,

:n Europa este pulin probabil si fi fost percepute mari rup-

:uri sau discontinuitili. insi ultimele trei secole au dus la inre-

:istrarea unor tulburiri puternice. Probabil Cristofor Columb

:u a fost in stare si evalueze amploarea schimbirii cruciale pe
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care a declangat-o. Evolufia accelerati ini{iati de Galileo Gali-
lei nu a fost sesizati de cardinalul Bellarminol, dar Galileo gtia
ce cutremure avea sd produci a sa ,,sensata experientia et certa
demonstratione".intr-adevir, de atunci omenirea a fost zgudu-
itl in repetate rAnduri de schimbiri majore in lan[.

TotuEi, ceea ce se intimpli in acest moment - mie cel care
scriu gi voui, cei care citili - este ceya cu totul nou. Dacd ar
trebui si caut o analogie care sI se apropie de aceste vremuri
ale noastre as spune c[, daci dinozaurii ar fi al'ut aceleagi in-
strumente conceptuale ca ale noastre, ar fi perceput cu sol-
zii aceleaqi senzafii ingrijoritoare pe care le simlim noi ast6zi.

$tim ins[ ci nu aveau la dispozilie aceste instrumente, deci au
fost exterminafi fbri s[-gi dea seama.

Dar cred cd nici noi nu ne aflim intr-o situa[ie mult mai
buni. Cici nici noi nu dispunem de ,,instrumente conceptu-
ale" adecvate, care si prevad[ sau si infrunte ce este pe cale s[
se intAmple, degi semnele se vid deja la orizont.

Cam aga s-a intimplat cu locuitorii de pe Insula pagtelui

care au tiiat ultimul palmier de pe acea insuli pierdutl in
imensul Ocean Pacific. Oare i;i dideau seama ce fbceau? pro-
babil ci nu. $i noi ar trebui si ne intrebim: ,,Ce suntem pe cale
sd facem?" Dar nu o facem.

$i totugi, simfim ceva pe sub piele, ca un fior. Iar in acest
caz, e mai mult decdt un fior trecitor: este senzatia ci se pre-
gitesc evenimente radicale, cruciale, dintre cele care pot l6sa
urme de-a lungul a numeroase generafii. Poate chiar ,pentru
totdeauna'l dincolo de timp.

Semnele prevestitoare sunt multe. $i existi indivizi
care - asemenea cAinilor care simt apropiindu-se cutremurele

' Roberto Bellarmino (1542-1621) a fost membru al ordinului ie-
zuit, cardinal, doctor al Bisericii, considerat cel mai mare teolog al vre-
mii gi supranumit ,,nimicitorul ereticilor" (n. red.).
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din cine gtie ce strdfunduri ale PimAntului, prin intermediul
unor misterioase frecvenle de sunete gi vibralii - simt cum

se apropie ceva gi incearcd sI in{eleagi despre ce este vorba,

de unde vine, ce schimberi majore va provoca. Foarte pro-

babil, nu va fi ceva linigtit, altfel nu ar produce semnale atit
de neobiqnuite.

Cdinii cheliliie cind simt cd se apropie cutremurul. Se

tem. Nu este o bucurie: este teami. $i noi, in felul nostru,

,,chelillirn'. Diferenla consti poate in faptul ci aproape tofi
cdinii simt ci se apropie cutremurul in timp ce aproape to[i
oamenii nu simt nimic. De aceea, in general, cei care percep

schimbarea mai mult sau mai putin iminenti - gi ,,chelillie"
in felul lor - sunt privi[i de aproape tofi ceilalli cu dezgust,

mili sau chiar uri.
Casandrelel nu s-au bucurat niciodati de mare popularitate

gi poate ci explicalia provine din specificul caracterului uman.

Suntem conservatori. Un principiu conservator se regisegte

in fiecare organism complex. Nu este singurul principiu care

ne caracterizeazi, dar este foarte puternic. DacS' nu ar exista,

organismul complex - vorbesc despre organisme vii - nu ar

putea si se conserve. Noi, fiinfele umane, suntem foarte com-

plexe, prin urmare gi foarte conservatoare. Astfel se poate

intdmpla, ba chiar se int6mpli aproape mereu, ci nu prea

acordim credit acelor senzalii, ginduri sau idei care pot tul-
bura aceasti continuitate. in asa misuri incAt, adesea, chiar

I Casandra (in mitologia greaci) a fost fiica lui Priam, regele Troiei, 9i

a Hecubei. Apolo a inzestrat-o cu darul profeliei, osAndind-o, in acelagi

timp, ca spusele sale si nu fie crezute. A prevestit in zadar prlbugirea
'Iroiei, a fost luati sclavi de Agamemnon qi omorit[. Conceptul numit

,,sindromul Casandra" este folosit pentru a catactetiza Persoane care

cred c[ pot prezice viitorul, dar nu sunt capabile si fac[ ceva pentru a-l

evita (n. red.).
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nu vedem aceste ,,intruziuni ale nout6[ii" chiar dacd ele sunt
evidente.

inchid aceasti parantezi lungi Ei revin la intrebarea inifiali:
de ce ar trebui s[ ne ocuplm astdzi de rusofobie, dat fiind ci nu
este deloc ceva nou?

