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La 17 iulie 1998, în timpul înhumării rămăşiţelor pă-
mânteşti ale familiei ultimului ţar, asasinat la Ekaterinburg
în 1918, Boris Elţin, preşedintele de atunci al Federaţiei
Ruse, a cerut public iertare pentru „crimele bolşevismului
şi stalinismului”. Martor al acestei ceremonii deosebite,
jurnalistul francez Jean des Cars a pus pe hârtie povestea
dinastiei Romanov, care a domnit în Rusia timp de trei 
secole şi care şi-a găsit din nou locul meritat în istoria 
oficială după ani de uitare, minciună şi dezinformare. 

Saga dinastiei Romanov ne prezintă momente impor-
tante din viaţa şi domnia suveranilor care au stat, de-a lun-
gul secolelor, pe tronul Imperiului Rus: Petru cel Mare şi
Ecaterina a II-a, Elisabeta şi Pavel I, sau, mai aproape de
vremurile noastre, Alexandru I şi Nicolae al II-lea, ultimul
Romanov, ucis cu sălbăticie de bolşevici.

Într-un stil alert, adăugând amănunte picante şi încer-
când să ne facă să înţelegem psihologia fiecărui suveran şi
felul în care a influenţat aceasta modul său de a guverna,
autorul ne provoacă să aflăm mai multe despre istoria plină
de vicisitudini a unei ţări fascinante, care a reprezentat şi
continuă să fie o voce majoră în concertul naţiunilor.
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Ţarul Petru trezeşte Rusia

Nu i - a plăcut niciodată Moscova şi va avea chiar oroare de
acest oraş. De ce? Pentru că este refugiul a ceea ce el nu -

meşte „vechile obiceiuri”. Iar printre acestea, comploturile de
familie, intrigile orientale şi masacrele puse la cale de streliţii care
au exterminat clanul Narîşkin şi au silit - o pe mama lui să se
retragă la reşedinţa de la Preobrajenski. Paradoxal este că Petru I
se vede constrâns la inacţiune politică oficială deoarece sora sa
vitregă, Sofia, şi fratele său vitreg, Ivan al V - lea, şi - au împărţit
puterea cu o bucurie plină de cruzime. Însă Petru, asociat la
domnie, va profita de această menţinere la distanţă, aşa cum va
şti să profite de toate situaţiile defavorabile. Singurul lucru
interesant la Moscova este faptul că adăposteşte un cartier al
străinilor şi acolo va respira Petru un aer înviorător, cel al nou -
tăţii, la polul opus faţă de mirosurile stătute emanate de zidurile
de granit ale Kremlinului, acele ziduri înalte care îl vor fascina
pe Napoleon. Genevezul Lefort şi scoţianul Gordon îl iniţiază
în această des chidere spre Occident, inculcându - i idei, noţiuni
despre ştiinţe şi tehnici răspândite în Occident, dar ignorate în
Moscovia. Ado lescent curios, ager, avid de acţiune, Petru este
pasionat de arta militară şi îi place să organizeze regimente
imaginare pe care le pune să facă manevre. Preceptorii săi
nefiind întotdea una la înălţimea misiunii lor, educaţia sa are
multe lacune. Nu contează: va găsi el însuşi ceea ce preceptorii
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nu se pricep să - l înveţe. Impulsiv şi voluntar, nu acţionează
decât după bunul său plac. Marea, deşi, îndepărtată, îl obse -
dează. Atunci, deja convins că nu există progres posibil fără
debuşee maritime, se mulţumeşte cu Moscova, râul care traver -
sează oraşul şi curge la poalele Kremlinului. Cu mâinile sale,
construieşte o ambarca ţiune pentru a naviga, visând la oceane.
Astfel meseria sa de început este cea de dulgher sau tâmplar
naval, iar barca aceea este considerată primul vas al flotei ruse,
Petru cel Mare fiind fondatorul ei1. Se naşte astfel reputaţia de
meşteşugar a tână rului ţar; mâinile sale sunt nerăbdătoare să
frământe, să cioplească, să taie, să sculpteze, să coasă, să gelu -
iască. Oamenii greşesc luând peste picior mania sa de meşter
înzestrat la toate. Petru nu este doar dulgher. Învaţă meseria de
cizmar (confecţionându - şi mân dru o pereche de pantofi pe
măsura sa, mică: are măsura 39 la picior, dar va măsura în
înălţime 2,04 metri!). Geometru, tăietor de lemne: nu - i scapă
nicio muncă manuală. Adolescentul care tropăie de nerăbdare
să acţioneze are toate calităţile unui con structor. Cu propriile
mâini, dând ascultare unei minţi excep ţionale, el va modela
noua Rusie. Deja. Convingerea sa este pragmatică: pentru a face
faţă, adică pentru a comanda, trebuie să te pricepi… Acest
obsedat de munca manuală practica, se pare, vreo 20 de meserii.
Cea mai neaşteptată era cea de… dentist! La vremea aceea,
când „a minţi cu neruşinare ca un tip care smulge dinţii” este
o dureroasă realitate, el extrage dinţii bolnavi ai supuşilor săi
cu instrumente născocite de el însuşi. Din păcate, în graba sa, i
se întâmplă să smulgă dinţi sănătoşi în locul celor cariaţi. Dar
câtă cinste să fii operat de un astfel de om! Chiar de ţar!
Cunoştinţele lui Petru I sunt surprinzătoare, roade ale unei
insaţiabile sete de cunoaştere. Necontenit, el pune întrebări

