


“Num país onde jornalistas críticos ao governo encontram mortes 
prematuras, Masha Gessen mostrou uma coragem excepcional pes
quisando e escrevendo esta inabalável acusação do homem mais 
poderoso da Rússia. Embora escrito antes dos recentes protestos 
eclodirem, o livro ajuda a explicar a raiva e a indignação que guiaram 
aquele movimento.”

The Wall Street Journal

“Masha Gessen transmite a atmosfera dos últimos meses da Ex- 
-União Soviética, dos caóticos anos de Boris Yeltsin, da estranha 
passagem da presidência para Putin e das decepções de sua época 
de forma mais precisa do que qualquer cronista recente.”

The Independent

“ [Este] claro e corajoso livro e o teor das notícias que chegam da 
Rússia nos últimos anos sugerem que, se o poder de Putin for de
safiado, não será porque seus inimigos morrem misteriosamente, 
mas porque a escala da pilhagem que ele permitiu se tornou in
tolerável. Masha Gessen oferece detalhes intrigantes do pequeno e 
briguento menino Putin, recusando-se a ser intimidado nos quintais 
sujos de Leningrado.”
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Prólogo

A
/ A c o r d e i  com alguém me sacudindo. Era Kate, que, pela cara, 
parecia apavorada. “Estão falando sobre Galina no rádio”, sussurrou. 
“E uma arma, acho... não entendi direito.”

Levantei da cama e, aos tropeços, cheguei à minúscula cozinha, 
onde Kate preparava o café da manhã e ouvia a Echo Moskvy, a melhor 
rádio de notícias do pais. Era uma manhã de sábado, uma manhã clara 
e fresca, nada comum para um mês de novembro em Moscou. Não 
dei muita importância: por algum motivo, o medo de Kate não me 
impressionou. O que quer que tivesse ouvido — ou, com seu russo 
capenga, imaginado ouvir — talvez fosse o começo de outra grande 
reportagem. Como correspondente-chefe da Itogi, a principal revista 
informativa russa, eu acreditava que todas as grandes histórias eram 
meu território. E havia muito o que contar. Num país que se inventava, 
cada cidade, cada família e cada instituição era, de certo modo, um 
terreno virgem. O ano era 1998. Desde meados dos anos 1990, quase 
tudo o que eu escrevia era inédito: passava metade do meu tempo fora 
de Moscou, percorrendo zonas de conflito e minas de ouro, orfanatos 
e universidades, vilas abandonadas e prósperas cidades produtoras de 
petróleo, para relatar as suas histórias. Em retribuição, a revista, cujo 
proprietário era o mesmo magnata por trás da Echo Moskvy, jamais 
questionava minha excêntrica agenda de viagens e frequentemente 
estampava na capa as minhas reportagens.

Em outras palavras, eu era um daqueles jovens que conquistaram 
tudo nos anos 1990. Pessoas mais velhas ou mais novas do que eu 
pagaram caro pela transição. A geração anterior perdeu sua poupança



para a hiperinflação e sua identidade para a aparente destruição de 
todas as instituições soviéticas. A geração posterior crescia à sombra 
do medo e, muitas vezes, do fracasso de seus pais. Mas, quando a União 
Soviética entrou em colapso, eu tinha apenas vinte e quatro anos e, 
ao lado de meus colegas, passara a década de 1990 construindo uma 
carreira e o que pensávamos que fossem os rumos e as instituições 
de uma nova sociedade. Mesmo quando o crime violento se tomou 
uma aparente epidemia na Rússia, nós nos sentíamos particularmente 
seguros: observávamos e ocasionalmente descrevíamos o submundo 
do crime sem ao menos imaginar que ele pudesse afetar a nossa 
existência. Além disso, eu estava certa de que as coisas melhorariam: 
tinha acabado de comprar um antigo e dilapidado apartamento 
comunal bem no coração de Moscou e agora o reformava antes de 
deixar o apartamento que dividia com Kate, uma editora inglesa que 
trabalhava numa publicação do ramo petrolífero. Eu já sonhava com a 
família que formaria no meu novo lar. E, justo naquele sábado, tinha 
combinado de sair com o mestre de obras para comprar material para 
o banheiro.

Com uma exp ressão in terro g a tiv a , Kate apontou o aparelho de som 
como se fosse uma fonte de toxinas. Galina Starovoitova, cujo nome 
o locutor repetia sem parar, além de integrar a Câmara Baixa do 
Parlamento russo e ser uma das mais conhecidas figuras políticas 
do país, era também minha amiga. Em fins dos anos 1980, quando o 
império se equilibrava à beira do colapso, Starovoitova, etnógrafa de 
formação, se mobilizou a favor da democracia e se tomou a principal 
porta-voz do povo de Nagomo-Karabakh, um enclave armênio no 
Azerbaijão que estava, àquela altura, mergulhado no primeiro de 
muitos conflitos étnicos armados que marcariam a dissolução do 
bloco oriental. Como vários outros professores universitários que se 
voltaram para a política, Galina pareceu conquistar a fama da noite 
para o dia. Embora tivesse vivido em Leningrado praticamente desde 
que nasceu, o povo da Armênia a indicou como candidata ao Soviete 
Supremo nas primeiras eleições (quase) democráticas e, em 1989, 
ela foi eleita por avassaladora maioria. Ali, passaria a liderar o Grupo 
Interregional, uma facção minoritária pró-democracia, cuja liderança 
incluía também Andrei Sakharov e Boris Yeltsin. Assim que Yeltsin
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chegou à presidência da Rússia em 1990 — àquela altura um cargo 
altamente solene e, até mesmo, cobiçado —, Galina se tornou sua 
mais íntima colaboradora, assessorando-o oficialmente em questões 
étnicas e extraoficialmente em tudo o mais, inclusive nas nomeações 
governamentais. Em 1992, Yeltsin cogitava a nomeação de Galina 
para o ministério da Defesa. A escolha de uma mulher civil cujos 
ideais beiravam o pacifismo para o cargo de ministra seria um gesto 
grandioso da parte de Yeltsin, bem ao estilo clássico que o caracterizou 
no início dos anos 1990, um sinal de que nada seria como antes na 
Rússia e talvez no mundo.

A ideia de uma transformação total estava no cerne da agenda de 
Galina: uma agenda radical até mesmo para os padrões dos ativistas 
pró-democracia daquele período. Com um pequeno grupo de advogados 
e políticos, ela se empenhou, em vão, para levar o Partido Comunista 
da URSS ao banco dos réus. Foi também a autora de um projeto de lei 
a respeito da lustratsiya (lustração),1 palavra derivada do antigo termo 
grego para “purificação”, um conceito que despontava nos países do 
antigo bloco oriental para se referir ao expurgo dos cargos públicos dos 
antigos agentes do Partido e da polícia secreta. Em 1992, ela tomou 
conhecimento de que a KGB reorganizara internamente o Partido2 — 
uma violação explícita ao decreto sancionado por Yeltsin banindo o 
Partido Comunista russo, após o malogrado golpe de agosto de 19913. 
Em julho de 1992, durante um evento público, ela tentou discutir 
esse fato com o presidente. Ele a desconsiderou rudemente, indicando 
assim tanto o fim da carreira de Galina em sua administração quanto 
a crescente postura conciliatória que ele próprio vinha assumindo em 
relação aos serviços de segurança e aos comunistas renitentes que 
se mantinham no poder ou próximo a ele. Alijada da administração, 
Galina se mobilizou, sem sucesso, a favor da lei da purificação e, por 
fim, partiu para os Estados Unidos, onde inicialmente trabalhou no 
Instituto pela Paz em Washington e, em seguida, lecionou na Brown 
University.

A primeira v e z  q u e vi G au n a, na verdade, nem pude vê-la: ela estava 
encoberta por centenas de milhares de pessoas que em 28 de março de
1991 se reuniram na praça Maiakóvski em Moscou numa manifestação 
de apoio a Yeltsin. Bem recentemente o presidente soviético Mikhail

Putin: a face oculta do novo czar  11



Gorbachev havia repreendido Yeltsin em público, além de baixar um 
decreto proibindo protestos na cidade.4 Naquela manhã, tanques 
tomaram as ruas e se posicionaram de modo a dificultar o acesso às 
manifestações em favor da democracia. Em resposta, os organizadores 
dividiram o evento em dois para facilitar o acesso das pessoas a pelo 
menos um dos locais. Era a minha primeira visita a Moscou depois de 
dez anos fora do país e, por acaso, eu estava hospedada no apartamento 
da minha avó próximo à praça Maiakóvski. Devido ao bloqueio na 
rua Tverskaya, cruzei alguns pátios e, de repente, ao atravessar uma 
arcada, lá estava eu no meio da multidão. Nada via além das cabeças 
à minha frente e dos indefectíveis casacos de lã, cinza ou pretos. 
Ouvia, porém, a voz retumbante de uma mulher falando a respeito 
da inviolabilidade do direito constitucional de reunião. A meu lado, 
um homem segurava uma sacola plástica com uma das mãos e, com 
a outra, a mão de uma criança. “Quem está falando?”, perguntei. 
“Starovoitova”, respondeu ele. Nesse exato momento, a mulher 
puxou um coro de quatro sílabas, que reverberava, ao que parecia, por 
toda a cidade: “Rús-sia! Yel-tsin!” Em menos de seis meses, a União 
Soviética entraria efetivamente em colapso e Yeltsin se tornaria o líder 
de uma nova Rússia democrática. Para muitas pessoas, inclusive para 
mim, isso parecia inevitável naquele dia de março, quando a população 
de Moscou desafiou o governo comunista e seus tanques para se fazer 
ouvir numa praça pública.

Não lembro exatamente quando conheci Galina, mas nos tomamos 
amigas no ano em que lecionou na Brown University: com frequência 
meu pai a convidava para ir à nossa casa nos arredores de Boston; eu 
vivia entre os Estados Unidos e Moscou, e Galina se tornou para mim 
uma espécie de mentora em questões relacionadas à política russa, 
embora por vezes ela insistisse em dizer que tinha se convertido 
inteiramente à vida acadêmica. Essa insistência cessou quando, em 
dezembro de 1994, Yeltsin lançou uma ofensiva militar contra a 
república separatista da Chechênia: àquela altura, os seus assessores 
aparentemente lhe asseguraram que os insurgentes poderiam ser 
subjugados sem demora ou esforço pelas forças federais. De imediato 
Galina compreendeu que aquela nova guerra estava fadada ao desastre 
e que seria uma verdadeira ameaça à democracia russa. Alguns meses 
depois, ela partiu para os Urais a fim de presidir um congresso que
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pretendia ressuscitar o seu partido político, a Rússia Democrática, 
que, em outros tempos, fora a maior força política do país. Fiz a 
cobertura do congresso para o mais importante jornal russo da época, 
mas a caminho da cidade de Chelyabinsk — uma viagem que exigia 
três ou quatro horas de voo, seguidas de outras tantas a bordo de um 
ônibus — fui assaltada. Cheguei a Chelyabinsk por volta da meia- 
-noite, assustada e sem um tostão. Encontrei Galina no saguão do 
hotel: ela acabava de chegar de um longo dia de tensas reuniões. Antes 
que eu pudesse abrir a boca, ela me levou para o seu quarto, pôs um 
copo de vodka nas minhas mãos e se sentou próximo à mesa de centro 
envidraçada para preparar alguns sanduichinhos de salame. E ainda 
me emprestou o dinheiro para a passagem de volta a Moscou.

E claro que Galina nutria por mim um afeto maternal — eu era 
da mesma idade que o filho dela, que tinha ido morar com o pai na 
Inglaterra pouco depois de a mãe se tornar uma destacada figura 
política —, a cena dos sanduíches, porém, revelava algo mais: num 
país onde os modelos políticos iam do comissário de casaco de couro 
ao apparatchik decrépito, Galina se apresentava como uma criatura 
inteiramente nova, uma figura política com feições humanas. Durante 
uma conferência feminista na Rússia, ela chocou a platéia ao levantar 
a saia para mostrar as pernas tentando desmentir um político que a 
tinha acusado de ter as pernas tortas. Numa das primeiras revistas de 
moda do país, desabafou sobre a dificuldade que alguém acima do peso, 
como ela, tinha na hora de escolher roupas. Ao mesmo tempo, cumpria 
sua agenda legislativa com fervor e obstinação. No final de 1997, por 
exemplo, tentou uma vez mais a aprovação de sua lei da purificação — 
e mais uma vez fracassou. Em 1998 se empenhou pessoalmente numa 
investigação5 sobre o financiamento das campanhas de alguns de seus 
mais poderosos adversários políticos, inclusive do líder comunista 
que presidia a Duma, a Câmara Baixa do Parlamento. (O Partido 
Comunista retomara à legalidade e reconquistara popularidade.)

Perguntei-lhe por que tinha decidido voltar à política, quando 
sabia muito bem que jamais poderia recuperar a influência de outros 
tempos. Em várias ocasiões, tentou me responder, sempre hesitante 
quanto à própria motivação. Até que me ligou do hospital onde seria 
submetida a uma cirurgia; pouco antes da anestesia, procurando a 
melhor maneira de expressar a visão que tinha da própria vida,
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finalmente encontrou uma imagem apropriada. "Há um antigo 
mito grego sobre as harpias”, principiou ela, "essas criaturas são 
sombras que só adquirem vida se beberem sangue humano. A vida 
de um professor universitário é a vida de uma sombra. E quando 
participa da construção do futuro, ainda que de uma pequena 
parcela desse futuro — e é disso que trata a política —, que uma 
dessas sombras ganha vida. Mas, para isso, precisa beber sangue, 
inclusive o próprio.”

S egu i o  o lh a r  f ix o  d e Kate até o aparelho de som, que, entre esta
lidos dos alto-falantes, emitia penosamente as palavras. O locutor 
informava que Galina tinha sido assassinada a tiros horas atrás, 
na escada de seu prédio em São Petersburgo. Havia chegado de 
Moscou naquela mesma noite e, na companhia do assessor legisla
tivo Ruslan Linkov, deu um pulo na casa dos pais, antes de seguir 
para o seu apartamento na rua Briboyedov, uma das mais belas da 
cidade. Chegando ao prédio, encontraram a escada às escuras: os 
atiradores, que estavam à sua espera, haviam retirado as lâmpadas. 
Apesar da escuridão, os dois começaram a subir, enquanto discu
tiam o processo que um partido nacionalista movia contra Galina. 
Seguiram-se, então, um estampido e um clarão, e a voz de Galina 
emudeceu. “O que estão fazendo?”, gritou Ruslan e correu para o 
ponto de onde tinham vindo a luz e o som. Os dois tiros seguintes 
o atingiram.