Din doud motive.

Primul: deoarece,,rusofobia 2.0", valul actual, este (gi) un fel
de chelililt profund, un semnal. Nu este doar versiunea mo-
dernd a ceea ce a existat mereu. Agadar va fi util si incercim
si infelegem ce ne transmite, ce mesaj aduce cu sine. Nou[,
occidentalilor, desigur. Dar gi ruqilor, care parlial - dar numai
parfial, cum vom vedea - sunt gi ei occidentali.

Al doilea: rusofobia actuali, contemporani, este ca o lentili
care mlregte. Dac[ este folositl cofect, ne va permite nou6, oc-
cidentalilor, si inlelegem mai bine ce este pe cale si i se intim-
ple civilizafiei noastre. $i civilizaliei umane in general.

Rusia nu a fost niciodati Occident, chiar daci rugii - sau

poate ar fi mai bine si spunem o parte a lor, o mare parte a

intelectualiti(ii ruse * au fost parte din Occident, au dorit cu
tirie si fie parte din Occident, s-au simfit parte din Occident,
au suferit pentru nu ci sunt parte din Occident.

Toate aceste componente psihologice, sociologice, culturale
gi istorice sunt parfial adevirate gi parlial false, adici sunt reale
intr-o anumiti misuri, dar intr-una la fel de mare sunt rezul-
tatul dorin{ei sau al neimplinirii unei dorin[e.

imi vine in minte extraordinara reprezentare a graficu-
lui unei vieli omeneEti propus de Marguerite Yourcenar in
carnefelele de note pentru Memoriile lui Hadrian, care ,,nu
se compune dintr-o orizontall gi doui perpendiculare, ci mai
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degrabi din trei linii sinuoase, intinse la infinit, mereu apropi-

irrdu-se neincetat divergente: ceeace un om acrezut ci este, ce

a vrut si fie gi ce a fostl'l
Prin urmare, ruqii, ca popor, au suferit qi suferi din cauzb cL

inainteazi de-a lungul acestor trei linii sinuoase, adesea fhri si

;tie pe care s-au aflat sau se afli cu adevirat. Sunt divizali in mod

schizofrenic ca o colectivitate care se afli la jumitate de drum

;i care uneori cade pe o parte gi alteori pe partea cealalti a dru-

rnului, ca apoi si se ciiasci gi sd revini pe partea opusd. Aceasti

sfAEiere se manifestd Ei la nivel individual, dAnd naqtere unor

rispunsuri neaEteptate, contradictorii, aparent inexplicabile.

,,Rusia nu poate fi inleleasi cu mintea'. Acest vers al poe-

tului rus Fiodor Tiutcev2 reflecti o realitate atit de profundi,

incit a devenit monedS'curenti in conversa{ia de zi cu zi, nu

cloar in discursul jurnalistic gi literar al rugilor. $i este impresi-

onant faptul ci ruqii il folosesc constant, in timp ce occidenta-

lii, in general, nu-Iinfeleg.

Un fenomen analog, intr-un anume sens identic 9i opus,

t caracterizat Occidentul qi a sa intelighenfie: au considerat

Ilusia nu doar striin6, ci - sau mai ales - ostili Occidentului,

adesea respingdnd-o in bloc fbri si inleleagi cAt din Rusia era

gi este ,,Occident". ,,Rugii sunt asiatici, huni, demoni".

t Marguerite Yourcenar, Memoriile lui Hadrian, traducere din limba

francezd. de Mihai Gramatopol, Editura Humanitas, Bucureqti, 2001

(n. red.).
2 Fiodor Ivanovici Tiutcev (1803-1873) - renumit poet 9i diplomat

rus. Primele sale poezii sunt create in tradiliile politice ale veacului

al XVIII-1ea. in anii 1830 in lucririle sale se observi influenla roman-

tismului european (indeosebi german). in anii 1840 scrie cA'teva articole

politice labazacdrora sti relalia Rusiei cu civilizaqia occidentali. in anii

l1160-t 870 in poeziile poetului prevaleazd dispozilii politice (n. red').
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Fdri si vrea, Fiodor Dostoievski a contribuit mult la aceaste

reprezentare. Cernigevskil nu iubea rugii gi sunt mulli rugi care

nu iubesc nici rugii, nici Rusia: fenomen unic qi el in felul sdu,

cate ar trebui studiat gi analizat. Aceasti chestiune ar trebui
cercetatd cu atenlie deosebiti, cici comportd nuanfe 9i culori
inedite pentru Occident.