1 Barca este expusă la Sankt Petersburg — ceea ce este semnificativ! —
într-un mic pavilion din faţa Catedralei Sfinţii Petru şi Pavel. 



despre toate şi vrea răspunsuri despre absolut tot. Acestea îi
sunt furnizate — dacă este posibil! — în mare grabă, căci este
un om grăbit. Rapiditatea sa este aproape epuizantă. De altfel,
forţa sa fizică, fără de care nu ar izbuti nimic, cât şi im pozanta
sa statură sunt preţioase atuuri. Câtă energie! Nimeni nu ştie
când doarme şi nici dacă i se întâmplă să se odihnească. 

Nu poate fi deci nimeni surprins că în septembrie 1689,
exasperat de letargia familiei sale, Petru îi elimină brusc pe
Sofia şi Ivan al V - lea pentru a pune mâna pe o putere la fel de
erodată ca trunchiurile de lemn roase de cari ai unei izbe
părăsite. Are şaptesprezece ani. Din acel moment, o formidabilă
maşinărie de inteligenţă şi de execuţie s - a pus în mişcare. Ni -
meni şi nimic nu o va opri. Pentru a occidentaliza acel imperiu
care, după părerea sa, priveşte prea mult spre Asia, Petru I va
rupe izolarea geografică a ţării sale. Pentru aceasta nu există
decât un sigur mijloc: marea. Îşi înalţă aşadar privirile spre
nord. Potrivit unei expresii legendare, de la care se va inspira
Puşkin în primele trei decenii ale secolului al XIX - lea, el „va
deschide o fereastră” spre Marea Baltică, dar, să nu uităm, şi
spre Marea Neagră, ceea ce indică amploarea proiectului său. A
studiat îndelung hărţile înainte de a - i înfrunta pe cei doi ina -
mici seculari ai Rusiei, suedezii şi turcii. Aceştia sunt primii săi
adversari. Între 1695 şi 1696, le răpeşte otomanilor dominaţia
asupra Mării Azov, care prelungeşte Marea Neagră prin Strâm -
toarea Kerci; această manevră este o prodigioasă izbândă.
Cucerirea fortăreţei otomane Azov nu este numai cel dintâi
succes militar al tânărului ţar; doar la picioarele acestor mete -
reze consideră el că îşi slujeşte pentru prima oară ţara. Victoria
sa este şi opera unei echipe şi se cuvine să spunem iarăşi în ce
măsură Petru I are talentul de a se înconjura de colaboratori
remarcabili; ei vor fi supranumiţi „păsărelele din stolul lui
Petru”, dar sunt în realitate nişte vulturi. 
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Franz Lefort, unul dintre mentorii săi moscoviţi, în vârstă
de aproximativ patruzeci de ani, va lua parte la toate campaniile
sale. General şi amiral totodată, genevezul este un om vesel,
mereu bine dispus, vădind o curtoazie obligatorie în anturajul
lui Petru I. Şi vorbeşte mai multe limbi, ceea ce va face din el un
diplomat însărcinat cu misiuni delicate. Este probabil ca Lefort să
fie cel care îi şopteşte ţarului ideea unei „mari ambasade” în ţările
europene. Petru vrea să se informeze personal. Atunci, din 1697
până în 1698, el întreprinde un adevărat turneu diplo matic, cu
difererenţa că nu s - a mai văzut nicicând, nici în fond, nici în
formă, un asemenea alai. Ţarul vrea să voiajeze incog nito, căci
detestă linguşitorii. Scopul său este de a înţelege şi de a vedea
ceea ce este bun la alţii. Atunci, spre a dejuca vicleniile, vlăjga -
nul — căci foarte puţini îl cunosc în Europa Occi den tală — se
dă drept… propriul ambasador! Ţine absolut să fie luat drept
emisarul ţarului Moscoviei. După ce a interzis, sub ame ninţa-
rea pedepsei cu moartea, să - i fie dezvăluită adevă rata identitate,
el pleacă, lăsând în locul său oameni de încredere la Moscova. 

„Marea ambasadă” îşi merită numele. Aceasta numără
270 de persoane, câţiva pitici şi… o maimuţă. 32 de trăsuri
grele, aproape tot atâtea caleşti, patru enorme furgoane de
bagaje, diamantele coroanei (deja renumite!), scrisori de schimb
pentru fiecare capi tală sau oraş care trebuia vizitat, blănuri
somptuoase, ţesături din mătase şi, spre a fi sigur că - i va con -
vinge pe increduli, 2 milioane de ruble, sumă considerabilă
pentru vremea respec tivă. Astfel înaintează în direcţia Prusiei,
a Olandei şi a Angliei cea mai formidabilă mistificare din istoria
diplomatică, un împărat deghizat în propriul ambasador! Pe
sigiliul său, care îi identifică scrisorile de acreditare şi depeşele,
falsul ambasa dor a pus să fie gravată o inscripţie pe care puţini
oameni au înţeles - o pe atunci: „Eu sunt elev şi caut profe sori”.
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