Aparentemente, Ruslan desmaiou por alguns minutos e, quando 
recuperou a consciência, pegou o celular e ligou para um jornalista, 
que avisou a polícia. Agora a voz que emanava do rádio afirmava que 
Galina estava morta e Ruslan, que eu também conhecia e estimava, se 
encontrava no hospital em estado grave.

Se e s te  l iv r o  fo s se  um rom ance, minha personagem provavelmente 
largaria tudo ao ouvir a notícia sobre a morte da amiga e, consciente 
de que sua vida mudara para sempre, correria porta afora para fazer 
algo à altura daquele momento. Na vida real, raramente reconhecemos 
as irrevogáveis mudanças que atingem a nossa vida e tampouco as 
tragédias que se abatem sobre nós. Naquele dia, saí para comprar os 
materiais para o banheiro do meu novo apartamento. Foi só quando
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o mestre de obras perguntou: “A senhora viu o que aconteceu com 
Starovoitova?” que caí em mim. Lembro que olhei para as minhas 
botas e para a neve cinzenta, pisoteada por milhares de possíveis 
proprietários. “Ela havia nos contratado para construir uma garagem”, 
continuou ele. Não sei bem por quê, mas naquele instante, quando 
pensei que minha amiga não precisaria mais daquela garagem, me 
senti desamparada, assustada e furiosa. Entrei no carro, segui para a 
estação de trem e embarquei para São Petersburgo a fim de escrever a 
história do assassinato de Galina Starovoitova.

Nos anos seguintes, eu passaria semanas a fio em São Petersburgo 
para desvendar mais uma história que ninguém ainda havia contado — 
uma história maior que qualquer outra que eu já tivesse escrito, maior 
até que a do assassinato a sangue frio de uma das mais conhecidas 
personalidades políticas do país. O que encontrei em São Petersburgo, 
a segunda maior metrópole da Rússia, foi uma cidade que era um 
Estado dentro do Estado. Um lugar onde a KGB — a organização contra 
a qual Starovoitova travara sua mais importante e desesperada batalha
— reinava onipotente. Os políticos e jornalistas locais acreditavam, 
possivelmente com razão, que seus telefones estavam grampeados e 
que havia escutas em seus escritórios. Um lugar onde o assassinato de 
políticos e empresários importantes era algo corriqueiro. E um lugar 
onde uma negociação malograda levava os responsáveis para a cadeia. 
Em suma, a cidade antecipava o que seria a Rússia dali a alguns anos, 
assim que fosse governada pelas mesmas pessoas que comandavam 
São Petersburgo na década de 1990.

Nunca descobri quem estava por trás do assassinato de Galina 
Starovoitova (os dois homens que anos depois foram condenados 
pelo crime eram apenas matadores de aluguel). Nem jamais descobri 
o porquê. O que descobri foi que, ao longo dos anos 1990, enquanto 
jovens como eu construíam vidas novas em um novo país, um 
mundo paralelo se desenvolvia. São Petersburgo havia preservado e 
aperfeiçoado muitos dos principais traços do Estado soviético: era um 
sistema de governo que trabalhava para aniquilar seus inimigos — 
um sistema paranoico e fechado que se empenhava em controlar tudo 
e eliminar qualquer coisa que não pudesse controlar. Era impossível 
determinar o que levara à morte de Starovoitova justamente porque o 
fato de se posicionar como inimiga do sistema a tornara uma mulher
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amaldiçoada e marcada para morrer. Já percorri muitas zonas de guerra 
e trabalhei sob fogo cerrado, mas esta é a história mais assustadora 
que escrevi até hoje: nunca antes me vi forçada a descrever uma 
realidade tão deprimente e cruel, tão clara e impiedosa, tão corrupta e 
completamente destituída de remorso.

Dali a poucos anos, toda a Rússia vivenciaria essa mesma realidade. 
Como isso foi possível é a história que contarei neste livro.
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Um
0 presidente acidental

Imagine ter um país e ninguém para governá-lo. Para Boris Yeltsin e 
seu círculo de colaboradores essa era a situação que enfrentavam em 
1999.

Há algum tempo Yeltsin andava doente. Tinha sofrido vários ata
ques cardíacos e se submetido a uma cirurgia cardíaca logo depois de 
ser eleito para um segundo mandato em 1996. A maioria das pessoas 
acreditava que ele bebia demais, uma inquietação comum em todo o 
país, embora algumas pessoas mais próximas insistissem que as crises 
de desorientação e eventuais licenças não decorriam da bebida, mas 
de antigos problemas de saúde. Qualquer que fosse o motivo, Yeltsin 
parecia meio desnorteado e chegou a desaparecer durante algumas 
visitas oficiais, deixando seus partidários arrasados e desapontando 
os eleitores.

Em 1999, com baixíssimos índices de popularidade, ele não passava 
de uma sombra do político que já fora. Ainda empregava várias das 
artimanhas que o distinguiram, marcando inesperados encontros 
políticos, alternando períodos de maior e menor interferência do 
governo, beneficiando-se estrategicamente de seu carisma, mas agora 
lembrava mais um boxeador cego, dando golpes a esmo, na frustrada 
tentativa de atingir alvos imaginários, enquanto os reais se esquivavam.

Na segunda metade do segundo mandato, Yeltsin fez repetidas e 
frenéticas reformas no governo. Substituiu por um desconhecido de 
trinta e seis anos o primeiro-ministro que havia ocupado o cargo por 
seis anos, só para chamá-lo de volta seis meses depois e demiti-lo 
novamente em três semanas. Yeltsin enaltecia cada novo ocupante do 
cargo, mas, tão logo se desiludia, revelava publicamente o seu desa



grado, constrangendo tanto aquele que caía em desgraça quanto os 
que testemunhavam aquela demonstração de desafeto.

Quanto mais excêntrico se tornava, mais inimigos o presidente 
conquistava — e mais os seus inimigos se uniam. Um ano antes do 
final do segundo e último mandato, Yeltsin se encontrava no topo 
de uma pirâmide extremamente instável. Suas constantes reformas 
no governo eliminaram várias gerações de políticos valorosos; mui
tos ministros e diretores de agências do governo eram agora jovens 
medíocres que só chegaram ao topo por falta de melhores opções. Os 
aliados de confiança de Yeltsin eram tão poucos e formavam um grupo 
tão restrito que a imprensa os apelidou de a Família, da qual faziam 
parte a filha do presidente, Tatyana; seu chefe de gabinete, Alexander 
Voloshin; seu antigo chefe de gabinete, Valentin Yumashev, com quem 
Tatyana viria a se casar; outro antigo chefe de gabinete, o economis
ta e pai da privatização russa Anatoly Chubais; e o empresário Boris 
Berezovsky. Daquela meia dúzia dos chamados oligarcas — os empre
sários que enriqueceram à sombra de Yeltsin e retribuíram o favor ao 
orquestrarem sua campanha à reeleição —, Berezovsky era o único 
que se mantinha fiel ao presidente.

Por lei, Yeltsin não tinha direito a um terceiro mandato — aliás, nem 
tinha condições de tentar — e não lhe faltavam motivos para temer 
desavenças com seu sucessor. Yeltsin não era apenas um presidente 
impopular: era o primeiro político em quem os russos confiaram, e 
o desapontamento que o povo sentia agora era amargo, tanto quanto 
fora prazeroso o apoio que um dia lhe tinha sido dado.

O país estava arrasado, traumatizado, decepcionado. Em fins dos 
anos 1980, tinha vivenciado a esperança e a unidade, experiência que 
culminou, em agosto de 1991, quando a população repeliu a junta 
militar que desafiara o governo Gorbachev. Os russos depositaram sua 
fé em Boris Yeltsin, o único líder que chegara ao poder por meio de 
eleições livres. Em troca, ganharam a hiperinflação que, em questão 
de meses, devorou as economias de toda uma vida; burocratas e 
empresários que roubavam o Estado e a si mesmos em plena luz do 
dia; e a desigualdade econômica e social numa escala jamais vista. 
Para piorar, muitos, talvez a maioria dos russos, perderam qualquer 
sentimento de confiança no futuro e, com isso, o senso de unidade 
que os sustentara ao longo dos anos 1980 e no início dos 1990.
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O governo Yeltsin cometeu o grave erro de desconsiderar o sofri
mento e o temor do país. Ao longo da década, Yeltsin, um verdadeiro 
populista, que andava de ônibus e subia em tanques — dependendo do 
que a ocasião pedisse —, foi aos poucos se retirando para um mundo 
impenetrável e fortemente protegido de limusines pretas e reuniões 
a portas fechadas. Indicado para o cargo de primeiro-ministro no iní
cio da presidência de Yeltsin, o jovem e brilhante economista Yegor 
Gaidar, que veio para articular a reforma econômica pós-soviética, 
deixou bem claro que considerava o povo estúpido demais para parti
cipar de qualquer debate a respeito das reformas. A população russa, 
abandonada por seus líderes nesse momento de dor, buscou consolo 
na nostalgia — não tanto na ideologia comunista, que havia esgotado 
seu potencial inspirador nas décadas anteriores, mas na esperança de 
reaver, para a Rússia, a condição de superpotência. Em 1999, o clima 
era de violência iminente e, por isso, Yeltsin e a Família estavam as
sustados, e com razão.

O sofrimento e a hostilidade têm o dom de cegar as pessoas. 
Assim, em grande parte, o povo russo esqueceu as conquistas efetivas 
obtidas durante a década de Yeltsin. Não obstante os inúmeros erros 
cometidos ao longo do caminho, a Rússia alcançou sucesso nas 
privatizações e, depois de privatizadas, as maiores empresas passaram 
por reformulações que as tornaram competitivas. Apesar do aumento 
da desigualdade, a grande maioria dos russos experimentou uma 
ampla melhoria na qualidade de vida:1 o número de residências com 
aparelhos de televisão, máquinas de lavar e geladeiras aumentou; o 
número de automóveis particulares dobrou; o número de turistas que 
viajavam ao exterior praticamente triplicou entre 1993 e 2000. Em 
agosto de 1998, a Rússia não conseguiu honrar suas dívidas, o que 
provocou um pequeno, mas significativo, salto na inflação, mas, desde 
então, a economia vinha crescendo.

A mídia se desenvolvia a olhos vistos: num período incrivelmente 
curto, os russos aprenderam a fazer uma televisão com apuro e sofis
ticação e também criaram uma enormidade de veículos impressos e 
promissoras publicações eletrônicas. Muitos, mas certamente não to
dos, dos problemas de infraestrutura do país foram combatidos: trens 
interurbanos voltaram a trafegar no horário, os correios funcionavam, 
o número de residências com linhas telefônicas crescia. Uma empresa
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russa provedora de serviços de telefonia celular, fundada em 1992, 
disponibilizou suas ações na Bolsa de Nova York e obteve bons resul
tados.

O governo, porém, parecia completamente incapaz de convencer as 
pessoas de que as coisas estavam de fato melhores do que alguns anos 
antes — e certamente melhores do que na década anterior. O senti
mento de incerteza que tomou conta dos russos desde que a União 
Soviética desmoronou debaixo de seus pés era tão grande que qual
quer perda parecia confirmar suas expectativas mais sombrias, en
quanto qualquer ganho se transformava em temor de perdas futuras. 
Yeltsin se apoiava apenas em seus métodos populistas: era incapaz de 
desafiar ou reformular as expectativas, de liderar o país na busca de 
novos ideais e de uma nova retórica. Podia apenas, em suas tentativas, 
dar o que o povo queria.

E, definitivamente, o povo não queria Yeltsin. Dezenas de milhões 
de russos o culpavam pessoalmente pelas dificuldades que enfrenta
ram ao longo dos dez anos anteriores, pela perda das suas esperanças 
e pelo esfacelamento dos seus sonhos — até mesmo, aparentemente, 
pela juventude perdida — e o odiavam com absoluto fervor. Quem 
quer que governasse o país após Yeltsin poderia facilmente conquistar 
popularidade se o processasse. O que o combalido presidente mais 
temia era que um partido político chamado Otechestvo-Vsya Rossiya 
(Pátria-Toda a Rússia; o nome, uma composição de duas legendas, soa 
mal até mesmo em russo), liderado por um ex-primeiro-ministro e 
vários prefeitos e governadores, chegasse ao poder e promovesse uma 
vingança contra a Família e o próprio Yeltsin — e que ele passasse os 
últimos dias de vida na cadeia.

Foi então que surgiu Vladimir Putin.
Nas palavras de Berezovsky, a Família procurava um sucessor, mas 

essa história está repleta de incongruências. Sitiado e distante, um 
pequeno grupo de pessoas buscava alguém para assumir o país mais 
extenso do mundo, com todas as suas ogivas nucleares e toda a sua 
trágica história — e só uma coisa parecia ser menor que a lista de can
didatos: a das qualificações que deles se exigiam. Todos que tinham 
ambição e capital políticos efetivos e cuja personalidade era compatí
vel com o cargo já haviam abandonado Yeltsin. Os pretendentes eram 
todos medíocres burocratas.
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Berezovsky alega que Putin era seu protegido. Segundo me contou, 
em sua mansão nos arredores de Londres — cumpri a promessa de 
esquecer o endereço tão logo voltei à cidade —, Berezovsky tinha co
nhecido Putin em 1990, quando buscava expandir seus negócios em 
Leningrado. Berezovsky abandonara a vida acadêmica por uma con
cessionária de automóveis que comercializava Ladas — o nome que 
os russos estampavam em um carro que era uma versão grosseira do 
ultrapassado Fiat 127. Além disso, importava carros usados da Euro
pa2 e montava oficinas para consertar os produtos que vendia. Quando 
ajudou o empresário a abrir uma oficina em Leningrado, Putin, que 
àquela altura assessorava o presidente da Câmara Municipal, Ana- 
toly Sobchak, se recusou a receber propina — o que bastou para que 
Berezovsky se lembrasse dele. “Ele foi o primeiro burocrata a recu
sar suborno”,3 assegurou-me o oligarca. “E isso realmente me impres
sionou.”