Adevirul este c[, dacd aceastl chestiune ar privi un
popor periferic, pu{in numeros sau sirac, gi oricum neinte-
resant din punct de vedere geopolitic, s-ar rezolva fiind tra-
tatd ca un aspect etnologic gi cultural particular. Un subiect
pentru specialigti. insi in cazul Rusiei qi al rugilor, aceasti
ambivalen[i/polivalen!6 interioarl gi exterioari se referi la un
protagonist al evenimentelor mondiale. Ci vor sau nu ruqii (gi

nu existi nicio lndoiald cd vor), c[ vrea sau nu restul lumii,
ceea ce vedem cu tofii este ci destinul dificil gi special al Rusiei
ii va influenla tofi vecinii gi chiar pe cei care nu sunt vecinii sii
din punct de vedere geografic.

in realitate, dacd ne lIrgim gi mai mult orizontul privirii,
vedem ci aceasti atitudine a Occidentului nu s-a mirginit ni-
ciodatd doar la Rusia, ci s-a aplicat firi distincfie la tot restul
lumii. Un fel de amestec de superioritate gi dispre!, de teamd de
necunoscut, de cel diferit. Sau indiferenfa supremi a celui pu-
ternic care decide s[ ignore zonele, fie ele geografice sau cultu-
rale, asupra ciroranu se intinde stip6nirea lui. Ceva comparabil
cu eticheta hic sunt leone* prin care Imperiul Roman lichida

1 Nikolai Cernigevski (1828-1889) a fost socialist utopic, filozof ma-
terialist, scriitor, jurnalist gi critic literar rus. Concepliile sale au avut o
influen{i covirgitoare asupra lui Lenin gi a celorlati soiialiqti rugi (n. red.).

'z Expresie latinl care se traduce prin ,,aici sunt lei"; era trecutl pe h6r!i
in zonele necunoscute inci exploratorilor. Era semnalat astfel un loc care
putea fi periculos, deci trebuia evitat sau tratat cu precaulie (n. red.).
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rcgiunile din Africa pe care nu reusise si le cucereasci incd sau

in care nu a\llsese timp qi dorinli si pitrundi. Dar numai in
a;teptarea momentului - care cu siguranli avea s[ soseasci mai

tlevreme sau mai tdrzirt - in care ar fi putut gi dorit si o faci. Nu
l existat vreodati un imperiu care-sd fi avut ambilii mici.

in acest sens, rusofobia Occidentului este un subansamblu

;rl unui ansamblu de fobii mult mai vast (care include gi rasis-

rnul in accepliunea sa cea mai brutali), pe care va fi oportun
sii-l abordim.

Dar mai rimAne totuqi si ne intrebdm de ce oare tocmai
ircest subansamblu a fost atAt de important in toate epocile gi

in prezent a devenit o armi atdt de puternici incdt este compa-

rirbili, sub multe aspecte, cu un veritabil instrument de distru-
g,cre, periculos atAt pentru cine-i este linti cit gi pentru cine-l
rrranevreaz[.

Rispunsul meu este simplu: deoarece Rusia, din numeroase

nrotive istorice pe care le vom examina, a fost mereu obstaco-

lul cel mai dur in calea dominafiei Occidentului.

in Occident nu existl o ,,indofobie" sau o ,,afrofobie", cu

atirt mai pufin o ,,eurofobie". Nu existi nici micar o ,,sinofo-
lrie". Dar aceasti chestiune are legituri cu ce va urma, cu faza

rrrmitoare, cea care va avea urmiri asupra noastri, a tuturor.

Mai trebuie si treaci ceva timp pAni cdnd ,,sinofobid' s[ de-

vini dominanti in Occident, degi, dupi cdte se pare, viitorul
irpropiat iirezervd Chinei tocmai aceasti perspectivl.

in realitate, China nu s-a prezentat niciodati, in ultimele

piltru sau cinci secole, ca sistem sau civiliza[ie alternativi. Pur
qi simplu deoarece se afla acolo ,,unde sunt lei'l Apoi ins6,

linuturile cu lei au fost miturate de globalizarea american[,
qii acum incepeqr si vedem ci spre deosebire de ce credeam,
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