Berezovsky costumava passar no escritório de Putin sempre que ia 
a São Petersburgo — em vista de sua natural agitação, é bem possível 
que durante essas visitas o oligarca irrompesse no escritório, falasse 
sem parar e partisse sem dar muita atenção ao interlocutor. Quando 
conversamos, ele não conseguia se lembrar de nada que Putin lhe ti
vesse dito. “Mas eu o considerava uma espécie de aliado”, confiden
ciou. Ele ficou igualmente impressionado quando Putin, promovido 
a vice-prefeito de São Petersburgo durante o mandato de Sobchak, 
recusou mais tarde um cargo na nova administração, após a fracassada 
tentativa de reeleição do ex-prefeito.

Quando se mudou para Moscou em 1996 para assumir um cargo 
administrativo no Kremlin, os dois estreitaram a convivência no ex
clusivo clube que Berezovsky mantinha no centro da cidade. O empre
sário se aproveitou de seus contatos para bloquear o tráfego diante do 
clube, praticamente usurpando uma rua residencial. (Pela lei, os mo
radores dos vários prédios de apartamentos daquela rua não podiam 
mais ir de carro até sua residência.)

Mas, no início de 1999, Berezovsky era um homem acuado — como 
o resto da Família, só que em escala maior: de todos, era o único 
que prezava a posição que ocupava na sociedade moscovita. Enredado 
numa luta desesperada (e aparentemente perdida) pelo poder contra 
o ex-primeiro-ministro Yevgeny Primakov, que liderava uma alian
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ça política anti-Yeltsin, Berezovsky se tomara uma espécie de pária. 
“Lembro que era o aniversário da minha mulher, Lena”, contou-me 
ele. “E decidimos não convidar muitas pessoas para que ninguém se 
indispusesse com Primakov. Eram apenas alguns amigos. Então meu 
segurança me avisou: ‘Boris Abramovich, Vladimir Vladimirovich 
Putin chegará em dez minutos.’ ‘O que aconteceu?’, perguntei. ‘Ele 
deseja dar os parabéns a Lena.' Dez minutos depois, ele chegou com 
um buquê, e eu disse: ‘Volodya,4 para que isso? Você já tem problemas 
demais. Por acaso está querendo chamar a atenção?’ ‘Estou, sim’, foi a 
resposta. E foi assim que consolidamos nossa amizade. Primeiro, a re
cusa do subomo. Depois a negativa de abandonar Sobchak e, por fim, 
esse episódio, que deixou claro que ele era um homem bom e direto
— sem dúvida, um homem da KGB, mas ainda assim um homem.” 
Isso tocou fundo em Berezovsky.

Berezovksy tinha a mesma origem dos demais empresários rus
sos. Como eles, era inteligente, culto e ousado. Como a maioria dos 
demais, era judeu, o que o tomou um estranho no ninho desde a in
fância. Como todos os outros, tinha uma ambição incomensurável e 
uma energia infinita. Depois de obter um doutorado em matemática, 
ingressou no mundo dos negócios com uma empresa de importação 
e exportação de automóveis e de serviços mecânicos. Beneficiando- 
-se da hiperinflação, ele basicamente subtraiu milhões de dólares do 
maior fabricante de automóveis da Rússia.5 Na primeira metade dos 
anos 1990, entrou no ramo dos bancos, mantendo um pé no mer
cado automobilístico, associou-se a uma grande empresa petrolífera6 
e, acima de tudo, assumiu a Televisão Pública, ou Canal Um, o mais 
importante do país — o que lhé abriu as portas de 98% das residências 
russas.

Como outros oligarcas, financiou a campanha para a reeleição de 
Yeltsin em 1996. Ao contrário dos demais, explorou sua influência 
para participar de inúmeros encontros políticos. Viajou por todo o 
país, costurando alianças, negociando um acordo de paz na Chechênia 
e aproveitando os holofotes. Fez questão de cultivar uma imagem de 
homem poderoso, certamente exagerando sua influência e acreditan
do ele próprio em muitas das histórias que contava, sugeria ou dava 
a entender. Gerações sucessivas de correspondentes internacionais na 
Rússia acreditaram que Berezovsky era a eminência parda do país.
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N in guém  é mais m a n ip u lá v el do que aquele que superestima a própria 
influência. Enquanto a Família procurava o futuro líder da Rússia, 
iniciou-se uma série de encontros entre Berezovsky e Putin. Àquela 
altura, Putin era o chefe da polícia secreta russa. Yeltsin tinha elimi
nado, um após outro, os mais importantes dirigentes do país. Todos 
sofreram com isso, e o Serviço Federal de Segurança (FSB) — como 
era conhecido o sucessor da KGB — não foi exceção. A crer em sua 
palavra, foi Berezovsky quem levou o nome de Putin a Valentin Yu- 
mashev, chefe de gabinete de Yeltsin. “Eu disse: Temos Putin, que 
integrou os serviços secretos, não foi?’ E Valya respondeu: ‘Foi.’ 
Então eu disse: ‘Olha, acho que é uma opção. Afinal é nosso amigo.’ 
E Valya comentou: ‘Mas a patente dele é muito baixa.' E eu disse: 
‘Veja bem, estamos vivendo uma revolução, está tudo muito confu
so, então...”’

Essa descrição do processo de tomada de decisão para a indicação 
do chefe da principal agência de segurança de uma potência nuclear é 
tão absurda que estou inclinada a acreditar nessa conversa. De fato, 
a patente de Putin era baixa: ele era tenente-coronel quando pas
sou à reserva, sendo então automaticamente promovido a coronel. 
Mais tarde alegaria que, quando assumiu o FSB, ofereceram-lhe as 
estrelas de general, mas ele declinou a honraria. “Não é preciso um 
general para comandar um bando de coronéis”, foram as palavras de 
sua esposa para explicar aquela decisão. “E preciso alguém que tenha 
competência.”7

Competente ou não, Putin ficou visivelmente inseguro quando 
assumiu o novo cargo no FSB. Logo nomeou companheiros da KGB 
dos tempos de Leningrado para postos elevados na estrutura fede
ral. Nesse meio-tempo, não se sentia seguro nem mesmo no pró
prio escritório: sempre que se encontrava com Berezovsky, os dois 
conversavam no poço de um elevador desativado atrás da sala de 
Putin; esse era o único lugar no prédio em que o coronel acredita
va que suas conversas não seriam gravadas. Nesse cenário desolado 
e abandonado, Berezovsky se encontrava quase todos os dias com 
Putin para conversar sobre a disputa com o antigo primeiro-ministro 
Primakov — e, por fim, sobre a possibilidade de ele chegar à presi
dência da Rússia. De início, o candidato potencial se mostrou cético, 
mas disposto a ouvir. Certa vez, Putin distraidamente fechou a porta
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que separava o poço do saguão em frente ao escritório e os dois 
ficaram presos. Putin precisou esmurrar a parede para que alguém 
viesse soltá-los.

Enfim, Berezovsky, que acreditava piamente que falava em nome 
do país, decidiu tentar convencê-lo. Em julho de 1999, pegou um 
avião para Biarritz, no sudoeste da França, onde Putin passava as fé
rias. “Liguei para avisá-lo de minha chegada”, recordou-se. “Disse-lhe 
que desejava encontrá-lo para discutir um assunto muito importante. 
Quando cheguei, encontrei Putin, a mulher e as duas filhas, que então 
eram muito pequenas, em um condomínio de apartamentos bastante 
modesto. Parecia um flat desses bem baratos. Uma pequena cozinha e 
um ou dois quartos. De fato muito modesto.” Àquela altura, o grupo 
de milionários russos, do qual Putin sem dúvida fazia parte, estava 
acostumado a passar férias em mansões gigantescas na Côte d’Azur: 
por isso a surpresa de Berezovsky diante das sóbrias acomodações de 
Putin.

“Passamos o dia inteiro conversando. Por fim, ele disse: Tudo bem, 
não custa tentar. Mas o próprio Boris Nikolayevich [Yeltsin] precisa 
me fazer o convite.’”

Aquilo parecia uma antiga piada judaica. Um casamenteiro procura 
um velho alfaiate para discutir a possibilidade de arranjar o casamento 
de sua filha mais nova com o herdeiro do império dos Rothschild. O 
alfaiate faz muitas objeções: ele não pretende casar a mais nova antes 
da primogênita, não deseja que ela se mude para longe de casa, nem 
acredita que a devoção dos Rothschild esteja à altura da sua filha. O 
casamenteiro rebate todos os argumentos: afinal, aquele é o herdeiro 
da fortuna dos Rothschild. Finalmente, o velho alfaiate cede. “Exce
lente”, comemora o casamenteiro. “Agora só preciso conversar com os 
Rothschild.”

Berezovsky tratou de tranquilizá-lo: “Eu lhe disse: ‘O que é isso, 
Volodya? Foi justamente ele que me mandou aqui para ter certeza de 
que não haveria nenhum mal-entendido. Assim, quando ele o pro
curar, você não vai dizer, como fez tantas vezes, que não vai aceitar.’ 
Então ele concordou. Voltei a Moscou e contei nossa conversa a Yu- 
mashev. E pouco depois — não me lembro exatamente quantos dias
— Putin voltou a Moscou e se encontrou com Boris Nikolayevich. E 
Boris Nikolayevich teve uma reação estranha. Lembro pelo menos de
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uma coisa que ele me disse: ‘Parece-me um bom homem, mas um 
tanto baixinho.”’

A filha de Yeltsin, Tatyana Yumasheva, tem outra versão dessa his
tória. Ela lembra que, na ocasião, Voloshin, o chefe de gabinete do 
pai, discutiu a questão com Chubais, um ex-chefe de gabinete: ambos 
concordavam que Putin era uma boa escolha para a sucessão, mas 
Chubais não acreditava que o Parlamento russo o confirmasse como 
primeiro-ministro. Enquanto apresentavam suas opiniões a Yeltsin, Be
rezovsky viajou a Biarritz para fazer a proposta, pois queria que Putin e 
o resto da nação acreditassem que ele estava indicando o sucessor.

No entanto, como os outros participantes do processo de seleção 
presidencial, Tatyana Yumasheva lembra o pânico com que viam a si
tuação política e o futuro do país. “Chubais acreditava8 que a Duma 
não confirmaria o nome de Putin. Haveria três votações e, então, ocor
reria a dissolução do Parlamento.9 Comunistas, aliados [ao ex-pre- 
miê] Primakov e [ao prefeito de Moscou] Yuri Luzhkov, conquistariam 
uma sólida maioria nas eleições seguintes — até mesmo, talvez, uma 
maioria constitucional. Depois disso, o país estaria a uma passo da 
catástrofe e poderia descambar para uma guerra civil. Na melhor das 
hipóteses, teríamos um regime neocomunista, ligeiramente adaptado 
a condições mais modernas. Os negócios, porém, seriam outra vez 
estatizados, as fronteiras seriam fechadas e muitos veículos de im
prensa, amordaçados.”

“A situação beirava a catástrofe”, como descreveu Berezovsky. 
“Tínhamos perdido muito tempo e também a nossa vantagem estra
tégica. Primakov e Luzhkov se organizavam por todo o país. Cerca 
de 50 governadores [de um total de 89] já se haviam alinhado ao seu 
movimento político. E Primakov era um monstro que desejava des
mantelar tudo o que havia sido conquistado naqueles anos.”

Por que, se enxergava a situação como desesperadora, a Família 
via Putin como um salvador? Chubais afirmou que ele era o candida
to ideal. Era evidente que Berezovsky acreditava que aquela era uma 
escolha brilhante. Quem eles pensavam que Putin era e por que acre
ditavam que estava qualificado para governar o país?

T alvez o d e ta lh e  mais e s tr a n h o  na escalada de Putin ao poder seja 
o fato de que as pessoas que o entronizaram sabiam a seu respeito
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pouco mais que qualquer um de nós. Berezovsky me disse que jamais 
o considerou um amigo ou uma pessoa interessante — uma afirmação 
contundente vinda de um homem tão inquieto que faz questão de 
se cercar de pessoas com ambição intelectual a quem cativa com seu 
magnetismo. O fato de Berezovsky não achar que valesse a pena atrair 
Putin para junto de si sugere que ele nunca percebeu uma centelha de 
talento no outro. Porém, quando considerou a possibilidade de Putin 
suceder a Yeltin, ele parecia acreditar que as mesmas qualidades que 
o mantiveram a distância agora o tomavam o candidato ideal: Putin, 
aparentemente destituído de personalidade e ambição pessoal, seria 
ao mesmo tempo maleável e disciplinado. Berezovsky não poderia 
estar mais enganado.

Chubais, por sua vez, conheceu Putin quando trabalhou como 
assessor econômico do prefeito Sobchak, em São Petersburgo, e 
Putin acabava de assumir a função de vice-prefeito. Chubais guar
dava a imagem do primeiro ano de Putin na prefeitura: havia sido 
um ano particularmente difícil, e Putin, sempre questionador, ha
via demonstrado uma energia e uma curiosidade incomuns. Em no
vembro de 1991, Chubais deixou São Petersburgo para participar 
do governo em Moscou e suas primeiras impressões permaneceram 
inalteradas.

E o que o próprio Boris Yeltsin sabia a respeito de seu iminente 
sucessor? Sabia que era um dos poucos homens que se mantive
ram fiéis a ele. Sabia também que pertencia a outra geração: ao 
contrário de Yeltsin, do seu inimigo Primakov e do seu exército de 
governadores, Putin não fez carreira no Partido Comunista, por
tanto não precisou, com o colapso da União Soviética, mudar de 
discurso político. Até a aparência era outra: sem exceção, todos 
aqueles homens eram troncudos e davam a impressão de estar sem
pre mal-ajambrados; Putin — esbelto, baixo e, já então, adepto de 
elegantes ternos europeus — assemelhava-se muito mais com a 
nova Rússia que Yeltsin prometera ao povo dez anos antes. O pre
sidente também sabia, ou julgava saber, que Putin não permitiria 
que o processassem ou perseguissem após a aposentadoria. E, se 
ainda tivesse um pouco do antigo tino político, deveria saber que 
os russos adorariam aquele homem que herdariam e que, por sua 
vez, herdaria aquele povo.
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Todos podiam atribuir àquele homem inexpressivo e comum as 
características que bem desejassem.

Em 9 de agosto de 1999, Boris Yeltsin nomeou Vladimir Putin pri
meiro-ministro da Rússia. Uma semana depois, uma vasta maioria da 
Duma o confirmou no cargo: ele se mostrou tão amável, ou ao menos 
tão inquestionável, quanto Yeltsin havia intuído.
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Dois

A guerra eleitoral

S«w^abe, estão dizendo que o FSB está por trás das bombas”, disse 
o meu editor, uma das pessoas mais inteligentes que já conheci, assim 
que cheguei à redação, numa tarde de setembro de 1999. “Acredita 
nisso?”

Há três semanas que Moscou e outras cidades russas vinham sendo 
aterrorizadas com uma série de explosões. A primeira delas aconteceu 
em 31 de agosto, num shopping lotado no centro de Moscou. Uma 
pessoa morreu e mais de trinta ficaram feridas. De início, porém, não 
ficou claro que aquela explosão era algo mais assustador que uma 
brincadeira de mau gosto ou, talvez, que um tiro disparado numa dis
cussão entre comerciantes.

Cinco dias depois, outra explosão pôs abaixo boa parte de um edifí
cio residencial na cidade de Buynaksk, ao sul do país, não muito longe 
da Chechênia. Sessenta e quatro pessoas morreram e cento e quarenta 
e seis ficaram feridas. No entanto, como todos os moradores do tal 
prédio eram militares com suas famílias, embora houvesse entre os 
mortos vinte e três crianças, a explosão não chegou a fazer com que os 
civis, principalmente os que vivem em Moscou, se sentissem vulnerá
veis e ficassem com medo.

Quatro dias mais tarde, porém, faltando dois segundos para a meia- 
-noite de 8 de setembro, ouviu-se um estrondo gigantesco numa cidade- 
-dormitório dos arredores da capital. O conjunto de prédios de concreto 
densamente povoado se partiu ao meio e duas das suas colunas — se
tenta e dois apartamentos ao todo — ficaram inteiramente destruídas. 
Houve exatamente cem mortos1 e cerca de setecentos feridos. Cinco 
dias depois, mais uma bomba pôs abaixo outro prédio, também nos ar



redores de Moscou. A construção de tijolos, de oito andares, ruiu como 
um castelo de cartas; os jornalistas que estavam no meio da multidão, 
que se aglomerou no local naquela manhã, comentavam que, aparente
mente, os edifícios de concreto explodiam para fora ao passo que os de 
tijolos caíam sobre si mesmos. A explosão ocorreu às cinco da manhã, o 
que significa que a maioria dos moradores estava em casa; quase todos 
morreram: cento e vinte quatro mortos, além de sete feridos.

Ainda no mesmo mês, no dia 16, um caminhão explodiu no meio 
da rua em Volgodonsk, cidade localizada ao sul da Rússia. Dezenove 
pessoas morreram e mais de mil ficaram feridas.

O pânico se espalhou pelo país. Os moradores de Moscou e de 
outras cidades organizaram patrulhas nos bairros; muita gente foi 
para as ruas simplesmente porque parecia mais seguro dormir ali que 
dentro das casas. Voluntários paravam quem quer que considerassem 
suspeito, ou seja, praticamente todos que não fizessem parte da sua 
patrulha. Ao menos um grupo, em Moscou, começou a parar as pes
soas que passeassem com um cachorro para revistar o animal. De um 
lado a outro da Rússia, a polícia recebia verdadeiras avalanches de 
telefonemas de gente que achava ter visto alguma atividade ou algum 
objeto suspeitos. No dia 22, atendendo a um chamado em Ryazan, 
que fica a cerca de cento e sessenta quilômetros da capital, policiais 
encontraram três sacos com explosivos escondidos debaixo da escada 
de um prédio residencial.

Num país abalado pelo medo e pela dor, ninguém duvidava que 
aquilo era coisa dos chechenos, e eu não era exceção a essa regra. Ti
nha acabado de passar uns dois dias circulando de carro por Moscou 
para visitar famílias chechenas: refugiados, profissionais estabeleci
dos há muito na cidade, trabalhadores temporários morando em alo
jamentos. Todos estavam apavorados. A polícia andava rondando os 
rapazes, detendo centenas deles sob suspeita de relação com os aten
tados. Muitos dos homens que entrevistei não apenas tinham deixado 
de sair de casa, mas também se recusavam a abrir a porta do aparta
mento ou do quarto dos alojamentos. Uma criança voltou da escola 
dizendo que a professora havia escrito no quadro as palavras explosão 
e chechenos, em russo, uma ao lado da outra.

Eu sabia que os policiais estavam detendo centenas de inocentes, 
mas não achava difícil supor que o culpado, fosse ele quem fosse, era
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um checheno ou um grupo de pessoas vindas dessa região. Estive lá 
de 1994 a 1996, cobrindo a guerra do começo ao fim. A primeira vez 
que ouvi uma bomba explodir a poucos metros de onde eu estava 
foi na escada de um edifício residencial para cegos, nos arredores de 
Grozny, a capital chechena. Era janeiro de 1995 — o primeiro mês da 
guerra —, e eu tinha ido a essa parte da cidade porque o Exército rus
so alegava que não estava bombardeando a população civil. Não posso 
imaginar ninguém mais enquadrado na definição da palavra civis que 
os moradores daquele prédio: cegos, indefesos, sem condições de dei
xar a cidade. Quando saí do edifício, vi corpos e pedaços de corpos 
espalhados por todo canto.

As diversas crianças que vi pelas ruas de Grozny naquele dia e nos 
dias subsequentes tinham visto a mesma coisa. Eram elas que, nas 
semanas seguintes, iam se amontoar ao redor das fogueiras acesas 
nas calçadas, observando a mãe preparar a comida. Eram as mesmas 
crianças que passariam anos a fio apinhadas em apartamentos minús
culos — meia dúzia num quarto, já que vários prédios haviam sido 
destruídos — e proibidas de ir lá fora por medo de pisar numa mina 
ou topar com um soldado russo, que poderia estuprar uma menina ou 
prender um menino. Apesar de tudo, porém, acabavam saindo para a 
rua onde eram estupradas, detidas, torturadas e desapareciam — ou 
viam isso acontecer com irmãs, irmãos e amigos. Essas crianças eram, 
agora, rapazes e moças, e não me parecia difícil acreditar que alguns 
deles fossem capazes de uma terrível vingança.

A maioria dos russos não tinha presenciado o que presenciei, mas 
todos viram, pela TV, imagens dos locais bombardeados, cada uma 
mais assustadora que a outra. A guerra na Chechênia nunca terminou 
de verdade: o acordo ajustado três anos antes por Berezovsky, entre 
outros, levou a um cessar-fogo. Os russos eram o típico povo de uma 
nação em guerra e, como toda nação em guerra, acreditavam não só 
que o inimigo mal chegava à condição de ser humano, mas também 
que era capaz de lhes infligir horrores inimagináveis.

No dia 23 de setembro, um grupo de vinte e quatro governadores
— mais de um quarto do total da Federação — escreveu uma carta ao 
presidente Yeltsin, pedindo-lhe que entregasse o poder a Putin, que 
tinha sido nomeado primeiro-ministro havia pouco mais de um mês. 
No mesmo dia, o presidente baixou um decreto sigiloso autorizando
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o Exército a retomar os combates na Chechênia. Além de tudo, tal 
decreto também era ilegal,2 pois as leis russas proíbem o uso de tropas 
regulares dentro das fronteiras nacionais. Nesse dia, aviões militares 
russos voltaram a bombardear Grozny, começando pelo aeroporto, 
pela refinaria de petróleo e por bairros residenciais. No dia seguinte, 
Putin emite sua própria ordem autorizando o reinicio dos combates 
pelas tropas da Federação; desta vez, a ordem não foi secreta, embora 
as leis russas não concedam ao primeiro-ministro nenhuma autorida
de sobre os militares.

Ainda em 24 de setembro, Putin faz uma das suas primeiras apari
ções na televisão. “Vamos caçá-los até o fim”,3 diz ele, referindo-se aos 
terroristas. “Onde quer que estejam, vamos encontrá-los e destruí-los. 
Mesmo que estejam no banheiro. Vamos despachá-los privada abaixo.”

Usava uma retórica nitidamente diferente da de Yeltsin. Não estava 
prometendo levar os terroristas a julgamento, nem manifestando sua 
compaixão pelas centenas de vítimas das explosões. O seu discurso 
era o de um líder planejando governar com punho de ferro. Frases 
como aquela, muitas vezes temperadas com um humor grosseiro, iam 
se tornar a marca registrada da oratória de Putin. Sua popularidade 
começou a crescer.

B erezovsk y, o PH.D., e seu pequeno exército de propaganda, formado 
por homens instruidíssimos, pareciam não ver contradição entre o seu 
tão alardeado objetivo de garantir para a Rússia um futuro democrá
tico e o homem que haviam escolhido para depositar suas esperanças 
nesse futuro. Foram incansáveis trabalhando na campanha, usando 
o poder do Canal Um, de Berezovsky, para destruir a reputação do 
ex-primeiro-ministro Primakov e seus aliados. Um programa memo
rável explicava em detalhes anatômicos repulsivos como havia sido a 
cirurgia de quadril a que Primakov se submetera recentemente. Outro 
se baseava na visível semelhança entre o prefeito de Moscou, Yuri Lu- 
zhkov, e Mussolini.4 Além de desacreditar seus adversários, porém, os 
aliados de Putin — que se viam mais como seus criadores que como 
seus partidários — precisavam criar e divulgar uma imagem do seu 
próprio candidato.

Estritamente falando, Putin não estava fazendo campanha — a elei
ção presidencial só deveria acontecer em cerca de um ano, e a Rússia
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não tinha uma cultura política de longas campanhas —, mas aqueles 
que queriam vê-lo como presidente estavam empenhadíssimos nesse 
sentido. Uma influente empresa de consultoria política, a Fundação 
de Política Efetiva, cuja sede ficava num dos mais belos prédios his
tóricos da cidade, do outro lado do rio, bem em frente ao Kremlin, foi 
incumbida de criar para Putin a imagem de um político jovem e cheio 
de energia, que impulsionaria a tão necessária reforma. “Todos esta
vam tão cansados de Yeltsin que a nossa tarefa foi bem fácil”,5 disse - 
-me uma mulher que participou desse trabalho.

O nome dela era Marina Litvinovich e, como tantos outros funcio
nários da Fundação de Política Efetiva, era bem jovem, muito inteli
gente (acabava de concluir a graduação numa das melhores universi
dades do país) e tinha pouquíssima experiência em termos de política, 
chegando mesmo a ser ingênua. Começou a trabalhar ali em meio 
expediente, quando ainda estava na faculdade, e, três anos depois, era 
peça-chave na equipe encarregada da campanha presidencial. Tinha 
a convicção de estar inteiramente dedicada a ideais democráticos e, 
apesar disso, não via nada errado na forma como o futuro presidente 
estava sendo inventado e vendido ao público: simplesmente acredita
va que era o povo que tinha criado tudo aquilo. “Estavam saindo uns 
artigos afirmando que ele era da KGB”, disse-me anos depois, “mas 
a equipe do quartel-general era composta por liberais e estávamos 
convencidos que era essa gente que ia formar o seu primeiro escalão.”

Na verdade, não era preciso ser jovem e ingênuo para acreditar 
nisso. Em fins do verão de 1999, tive um jantar memorável com Ale- 
xander Goldfarb, um velho conhecido que fora dissidente nos anos 
1970; desempenhou a função de tradutor de Andrei Sakharov, emi
grou, vivendo em Nova York por toda a década seguinte, e acabou se 
transformando num ativista social de peso nos anos 1990. Foi conse
lheiro do bilionário filantropo George Soros, na Rússia; depois, lançou 
uma campanha para divulgar e combater a tuberculose, que havia se 
tornado epidêmica e resistente aos medicamentos no país, conseguin
do, praticamente sozinho, chamar a atenção do mundo inteiro para 
o problema. Pois Alex e eu estávamos jantando e conversando sobre 
Putin. “Ele é a própria encarnação da KGB”, disse-lhe eu, na ocasião, 
mais testando uma teoria que lançando uma discussão. “Mas Chubais 
me disse que ele é inteligente, atuante e tem desenvoltura”, retrucou
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Alex. Até um ex-dissidente estava quase convencido de que Putin era 
o jovem político moderno que a Fundação estava inventando.

Quanto mais intensa ia ficando a campanha na Chechênia, mais o 
país parecia subjugado. Nesse meio-tempo, Berezovsky lançou a ideia 
de um novo partido político, um partido inteiramente destituído de 
ideologia. “Se falássemos, ninguém nos ouviria”, disse-me ele nove 
anos mais tarde, aparentemente ainda convicto de que a sua ideia era 
brilhante. “Decidi que substituiríamos ideologia por rostos.” O seu 
pessoal saiu à cata de rostos e voltou trazendo algumas celebridades e 
um ministro de gabinete. No entanto, o rosto que realmente importa
va pertencia ao homem que não tivera rosto até poucas semanas atrás: 
à medida que a popularidade de Putin ia crescendo, o mesmo aconte
cia com o novo partido político. Nas eleições parlamentares de 19 de 
dezembro de 1999, cerca de um quarto dos eleitores votou no bloco 
aliado, que tinha apenas dois meses de idade, o chamado Yedinstvo 
(Unidade) ou Medved (o Urso), dando-lhe a maioria absoluta na câ
mara baixa do Parlamento.

Para consolidar a posição de Putin, alguém da Família — ao que pa
rece, ninguém mais se lembra exatamente quem — propôs uma joga
da de mestre: Yeltsin deveria renunciar antes do fim do seu mandato. 
Como primeiro-ministro, Putin, de acordo com a legislação vigente, 
passaria a ser o presidente em exercício, tomando-se assim candidato 
natural para a eleição que estava por vir. Seus adversários seriam apa
nhados de surpresa e o tempo para agir até a eleição ficaria reduzido. 
Na verdade, a renúncia acabou acontecendo em 31 de dezembro. Foi 
uma jogada típica de Yeltsin: conseguiu roubar a cena, superando o 
milênio, o bug do milênio e qualquer outro evento que pudesse ter 
ocorrido praticamente no mundo inteiro. Escolheu também a véspera 
dos feriados de Ano-Novo e Natal, que param o país por duas sema
nas, e, com isso, reduziu ainda mais o tempo disponível para os adver
sários de Putin se prepararem para a eleição.

HÁ tem pos q u e o dia de Ano-Novo, um feriado leigo, superou qualquer 
outra ocasião como a grande festa familiar na Rússia. Nessa noite, 
russos dos quatro cantos do país se reúnem com os amigos e a família. 
Pouco antes da hora da virada, postam-se diante da TV para ver o reló
gio de uma das torres do Kremlin marcar meia-noite. Erguem as taças
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de champanhe e só então vão para a mesa fazer uma refeição bem tra
dicional. Nos minutos que antecedem esse momento, o líder da nação 
faz um discurso: hábito que se tornou uma tradição na União Sovié
tica e que Boris Yeltsin decidiu manter a partir de 31 de dezembro de
1992 (um ano antes, quando a União Soviética chegou oficialmente ao 
fim da sua existência, quem falou ao povo foi um comediante).

Yeltsin surgiu na televisão doze horas antes do horário habitual. 
“Meus amigos”, disse ele. "Meus queridos. Hoje é a última vez que 
venho lhes falar na véspera do Ano-Novo. Mas não é só isso. Hoje é 
a última vez que venho lhes falar como presidente da Rússia. Tomei 
uma decisão. Passei muito tempo pensando a respeito, e foi um perío
do difícil. Hoje, no último dia do século, vou renunciar... Estou indo 
embora... A Rússia deve entrar no novo milênio com novos políticos, 
novos rostos, gente nova, inteligente, forte, enérgica... Por que me 
apegar ao meu cargo por mais seis meses quando o país conta com 
um homem forte que merece se tomar presidente e em quem virtual
mente todo russo vem depositando suas esperanças para o futuro?”6

Depois, pediu perdão. “Peço perdão”, disse ele, "porque muitos de 
nossos sonhos não se concretizaram. Porque coisas que nos pareciam 
simples acabaram se revelando difíceis e penosas. Peço perdão por não 
ter correspondido às esperanças daqueles que acreditavam que pode
ríamos, apenas com algum esforço, apenas tomando impulso, saltar 
do nosso passado cinzento, totalitário, estagnado, para um futuro bri
lhante, rico, civilizado. Era algo em que eu próprio acreditava... Nunca 
disse isso antes, mas quero que todos saibam. Senti a dor de cada 
um de vocês no coração. Passei várias noites sem dormir, períodos 
dolorosos pensando sobre o que fazer para tomar a vida um pouco 
melhor que fosse... Estou indo embora. Fiz tudo o que pude... Uma 
nova geração está chegando; é gente que poderá fazer mais e melhor.”

Yeltsin falou por dez minutos. Parecia inchado, pesado, mal poden
do se mover. Também parecia desanimado, desesperançado, como um 
homem que estivesse se enterrando vivo diante dos olhares de quase 
cem milhões de pessoas. A expressão de seu rosto praticamente não 
se alterou durante o discurso, mas a sua voz ficou embargada de emo
ção quando ele encerrou a sua fala.

A meia-noite, foi Vladimir Putin que apareceu na TV. De início, 
estava visivelmente nervoso e até gaguejou quando começou a falar,
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mas foi se mostrando mais confiante à medida que avançava no seu 
pronunciamento. Falou por três minutos e meio. Por estranho que pa
reça, não deu mostras de que ia aproveitar a oportunidade para fazer 
o seu primeiro discurso de campanha. Não fez nenhuma promessa e 
não disse nada que pudesse ser considerado particularmente inspira
dor. Pelo contrário: disse que nada iria mudar na Rússia e declarou aos 
espectadores que os seus direitos estavam garantidos. Como fecho, 
propôs que os russos erguessem um brinde “ao novo século da Rús
sia”, embora ele próprio não tivesse um copo para brindar.7

Putin era agora o presidente em exercício, e a campanha eleitoral ti
nha sido oficialmente lançada. Ele era disciplinado, lembra Berezovsky, 
e até mesmo dócil: fazia o que lhe mandavam — e lhe mandavam não 
fazer muita coisa. Já era tão popular que, na verdade, o que havia ali 
era uma não campanha visando a uma não eleição. Tudo o que tinha a 
fazer era nunca se afastar demais de qualquer que fosse a imagem que 
os eleitores quisessem ter dele.

Em 26 de janeiro de 2000, a exatos dois meses da eleição, o mo
derador de um painel russo no Fórum Econômico Mundial de Davos, 
na Suíça, perguntou: “Quem é o sr. Putin?” Chubais — aquele que, 
sete meses antes, alegava que o então primeiro-ministro seria o su
cessor ideal para o presidente — tinha o microfone nas mãos quando 
a pergunta foi feita. Inquieto, ele lançou um olhar interrogativo a um 
ex-primeiro-ministro que estava à sua direita. Ficou claro que este 
último também não estava lá muito disposto a responder a tal per
gunta. Os quatro componentes da mesa começaram a se entreolhar, 
aflitos. Ao cabo de meio minuto, a sala inteira caiu na gargalhada. O 
maior país do mundo em extensão territorial, possuidor de petróleo, 
gás e armas nucleares, tinha um novo líder, e as suas elites política 
e econômica não faziam ideia de quem era ele. Sem dúvida, muito 
engraçado...

Uma semana depois, Berezovsky mandou que três jornalistas, que 
trabalhavam para um dos jornais de sua propriedade, escrevessem 
a história da vida de Putin. Um desses profissionais era uma jovem 
loura que havia passado uns dois anos na assessoria de imprensa do 
Kremlin, mas conseguira passar despercebida em meio a colegas mais 
vibrantes. Havia ainda um jovem repórter que ficou famoso por suas 
reportagens humorísticas, mas que jamais tinha escrito sobre política.
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O terceiro membro da equipe era uma estrela, uma repórter veterana 
da área política que passou o início dos anos 1980 cobrindo guerras 
pelo mundo afora e o final da década escrevendo sobre política, princi
palmente sobre a KGB, para o Moscow News, o carro-chefe da imprensa 
da perestroika. Natalia Gevorkyan era a repórter dos repórteres, indis
cutivelmente a líder daquele grupo, e o jornalista Berezovsky era um 
macaco velho.

“Berezovsky me ligava para perguntar: ‘Ele não é incrível?’”, disse- 
-me ela, anos mais tarde. “E eu respondia: ‘Borya, o seu problema é 
que você nunca conheceu um coronel da KGB. Ele não é incrível coisa 
nenhuma. É absolutamente comum.'”

“É claro que fiquei curiosa. Queria saber quem era aquele sujeito 
que agora ia governar o país”, acrescentou ela. “Então percebi que ele 
gostava de falar e que gostava de falar sobre si mesmo. Com certeza, já 
conversei com muitas outras pessoas mais interessantes. Passei cinco 
anos escrevendo sobre a KGB: ele não era nem melhor nem pior que o 
resto delas; era mais inteligente que uns e mais astucioso que outros.”8

Além da árdua tarefa de aprontar um livro em questão de dias, Na
talia Gevorkyan queria aproveitar o tempo passado com o presidente 
em exercício para ajudar um amigo. Em janeiro, Andrei Babitsky, re
pórter da Rádio Europa Livre/Rádio Liberdade, financiada pelos Esta
dos Unidos, tinha desaparecido na Chechênia. Aparentemente, havia 
sido detido pelo Exército russo por violação das rígidas regras por eles 
implantadas: durante a primeira guerra da Chechênia, a imprensa fez 
críticas severas e fundamentadas às ações de Moscou; portanto, desta 
vez, os militares decretaram que jornalistas só poderiam penetrar na 
zona de guerra acompanhados de pessoal fardado. Essa política não 
apenas impedia o acesso aos combatentes de ambos os lados, mas 
também expunha a imprensa ao perigo: numa região em guerra, é 
geralmente mais seguro não usar uniforme ou estar com gente unifor
mizada. Alguns repórteres mais ousados tentavam driblar essas regras
— e nisso poucos eram melhores que Babitsky, que havia passado 
anos trabalhando no Cáucaso do Norte.

Durante as duas semanas que se seguiram à sua prisão, a família e 
os amigos de Babitsky não tiveram qualquer notícia dele. Nos meios 
jornalísticos de Moscou, porém, corria o boato de que o repórter tinha 
sido visto na terrível prisão russa de Chernokozovo, na Chechênia.

36 Masha Gessen



Em 3 de fevereiro, um dia depois de Gevorkyan e seus colegas terem 
começado a entrevistar Putin para a tal biografia, autoridades anun
ciaram que o jornalista havia sido trocado por três soldados russos 
que haviam sido capturados por combatentes chechenos. Diziam que 
Babitsky concordara com a troca, mas essa declaração mal podia dis
farçar o fato de as tropas russas terem tratado um jornalista — um 
jornalista russo — como um combatente inimigo.

Quando Gevorkyan trouxe o assunto à baila em conversa com Putin, 
a sua pergunta provocou o que ela viria a descrever mais tarde como 
uma “raiva indisfarçada”. A docilidade do presidente em exercício desa
pareceu de imediato e ele esbravejou: “Esse sujeito estava trabalhando 
diretamente para o inimigo. Não era uma fonte neutra de informação. 
Trabalhava para criminosos... Trabalhava para criminosos... Portanto, 
quando os rebeldes disseram: ‘Queremos libertar alguns dos seus sol
dados em troca desse correspondente’, o nosso pessoal lhe perguntou: 
‘Quer ser trocado?' ‘Quero’, foi o que ele respondeu. Ele queria... Eram 
nossos soldados. Estavam lutando pela Rússia. Se não fossem resga
tados, seriam executados. E não vão fazer mal algum a Babitsky por 
lá, porque ele é um deles... O que Babitsky fez é muito mais perigoso 
que disparar uma metralhadora... Ele tinha um mapa indicando como 
contornar os nossos postos de controle. Quem mandou ele meter o na
riz naquilo que não tinha autorização para fazer?... Foi preso, então, e 
está sendo investigado. Ele declarou: ‘Não confio em vocês; confio nos 
chechenos. Se eles me querem, mandem-me para lá...’ E teve a resposta 
que merecia: ‘Pois vá! Saia já daqui!’ E você vem me dizer que ele é um 
cidadão russo... Nesse caso, devia ter agido de acordo com as leis do 
país se queria ser protegido por elas!”9

Ao ouvir esse monólogo, Gevorkyan teve certeza que o presidente 
em exercício conhecia perfeitamente o caso Babitsky. Decidiu então 
ser direta também: “Ele tem família, tem filhos”, disse. “Vocês preci
sam interromper essa operação.”

O chefe de Estado mordeu a isca. “Logo, logo vai chegar um carro”, 
disse ele, “trazendo uma fita cassete. Você vai ver que ele está vivo e 
bem.” Gevorkyan, que vinha mantendo um clima de cordialidade nos 
diversos encontros com Putin, ficou tão chocada que chegou a ser 
grosseira na sua reação. “Espere aí!”, exclamou quase gritando. “Vo
cês o entregaram aos rebeldes. Foi isso que lhe disseram?”
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Pediu licença e saiu da sala para ligar para um amigo na sede da 
Rádio Liberdade em Moscou. “Diga à mulher de Babitsky que ele está 
vivo”, foi o recado que lhe deu.

“Como é que você sabe?”, perguntou o seu amigo.
"Ouvi da boca do próprio homem”, respondeu Gevorkyan.
“E confia nele?”, indagou o outro.
“Não exatamente”, admitiu a jornalista.
Poucas horas depois, porém, o tal amigo lhe telefonou. “Você não 

vai acreditar”, disse ele. “Chegou um carro com a placa tão suja de 
lama que não dava nem para ver os números. Eles nos ofereceram 
uma fita de vídeo. Pagamos duzentos dólares por ela.”

O tal vídeo, que a Rádio Liberdade fez circular por toda a imprensa 
imediatamente, era uma gravação bem pouco nítida. Nela, Babitsky 
aparecia pálido, com um ar cansado de quem não dorme há tempos, 
e dizia: “Hoje é 6 de fevereiro de 2000. Estou relativamente bem. O 
único problema que tenho é o tempo, já que as circunstâncias estão se 
acumulando de tal maneira que, infelizmente, não posso ir para casa 
por enquanto. A minha vida aqui é normal, na medida do possível, 
como sempre ocorre em condições de guerra. As pessoas que estão 
por perto têm tentado me ajudar de alguma forma. O único problema 
é que gostaria mesmo de ir para casa, adoraria que tudo isso finalmen
te terminasse. Por favor, não se preocupem comigo. Espero estar de 
volta logo, logo.”10

Na verdade, Babitsky estava sendo mantido em cativeiro numa 
residência numa aldeia chechena. Estava efetivamente sem dormir, 
exausto, e, acima de tudo, aterrorizado. Não sabia quem o estava 
mantendo prisioneiro; só sabia que eram chechenos armados, gente 
que tinha todos os motivos do mundo para odiar os russos e nenhu
ma razão plausível para confiar nele. Não conseguia dormir, temen
do que viessem buscá-lo para a execução e, a cada manhã, odiava-se 
por ainda não ter encontrado um jeito de escapar ou tido coragem 
suficiente para tentar fugir.11 Finalmente, no dia 23 de fevereiro, ele 
foi posto na mala de um carro, levado à república vizinha do Da- 
guestão. Deram-lhe uns documentos grosseiramente falsificados e 
o soltaram por lá. Poucas horas depois, porém, ele foi preso pela 
polícia russa, que o levou até Moscou onde seria julgado por portar 
documentos falsos.12
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Em pouco tempo, começou a ficar claro que não devia ter havido 
troca alguma: não existia nada que comprovasse o ocorrido, nem 
que identificasse os soldados que supostamente o tinham entregado 
aos chechenos.13 A prisão de Babitsky, as imagens televisionadas de 
sua transferência para as mãos dos inimigos e o seu subsequente 
desaparecimento tinham sido, ao que tudo indica, uma tentativa de 
mandar um recado à imprensa. Foi praticamente isso que o ministro 
da Defesa, Igor Sergeyev, disse aos jornalistas. Segundo ele, Babistky 
havia sido escolhido porque “a informação que transmitia não era 
objetiva, para usar meias palavras.” E acrescentou: "Eu ficaria feliz 
em dar dez Babistkys em troca de um único soldado nosso.”14 Fazia 
um mês que Putin estava na presidência e os ministros já estavam 
falando como ele — pelo visto, do jeito que estavam loucos para falar 
há algum tempo.

Aparentemente, Putin só não contava com uma coisa: o que ele 
considerava a aplicação de um castigo perfeitamente justo acabou pro
vocando indignação internacional. Durante os primeiros meses de seu 
governo como presidente em exercício, os líderes ocidentais agiram 
como os russos: pareciam tão aliviados por se verem livres do imprevi
sível e constrangedor Yeltsin que não viam problemas em depositar os 
seus mais lindos sonhos em Putin. Os Estados Unidos e a Grã-Breta- 
nha agiam como se o resultado da eleição de março já estivesse decidi
do. Agora, porém, os norte-americanos não tinham escolha: Babitsky 
não era simplesmente um jornalista russo; era um jornalista russo 
que trabalhava para um veículo criado por um ato do Congresso.15 A 
secretária de Estado Madeleine Albright abordou a questão num en
contro com o ministro russo das Relações Exteriores, Igor Ivanov, em 
4 de fevereiro e, cinco dias depois, o Departamento de Estado lançou 
uma declaração condenando o “tratamento dado a um não combaten
te que se encontra na condição de refém ou prisioneiro de guerra”.16 
Essa inesperada indignação e a observação estrangeira provavelmente 
salvaram a vida de Babitsky, mas também deixaram Putin amargo e 
furioso. Ele sabia que o que estava fazendo era justo e que um homem 
como Babitsky — alguém que não parecia absolutamente preocupado 
com o esforço de guerra russo e não tinha a mínima vergonha de sen
tir pena do inimigo — não merecia viver, ou, pelo menos, viver entre 
os cidadãos do seu país. Uma conspiração de democratas de coração
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mole acabou forçando-o a fazer concessões. Mas, se ele tinha conse
guido vencer esse tipo de gente lá em Leningrado, bem poderia fazer 
a mesma coisa agora.

"A história de Babitsky facilitou a minha vida”, disse-me Gevorkyan 
tempos depois. “Percebi que era assim que ele [Putin] ia governar. 
Que era assim que a porra do seu cérebro funcionava. Então, não tive 
mais qualquer ilusão. Vi que era daquele jeito que ele entendia o sen
tido da palavra patriotismo — exatamente como se ensina em todas 
aquelas escolas da KGB: o país é tão grande quanto o medo que ele 
inspira, e a mídia tem de ser leal.”17

Depois de fazer essa descoberta, Gevorkyan deixou Moscou e foi 
para Paris, onde mora até hoje. Assim que pôde, Andrei Babitsky foi 
para Praga, onde continuou trabalhando para a Rádio Liberdade. Mas, 
na época, nos dias que antecederam a eleição, Gevorkyan não divul
gou nada disso. A biografia de Putin saiu como ele queria; até o trecho 
exaltado e revelador sobre o caso Babitsky foi cortado, embora hou
vesse saído uma nota antes num jornal. Com raras exceções, os russos 
estavam sendo levados a continuar confiando em Putin.

Em 24 de m arço , dois dias antes da eleição presidencial, a NTV, rede 
criada por Vladimir Gusinsky — o mesmo oligarca que era dono da re
vista onde eu trabalhava —, exibiu um programa de uma hora de dura
ção, um talk-show ao vivo, dedicado ao incidente ocorrido no mês de 
setembro na cidade de Ryazan quando a polícia, atendendo a um cha
mado, encontrou três sacos de explosivos debaixo da escada de um edi
fício residencial. Os moradores alertas acharam que tinham consegui
do frustrar um plano terrorista.

Pouco depois das nove horas, naquela noite de 22 de setembro, 
Alexei Kartofelnikov, motorista do ônibus do time de futebol local, 
estava voltando para seu apartamento, num prédio de doze andares 
na rua Novoselov, número 14. Viu um carro de fabricação russa parar 
diante do edifício. Um homem e uma mulher saltaram e entraram por 
uma porta que dava para o porão, enquanto o motorista ficou dentro 
do carro. Kartofelnikov os viu sair do prédio minutos depois, e o carro 
foi estacionar bem diante da tal porta. Desta vez, os três entraram por 
ali carregando uns sacos que pareciam bem pesados. Todos voltaram 
então para o carro e foram embora.18
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A essa altura, quatro prédios haviam explodido em Moscou e em mais 
duas cidades; em pelo menos um dos casos, surgiram testemunhas di
zendo que tinham visto sacos colocados debaixo da escada.19 Não é de 
espantar, portanto, que Kartofelnikov tenha tentado anotar a placa do 
tal carro. Mas a parte do número que indica a região onde o veículo foi 
emplacado estava coberta por um pedaço de papel com o código corres
pondente à cidade de Ryazan. O motorista chamou então a polícia.

Os guardas chegaram quase quarenta e cinco minutos depois. Dois 
deles entraram no porão onde encontraram três sacos de cinqüenta 
quilos empilhados, todos com a inscrição a çú ca r . Por uma pequena 
abertura no primeiro deles, os policiais puderam ver fios e um relógio. 
Saíram correndo do porão para pedir reforço e começaram a evacuar 
os moradores dos setenta e sete apartamentos enquanto o esquadrão 
antibombas estava a caminho. Vasculharam o prédio inteiro, baten
do em todas as portas e mandando os moradores descerem imedia
tamente. As pessoas saíram de pijama, camisola e roupão de banho, 
sem parar nem para trancar a porta de casa: depois de semanas vendo 
notícias sobre edifícios que explodiam, todos levaram a sério o alerta 
da polícia. Vários deficientes foram levados para a rua em cadeiras 
de rodas, mas outros tantos, em condições mais graves, ficaram nos 
apartamentos, apavorados. Os moradores passaram praticamente a 
noite toda na rua, aguentando o vento gélido. Mais tarde, o dono de 
um cinema da vizinhança os chamou, mandou que entrassem e até 
providenciou chá quente. Pela manhã, muitas daquelas pessoas foram 
trabalhar, embora a polícia não tenha permitido que entrassem no 
prédio para se lavar ou trocar de roupa. Lá pelas tantas, vários aparta
mentos foram saqueados.

Antes mesmo de todos os moradores saírem, o esquadrão anti
bombas já tinha desarmado o detonador e examinado o conteúdo dos 
tais sacos. Concluíram que se tratava de hexogênio, um explosivo de 
alta potência usado desde a Segunda Guerra Mundial. Essa mesma 
substância foi usada em pelo menos uma das explosões ocorridas em 
Moscou; portanto, o país inteiro aprendeu aquela palavra a partir de 
um pronunciamento feito pelo prefeito da capital. O mecanismo, bas
tante rudimentar, continha um relógio ajustado para as 5h30 da ma
nhã. Aparentemente, o plano dos terroristas era o mesmo adotado 
para as explosões em Moscou: a quantidade de explosivo destruiria o
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prédio inteiro (e, provavelmente, afetaria a estrutura das construções 
vizinhas), matando todos os moradores enquanto dormiam.

Quando o esquadrão antibombas concluiu que os sacos continham 
explosivos, o alto escalão uniformizado da cidade acorreu à rua No- 
voselov. O chefe da unidade local do FSB falou para os moradores 
do prédio, felicitando-os por terem nascido de novo. Alexei Kartofel- 
nikov, o motorista que havia telefonado denunciando os suspeitos e 
seus sacos, tomou-se o herói do momento. Autoridades locais lhe fi
zeram os maiores elogios, louvando também a vigilância da população 
em geral: “Quanto mais alertas estivermos, mais teremos condições 
de combater o mal que se instalou no nosso país”,20 declarou o vice- 
-governador às agências de notícias.

No dia seguinte, só se falava de Ryazan pela Rússia inteira. Em meio 
à terrível realidade com que o povo vinha convivendo havia praticamente 
um mês, aquilo soava como um primeiro indício de notícias relativamen
te boas. Se a população se mobilizasse — se cada um se encarregasse de 
vigiar bem, parecia ser o recado —, seria capaz de escapar sã e salva. E não 
era só: havia a possibilidade efetiva de os terroristas serem apanhados, já 
que a polícia sabia quais eram a marca e a cor do tal carro, e Kartofelnikov 
tinha visto as pessoas que trouxeram os sacos de explosivos. Em 24 de 
setembro, o ministro do Interior Vladimir Rushailo, com um ar sombrio 
e inquieto, fez um discurso numa reunião interagências convocada em 
função das explosões. “Houve alguns avanços”, disse ele. “Por exemplo, 
o fato de um atentado ter sido evitado ontem, em Ryazan.”

Meia hora mais tarde, porém, aconteceu uma coisa inteiramente 
inesperada e absolutamente inexplicável: no mesmo prédio em que a 
tal reunião estava sendo realizada, o diretor do FSB, Nikolai Patrushev
— antigo membro da equipe de Putin em Leningrado que o presidente 
em exercício havia levado para a polícia secreta como seu assessor e, 
depois, indicado como seu substituto quando foi nomeado primeiro- 
-ministro — falou à imprensa e declarou que Rushailo estava enganado. 
“Em primeiro lugar, não houve explosão nenhuma", disse ele. “Em se
gundo lugar, não se evitou nada. E não acho que a ação tenha sido bem- 
-executada. Aquilo era um treinamento, e os sacos continham apenas 
açúcar. Não havia qualquer explosivo ali.”21

Nos dias que se seguiram a essas declarações, autoridades do FSB 
explicaram que os dois homens e a mulher que plantaram os sacos

42 Masha Gessen



no tal prédio eram seus agentes da seção Moscou, que os sacos conti
nham apenas açúcar perfeitamente inofensivo, que a manobra preten
dia testar a vigilância da população de Ryazan e verificar se as forças 
da lei naquela cidade estavam prontas para situações de emergência. 
De início, as autoridades de Ryazan se recusaram a cooperar, mas aca
baram confirmando a versão do FSB, esclarecendo que o esquadrão 
antibombas tinha confundido o açúcar com explosivo porque o seu 
equipamento de testes estava contaminado depois de tanto uso com 
explosivos reais na Chechênia. Todas essas explicações não surtiram 
muito efeito para tranqüilizar os medos ou convencer quem quer que 
tivesse alguma noção do sistema de trabalho do serviço de seguran
ça. Parecia um absurdo, mas não inimaginável que umas centenas de 
pessoas fossem obrigadas a passar a noite inteira na rua, apavoradas 
e enregeladas, só por causa de um treinamento: afinal, a fama da po
lícia secreta russa não era exatamente a de adotar métodos brandos. 
Mas, acima de tudo, o que desafiava qualquer explicação era o fato de 
o comando local do FSB não ter sido informado da realização daquele 
exercício ou que tivessem deixado o ministro do Interior em situação 
publicamente constrangedora um dia e meio depois do ocorrido — e 
quando mil e duzentos homens da sua tropa já haviam sido mobiliza
dos para capturar os suspeitos que estariam fugindo de Ryazan.

Os jornalistas da NTV passaram seis meses juntando os pedaços 
dessa história tão enigmática com todas as suas inconsistências e, 
agora, vinham apresentá-la aos espectadores. Na verdade, pisavam em 
ovos. Nikolai Nikolayev, o apresentador, partiu da premissa de que o 
episódio de Ryazan tinha sido mesmo um exercício de treinamento. 
Quando alguém da platéia sugeriu que já era hora de tentar articular 
toda a cadeia de acontecimentos e perguntar se o FSB estaria por trás 
das explosões de agosto e setembro, Nicolayev praticamente gritou: 
"Não, não vamos fazer isso, não vamos considerar esse aspecto. Esta
mos tratando apenas do caso Ryazan.” Mesmo assim, a imagem que o 
programa apresentou era aterradora.

Nikolayev tinha convidado vários moradores da rua Novoselov, in
clusive o motorista Kartofelnikov, para participar da platéia. Nenhum 
deles acreditava naquela história de treinamento. Lá pelas tantas, uma 
pessoa que se identificou como moradora do número 14 disse que 
acreditava, sim, que tivesse sido apenas um exercício. Os outros se
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viraram para ele, incrédulos, e, em segundos, começaram a gritar em 
coro que não conheciam o sujeito e que ele não morava naquele pré
dio. O resto da história foi tão pouco convincente e tão mal executado 
quanto a ideia de infiltrar um falso morador na platéia do programa. 
Os representantes do FSB não souberam explicar por que os testes 
iniciais identificaram a substância como hexogênio ou por que a divi
são local da própria instituição não estava a par do suposto exercício.

Vendo o programa, lembrei da conversa que havia tido com meu 
editor na véspera. Em apenas seis meses, os limites do possível ti
nham se deslocado inteiramente na minha cabeça. Agora podia acre
ditar que era bastante provável que o FSB estivesse por trás das mor
tíferas explosões que abalaram a Rússia e ajudaram a fazer de Putin 
o seu governante. Quando o serviço de segurança se viu prestes a ser 
desmascarado — mil e duzentos policiais de Ryazan saindo à caça de 
suspeitos e tendo em mãos uma descrição detalhada dos agentes que 
haviam plantado os explosivos —, tratou logo de inventar o tal exer
cício de treinamento: uma história nada convincente, mas que servia 
para evitar a prisão de agentes da polícia secreta pela polícia regular. E, 
nesse momento, a série de explosões letais também parou.

B oris B erezovsk y le v o u  m uito mais tempo para compreender que o 
impensável era possível e até mesmo provável. Toquei no assunto com 
ele quase dez anos mais tarde. A essa altura, ele tinha patrocinado 
investigações, livros e um filme que levava adiante e aprofundava a 
pesquisa feita por Nikolayev. Depois disso, chegou à conclusão que 
foi o FSB que aterrorizou a Rússia em setembro de 1999, mas ainda 
tinha dificuldade em conciliar o que achava que estivesse acontecendo 
naquele período com a visão posterior que teve dos acontecimentos.

"Posso lhe dizer, com toda sinceridade, que, na época, eu tinha 
certeza absoluta de que era coisa dos chechenos”, disse ele. "Foi só de
pois que vim para cá [em Londres] e comecei a repensar o assunto que 
acabei chegando à conclusão que as explosões tinham sido articuladas 
pelo FSB. E não foi uma conclusão baseada apenas na lógica — muito 
menos na lógica que nos fatos. Naquele tempo, porém, não enxerguei 
esses fatos, e não confiava na NTV, que pertencia a Gusinsky, parti
dário de Primakov. Por isso, nem dei muita atenção àquela história. 
E nunca me passou pela cabeça que havia um jogo paralelo ao nosso,
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que mais alguém estivesse fazendo o que julgava certo para garantir a 
eleição de Putin. Agora, estou convencido de que era exatamente isso 
que estava acontecendo.” O “alguém” era o FSB, e o “jogo paralelo” 
eram as explosões que pretendiam unir a Rússia pelo medo e pelo 
desejo desesperado de ter um novo líder decidido, e até mesmo agres
sivo, que fosse implacável com qualquer inimigo.

“Mas tenho certeza que a ideia não foi de Putin”, acrescentou ele 
de repente.

Para mim, aquilo não fazia sentido. As explosões começaram ape
nas três semanas depois de Putin ser nomeado primeiro-ministro, 
o que levava a crer que os preparativos já vinham sendo realizados 
quando ele ainda era diretor do FSB. Berezovsky retrucou que não pre
cisava necessariamente ter sido assim: “Tudo foi planejado em muito 
pouco tempo; é por isso que houve tantas falhas óbvias.” Mas, mesmo 
que ele tivesse razão, o sucessor de Putin no serviço de segurança era 
Patrushev, o seu braço direito, que, com toda certeza, não esconderia 
dele um plano como aquele. E se Putin tinha sido informado de uma 
operação relativamente sem importância, como a prisão de Andrei Ba
bitsky, parecia absurdo imaginar que não tivesse conhecimento dos 
planos para explodir vários prédios do país.

Berezovsky concordou, embora continuasse a insistir que todo o 
esquema não devesse ser atribuído a Putin. Disse que estava achando 
que a ideia surgiu entre os homens mais próximos ao futuro presi
dente, mas não com o intuito de garantir a sua candidatura: o alvo 
seria fortalecer qualquer candidato escolhido por Yeltsin. Concluí que 
Berezovsky devia ter criado essa teoria para poder continuar acredi
tando que ele próprio tinha feito o novo presidente e que não tinha 
se limitado à condição de um simples peão daquele jogo de 1999. Por 
outro lado, eu tinha de admitir que ele devia estar certo quando afir
mava que as explosões podiam ser usadas para eleger qualquer um: 
com uma boa dose de sangue derramado, qualquer candidato até en
tão desconhecido, sem um rosto definido e sem qualquer qualificação, 
poderia ser eleito presidente, mesmo que fosse escolhido praticamen
te ao acaso.

Segundo o discurso oficial de Moscou, todas aquelas explosões 
continuam sendo obra de um grupo terrorista islâmico baseado no 
Cáucaso.
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Três

A autobiografia de um delinqüente

nw  grupo que Berezovsky reuniu para escrever a biografia de Putin 
teve apenas três semanas para aprontar o livro. A lista de fontes de 
que dispunham era limitada: o próprio Putin — seis longas entrevistas 
—, a mulher dele, seu melhor amigo, uma ex-professora e uma ex- 
secretária da prefeitura de São Petersburgo. Ninguém estava ali para 
investigar o sujeito: a sua tarefa era criar uma lenda. O resultado foi a 
lenda de um delinqüente do pós-guerra em Leningrado.

São Petersburgo é uma cidade com uma história importante e uma 
arquitetura gloriosa. Mas a cidade soviética de Leningrado onde Vla
dimir Putin nasceu, no ano de 1952, foi, para aqueles que ali viviam, 
um lugar de fome, pobreza, destruição, violência e morte. Tinham-se 
passado apenas oito anos desde o fim do célebre Cerco à cidade.1

O episódio começou em 8 de setembro de 1941, quando as tropas 
alemãs conseguiram cercar Leningrado, deixando-a incomunicável, e 
só terminou 872 dias depois. Morreram mais de um milhão de civis, 
vitimados pela fome ou pelos bombardeios que aconteciam sem tré
gua enquanto durou o bloqueio. Quase metade dessas pessoas morreu 
tentando fugir de lá. A única estrada que os alemães não controlavam 
passou a ser chamada de Estrada da Vida, e foi nela que centenas de 
milhares de civis morreram, atingidos pelas bombas ou pela fome. Ne
nhuma outra cidade dos tempos contemporâneos conheceu a penúria 
e a perda de vidas humanas nessa escala e, mesmo assim, muitos dos 
sobreviventes acreditavam que as autoridades haviam subestimado 
intencionalmente o número de vítimas.

Ninguém sabe de quanto tempo uma cidade precisa para se recu
perar de violência tão profunda e sofrimento tão intenso. “Imaginem



um soldado vivendo a sua rotina em tempos de paz, mas tendo, ao 
seu redor, as mesmas barricadas e os mesmos objetos que o cercavam 
nas trincheiras”, escreveram, alguns anos depois da guerra, os autores 
de uma história oral desse episódio, tentando dar uma ideia de a que 
ponto a cidade ainda se sentia em pleno cerco. “As velhas sancas dos 
tetos ainda têm marcas de estilhaços. A superfície lustrosa do piano 
tem os arranhões deixados pelos vidros quebrados. O assoalho relu
zente tem uma marca escura no local onde ficava o fogareiro a lenha.”2

Os burzhuikas, fogareiros metálicos portáteis, eram tudo que os 
moradores da cidade tinham para aquecer os apartamentos naquele 
período.3 Todos os móveis e livros foram usados como lenha. Aquele 
utensílio escuro e roliço se tornou um símbolo do desespero e do 
abandono: as autoridades, que haviam garantido aos cidadãos sovié
ticos que eles estariam a salvo de todos os inimigos — e que a Ale
manha era um amigo, não um adversário —, deixaram a população 
da segunda maior cidade do país morrer de fome e de frio. E depois, 
quando o cerco terminou, investiram fortunas na restauração dos be
líssimos palacetes suburbanos que os alemães haviam saqueado, mas 
não cuidaram de restaurar os prédios residenciais da cidade. Vladimir 
Putin cresceu num apartamento que ainda tinha um daqueles fogarei
ros em cada aposento.4

Os seus pais, Maria e Vladimir Putin, eram sobreviventes do cer
co.5 O pai se alistou no Exército bem no início da guerra germano- 
-soviética e ficou seriamente ferido numa batalha não longe de Le- 
ningrado. Foi levado para um hospital dentro da zona sitiada onde a 
esposa o encontrou. Depois de passar vários meses hospitalizado, ele 
saiu com graves seqüelas: tinha ambas as pernas desfiguradas, o que 
lhe causou dores violentas pelo resto da vida. Foi então desligado do 
Exército e voltou para casa com Maria. O filho único do casal que, na 
época, devia ter entre oito e dez anos, tinha ido para um dos vários 
abrigos infantis que haviam sido instalados na cidade, aparentemente 
com a esperança de que tais instituições pudessem cuidar melhor das 
crianças que os pais desesperados e famintos. O menino morreu no tal 
abrigo. Maria também esteve à beira da morte: quando o cerco termi
nou, ela nem sequer tinha forças para andar com as próprias pernas.

Esses eram os pais do futuro presidente: um inválido e uma mu
lher que quase morreu de fome; um casal que havia perdido dois fi
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lhos (o outro tinha morrido ainda bebê, vários anos antes da guerra). 
Mas, pelos critérios da União Soviética do pós-guerra, os Putin eram 
gente de sorte, pois tinham um ao outro. No final dos anos 1940, a po
pulação de mulheres em idade de procriar era praticamente o dobro da 
masculina.6 Estatísticas à parte, a guerra imprimiu a marca da tragé
dia virtualmente em todas as famílias, separando maridos e mulheres, 
destruindo lares e desalojando milhões de pessoas. Ter atravessado 
não apenas o período dos combates, mas também o cerco e ainda ter 
o cônjuge — e a casa — era, em essência, um milagre.

O nascimento de Vladimir, filho, foi outro milagre: algo tão im
provável que provocou boatos de que o casal o tinha adotado. Na 
véspera da primeira eleição de Putin para a presidência, surgiu uma 
mulher, vinda da Geórgia, no Cáucaso, que alegava tê-lo dado para 
adoção quando ele tinha nove anos.7 Foram publicados vários arti
gos e um ou dois livros sobre essa história e, na verdade, até Natalia 
Gevorkyan tendia a acreditar nela.8 Quando entrou em contato com 
eles, os dois já estavam bem senis, e o fato de a equipe de biógrafos 
não ter encontrado ninguém que se lembrasse do menino antes da 
idade escolar só veio reforçar suas suspeitas. Mas não é apenas im
possível provar ou refutar a teoria da adoção; é também uma tarefa 
desnecessária, pois uma coisa é incontestável: fosse ele filho bioló
gico ou adotado, para os padrões da época, Vladimir Putin foi uma 
criança-milagre.

P o r  t e r  sid o  ca ta p u lta d o  da obscuridade para o poder e por ter passado 
toda a sua vida adulta encerrado numa instituição secreta e cheia de 
mistérios, Putin teve condições de exercer um controle bem maior 
sobre o que se sabe a seu respeito do que quase todos os políticos 
contemporâneos — sem dúvida muito maior do que qualquer político 
ocidental contemporâneo. Ele criou a própria mitologia. Isso é uma 
vantagem, pois, numa proporção muito maior do que seria possível 
para qualquer indivíduo, Vladimir Putin transmitiu ao mundo, com 
toda clareza, o que gostaria que soubessem a seu respeito e como 
gostaria de ser visto. O resultado foi em boa parte a mitologia de uma 
criança nascida na Leningrado pós-cerco, um lugar cruel, faminto, em
pobrecido, que produzia gente cruel, faminta, feroz. Ou, pelo menos, 
eram esses que conseguiam sobreviver.
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Para entrar no prédio onde Putin passou a infância, é preciso atra
vessar um pátio. Os habitantes da cidade chamam essa área das cons
truções de “poço”: inteiramente cercadas por edifícios bem altos, elas 
nos dão a impressão de estarmos no fundo de um gigantesco poço de 
pedra. Como de costume, o tal pátio era escuro, esburacado e cheio de 
lixo. Exatamente como o edifício: as escadas do século XIX estavam 
caindo aos pedaços e, nos patamares, raramente se via uma lâmpada 
funcionando. Faltavam pedaços do corrimão, e todo o resto da estru
tura balançava terrivelmente. Os Putin moravam no quinto andar, o 
último do prédio, e a subida por aquelas escadas escuras podia ser 
bem perigosa.

Como acontecia na maioria dos edifícios do centro de Leningrado, 
aquele era parte de um apartamento maior, construído para um públi
co de boa condição social. Depois, cada unidade foi dividida em duas 
ou três residências, e, mais tarde, novamente dividida para abrigar 
várias famílias. O apartamento dos Putin não tinha cozinha: havia um 
pequeno fogão a gás e uma pia instalados no estreito corredor para 
onde dava a escada.9 Três famílias usavam as quatro bocas do tal fogão 
para preparar as refeições. Um banheiro improvisado, mas permanen
te, tinha sido construído utilizando-se parte do espaço da escada. Era 
um cubículo sem aquecimento. Para tomar banho, os moradores ti
nham que esquentar a água e se lavar debruçados na privada daquele 
espacinho minúsculo e gélido.

O menino Vladimir era evidentemente a única criança no aparta
mento. Um casal mais idoso morava num quarto sem janelas, que 
acabou sendo considerado inabitável. Um velho casal de judeus orto
doxos e a filha já adulta ocupavam o quarto do outro lado do misto de 
corredor e cozinha. Era comum haver conflitos na cozinha comunitá
ria, mas, aparentemente, os adultos cooperavam poupando o menino 
das suas brigas. Em geral, Putin passava boa parte do tempo brincan
do no quarto da família judia e, mais tarde, falando com seus biógra
fos, fez uma declaração impressionante: disse que não fazia diferença 
entre o velho casal e seus próprios pais.10

Cabia aos Putin o maior cômodo do apartamento: cerca de vinte 
metros quadrados. Pelos padrões da época, era quase um palacete para 
uma família de três pessoas. Por incrível que pareça, eles tinham tam
bém uma TV, telefone e uma dacha, um chalé fora da cidade. Vladimir,
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pai, trabalhava como operário especializado numa fábrica de vagões 
de trem; Maria fazia todo tipo de trabalho duro que lhe permitisse 
ficar com o filho: à noite, era vigia, faxineira, carregadora. Mas uma 
observação pormenorizada da dura realidade da pobreza soviética do 
pós-guerra revela que os Putin podiam ser tidos praticamente como 
ricos.11 E já que os dois estavam sempre mimando o filho, isso às ve
zes se mostrava de forma evidente, como a visão do menino ainda na 
escola primária ostentando um relógio de pulso, acessório raro, caro 
e extremamente valorizado em qualquer faixa etária naquela época e 
naquele lugar.

A escola ficava a poucos passos do edifício onde os Putin moravam. 
Pelo que se pode deduzir, a educação oferecida ali não tinha nada de es
pecial. A professora das quatro primeiras séries era uma mocinha bem 
jovem que estava terminando a faculdade no curso noturno. Não que a 
educação fosse uma prioridade em 1960, quando Vladimir Putin entrou 
para o colégio com quase oito anos de idade. Todos foram unânimes 
em dizer que o pai dele dava muito mais importância à disciplina que 
à qualidade da instrução que o filho estivesse recebendo. E a educação 
tampouco estava incluída na noção de sucesso do menino; ele deu mui
to mais ênfase a criar uma imagem de delinqüente e, para isso, contou 
com a mais absoluta cooperação dos amigos de infância. A maior quan
tidade de informação obtida a seu respeito — ou seja, a maior parte das 
informações a que seus biógrafos tiveram acesso — se refere às diversas 
brigas em que ele se meteu na infância e na adolescência.

O pátio  É um e lem en to  c e n t r a l  na vida soviética do pós-guerra, e a mi
tologia pessoal de Vladimir Putin está definitivamente centrada nele. 
Com adultos trabalhando seis dias por semana e a inexistência quase 
absoluta de estabelecimentos pré-escola, a tendência geral era que as 
crianças crescessem nas áreas comuns externas dos prédios superlota
dos em que viviam. No caso de Putin, isso significava crescer no fundo 
do poço, ou seja, naquele pátio coberto de lixo e cheio de marginais. 
"Aquele pátio era uma coisa”, disse a um dos biógrafos um ex-colega 
de Putin e seu amigo de infância Viktor Borisenko. "Um bando de 
marginais. Uns sujeitos sujos, com a barba por fazer, com cigarros 
e garrafas de vinho vagabundo nas mãos. Sempre bebendo, xingan
do, arranjando brigas. E Putin ficava no meio disso tudo... Quando
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ficamos mais velhos, íamos espiar os marginais do seu pátio que já 
tinham bebido até cair, estavam literalmente no fundo do poço. Vários 
foram presos. Em outras palavras, nenhum deles conseguiu construir 
para si uma vida decente."12

Mais moço que os tais rapazes e de constituição franzina, Putin 
tentava se safar como podia. "Se alguém insultasse Volodya de uma 
forma ou de outra”, disse o amigo, “ele partia para cima do sujeito e o 
arranhava, mordia, puxava-lhe os cabelos — fazia o que pudesse para 
impedir que o humilhassem.”13

Quando entrou para a escola, levou consigo esses modos de brigão. 
Os seus ex-colegas lembram de inúmeros episódios de brigas em que 
ele teria se metido, mas uma descrição em particular é um ótimo retrato 
do temperamento do futuro presidente: “O professor de trabalhos ma
nuais trouxe Putin da sala dele até a nossa, arrastando-o pelo colarinho. 
As duas turmas tinham sido reunidas para aprenderem a fazer pás de 
lixo, e Vladimir fez alguma coisa errada... Ele levou um bom tempo 
para se acalmar. Foi curioso. Tinha horas que parecia que ele já estava 
melhor, que tudo tinha passado. De repente, lá vinha a raiva de novo, e 
ele recomeçava a se debater, furioso. Fez isso várias vezes.”14

O castigo que a escola lhe deu foi excluí-lo do grupo dos Jovens 
Pioneiros — um castigo raro, quase exótico, geralmente reservado aos 
alunos que viviam repetindo de ano e eram considerados casos perdi
dos. Putin passou a ser um menino marcado: por três anos, foi o único 
aluno da escola que não trazia no pescoço o lenço vermelho, símbolo 
da organização comunista para crianças de dez a quatorze anos. A sua 
condição de marginal era ainda mais estranha, considerando-se que 
as suas condições de vida eram bem superiores às dos seus colegas de 
escola: estatisticamente, a maioria não tinha pai ou mãe.

Para Putin, porém, a credencial de delinqüente era efetivamente 
uma marca de status, da qual ele se vangloria falando com seus bió
grafos, no ano 2000:

“Por que o senhor não fez parte dos Jovens Pioneiros até o sexto 
ano? As coisas eram tão feias assim?”
“Claro. Eu não era um Pioneiro; era um vândalo.”
“O senhor não está contando vantagem?”
“Assim você me ofende! Eu era um delinqüente mesmo.”15
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A condição social, política e escolar de Putin mudou quando ele ti
nha 13 anos: na sexta série, passou a ser um aluno mais aplicado e foi 
recompensado, não apenas com a inclusão nos Jovens Pioneiros, mas 
também, pouco depois, sendo eleito para a função de coordenador do 
grupo. Mas o temperamento brigão não desapareceu: os seus amigos 
contaram aos biógrafos várias histórias de brigas, o mesmo script que 
se repetia ano após ano.16

"Estávamos brincando de pique na rua”, relatou um desses cole
gas. “Volodya vinha passando e viu um garoto bem mais velho e maior 
que eu correndo atrás de mim enquanto eu tentava correr o mais rápi
do possível. Ele pulou no meio, procurando me defender. E começou 
a maior briga. É claro que, depois, tudo se esclareceu.”17

“Foi na oitava série. Estávamos parados no ponto, esperando o 
bonde”, conta outro amigo. “Veio um bonde, mas não servia para nós. 
Dois grandalhões inteiramente bêbados saltaram e começaram a ten
tar arrumar confusão. Saíram xingando e empurrando todo mundo 
que estava ali. Com toda calma, Vovka me entregou a sacola e, quando 
dei por mim, ele já tinha empurrado um dos sujeitos no chão, de cara 
num monte de neve. O outro se virou para Volodya, gritando: ‘O que 
você fez?' Segundos depois, teve a resposta à sua pergunta, pois es
tava caído ao lado do companheiro. Nesse momento, o nosso bonde 
chegou. Se há uma coisa que posso dizer a respeito de Vovka é que ele 
nunca deixou que um mau-caráter ou um arruaceiro criasse confusão 
com outras pessoas e se safasse sem levar o troco.”18

Como jovem oficial da KGB, Putin reeditou as velhas brigas da 
infância.

“Certa vez, ele me convidou para assistir à Procissão da Cruz, na 
Páscoa”, conta ainda outro amigo. "Ele estava de serviço, formando 
o cordão de isolamento para a procissão. E me perguntou se eu não 
queria ir ver o altar lá na igreja. Claro que eu aceitei: era uma traves
sura tão infantil — ninguém tinha permissão de entrar naquele lugar, 
mas nós simplesmente podíamos. Quando acabou a procissão, para
mos num ponto de ônibus para voltar para casa. Algumas pessoas se 
aproximaram. Não tinham jeito de bandidos, mais pareciam universi
tários que tinham bebido um pouco além da conta. ‘Têm um cigarro?' 
perguntaram. ‘Não’, respondeu Vovka. ‘Por que responder assim? O 
que estão fazendo?’, prosseguiram eles. ‘Nada’, disse ele. E nem tive
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tempo de ver o que aconteceu em seguida. Um dos rapazes deve tê-lo 
empurrado ou batido nele. Só vi uns pés calçados só de meias passa
rem por mim. O sujeito voou para algum lugar. Virando-se para mim, 
na maior calma, Volod’ka disse: ‘Vamos sair daqui.' E fomos embora. 
Gostei mesmo do jeito como ele despachou o sujeito que tentou puxar 
briga. Num segundo, estava de pernas para o ar.”19

O mesmo amigo lembrava que, poucos anos mais tarde, quando 
estava cursando a escola de espionagem em Moscou, Putin foi passar 
uns dias em Leningrado e se meteu numa briga no metrô. “Aconteceu 
alguma coisa e ele deu um jeito no marginal”, contou ele aos biógra
fos. “Volodya ficou muito aborrecido. ‘Não vão entender isso lá em 
Moscou’, exclamou. ‘Vai haver conseqüências.’ E acho que ele teve 
mesmo algum problema, embora nunca tenha me contado nada sobre 
isso. No fim, tudo acabou dando certo.”20

Pelo visto, Putin reagia à menor provocação se metendo em brigas
— arriscando a sua carreira na KGB: ela teria ido por água abaixo se 
ele fosse preso numa dessas ocasiões ou até mesmo reconhecido pela 
polícia. Sejam essas histórias verdadeiras ou não, é impressionante 
ver como Putin se descreveu — e permitiu que os outros o descreves
sem — como alguém decididamente impulsivo, fisicamente violento, 
que mal conseguia controlar o próprio gênio. A imagem que ele es
colheu tornar pública é tanto mais notável quando se considera que 
ela não combina absolutamente com a disciplina a que ele dedicou a 
juventude.

Aos 10 ou 11 anos, Putin saiu à cata de um lugar onde pudesse 
aprender as artes da luta. O boxe acabou se revelando muito sofrido: 
ele quebrou o nariz num dos primeiros treinos. Descobriu então o 
Sambo. Sambo é um acrônimo para a expressão russa que se tradu
ziria por “autodefesa sem armas”, uma arte marcial soviética, mescla 
de golpes do judô, do caratê e da luta livre. Os seus pais se opuseram 
ao novo hobby do filho. Maria dizia que aquilo era uma “tolice”, pa
recendo temer pela segurança do garoto, e Vladimir, pai, o proibiu 
de continuar com as aulas. O professor teve de fazer várias visitas à 
família para conseguir convencê-los a deixar o filho comparecer aos 
treinos diários.

O Sambo, com a sua disciplina, desempenhou um papel importan
te na transformação de Putin, que passou de colegial brigão a adoles
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cente aplicado e com metas bem-definidas. Mas também está relacio
nado ao que veio a se tomar a sua maior ambição: o jovem Vladimir 
teria ouvido dizer que a KGB estaria cogitando admitir novos recrutas 
para serem treinados em combates corpo a corpo.21

"Imagine um g a r o t o  q ue so n h a  se tomar oficial da KGB quando todos 
os demais querem ser cosmonautas”, disse-me Gevorkyan, tentando 
me explicar como achava estranha essa paixão de Putin. Já eu não a 
achei tão descabida: nos anos 1960, as autoridades culturais soviéticas 
investiram maciçamente na criação de uma imagem romântica e até 
mesmo glamorosa da polícia secreta. Quando Vladimir tinha 12 anos, 
um romance chamado O escudo e a espada se tomou um best-seller. O 
protagonista era um agente da inteligência soviética, trabalhando na 
Alemanha. Quando Putin tinha 15 anos, o tal romance foi transforma
do numa minissérie que teve uma popularidade estrondosa. Quarenta 
e três anos depois, como primeiro-ministro, teve um encontro com 
onze espiões russos deportados dos Estados Unidos e juntos, numa 
exibição de companheirismo e nostalgia, cantaram a música-tema da 
tal minissérie.22

“Quando eu estava na nona série, fui muito influenciado por livros 
e filmes, e surgiu em mim o desejo de ir trabalhar na KGB”, disse ele 
a um dos seus biógrafos. “Não há nada de mais nisso.”23 Diante des
sa ressalva, impossível não perguntar: haveria outra coisa, além dos 
livros e dos filmes, que ajudou a formar o que ia se tornar a paixão 
obsessiva de Putin? Parece que sim, e que, como um bom espião, ele 
conseguiu disfarçar.

Todos queremos que os nossos filhos venham a ser uma versão me
lhorada, mais bem-sucedida de nós mesmos. Vladimir Putin, o milagro
so filho temporão de um casal estropiado pela Segunda Guerra Mundial, 
nasceu para ser espião soviético; na verdade, nasceu para ser espião so
viético na Alemanha. Durante a guerra, Vladimir, pai, integrou as cha
madas tropas subversivas, pequenos pelotões encarregados de agir por 
trás das linhas inimigas.24 Essas tropas faziam relatórios para a NKVD, 
na época, a denominação da polícia secreta, e a grande maioria dos seus 
componentes era formada por membros desse serviço. Participavam de 
uma missão suicida: apenas quinze por cento deles sobreviveram aos 
primeiros seis meses de combate. O destacamento de Vladimir Putin
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não era diferente dos demais: vinte e oito soldados lançados de para
quedas numa floresta além das linhas inimigas, a uns cento e cinqüenta 
quilômetros de Leningrado. Mal tiveram tempo de reunir os seus ape
trechos e explodir um trem enquanto saíam à cata de mantimentos. Pe
diram comida aos moradores do local; os aldeões lhes deram de comer 
e, depois, os entregaram aos alemães. Vários homens conseguiram fugir. 
Os alemães os perseguiram, e Vladimir Putin se escondeu num pântano, 
afundando a cabeça na água e respirando por um junco até a patrulha se 
afastar. Foi um dos quatro únicos sobreviventes daquela missão.25

As guerras dão origem a histórias estranhas, e a lenda que o me
nino Vladimir cresceu ouvindo é provavelmente tão verídica quanto 
qualquer outro desses relatos de sobrevivência milagrosa e heroísmo 
espontâneo. Ela também pode explicar por que ele se inscreveu para 
um curso eletivo de alemão, na quarta série, quando ainda era um alu
no sabidamente fraco. E certamente explica por que, no seu tempo de 
estudante, Putin tinha um retrato do pai da espionagem soviética na 
sua escrivaninha lá na dacha da família. O seu melhor amigo de infân
cia lembra da foto, dizendo: “Era um agente da inteligência. Foi o que 
Volod’ka me disse.”26 E Putin forneceu aos seus biógrafos o nome do 
seu ídolo. Yan Berzin, herói da revolução, fundador do serviço militar 
de inteligência soviético, criador de postos avançados de espionagem 
em todos os países europeus, foi, como muitos dos primeiros bolche- 
viques, preso e fuzilado em fins da década de 1930, sob a acusação de 
um complô imaginário contra Stalin. O seu nome foi reabilitado em 
1956, mas, desde então, permanece praticamente desconhecido. Só 
um verdadeiro fa da KGB poderia não apenas saber quem ele foi, mas 
também possuir um retrato seu.

Nunca ficou claro se Vladimir, pai, havia trabalhado para a polí
cia secreta antes da guerra ou se continuou a trabalhar para a NKVD 
depois. É bem provável que ele tenha permanecido ligado à chamada 
reserva ativa, um gigantesco grupo de funcionários da polícia secre
ta que exerciam trabalhos regulares enquanto passavam informações 
para a KGB e eram pagos por ela. Isso pode explicar por que a família 
Putin vivia relativamente bem: a dacha, a televisão e o telefone — es
pecialmente o telefone.

Aos 16 anos, na penúltima série do secundário, Vladimir Putin foi 
ao quartel-general da KGB, em Leningrado, para tentar se alistar. “Apa
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receu um homem”, relatou ele a um biógrafo. “Ele não sabia quem eu 
era. E nunca mais voltei a vê-lo. Eu lhe disse que era estudante e que, 
no futuro, queria me tomar um agente do serviço nacional de segu
rança. Perguntei se era possível e o que deveria fazer para conseguir. O 
homem respondeu que, normalmente, eles não alistavam voluntários, 
mas que a melhor maneira de eu conseguir entrar ali era ir para a uni
versidade ou me alistar no Exército. Perguntei que universidade. Ele 
disse que o melhor seria fazer uma faculdade de direito.”27

“Todos ficaram espantados quando ele disse que ia se candidatar a 
uma vaga na universidade”, disse sua professora. “‘Como?’, pergun
tei. ‘Vou dar um jeito’, respondeu ele.”28 A Universidade de Lenin- 
grado era uma das duas ou três instituições de ensino superior mais 
prestigiosas da União Soviética, e, de longe, a mais concorrida da ci
dade. Como um estudante medíocre, de uma família que nunca seria 
considerada bem-relacionada — mesmo que eu esteja certa quanto 
ao fato de o pai trabalhar para a polícia secreta —, planejar conseguir 
ingressar ali era um verdadeiro mistério. Ao que tudo indica, os seus 
pais protestaram, e o seu treinador também: todos achavam preferível 
ele tentar uma faculdade onde tivesse mais chances de ser aceito. Com 
isso, ficaria livre do serviço militar obrigatório e mais perto de casa.

Putin terminou o curso secundário com “excelente” em história, 
alemão e ginástica; “bom” em geografia, russo e literatura; e “satis
fatório” em física, química, álgebra e geometria.29 Pelo que se dizia, 
a Universidade de Leningrado tinha quarenta candidatos por vaga. 
Como Putin entrou? Pode ser que a sua determinação fosse tão gran
de que ele tenha conseguido se preparar sozinho para os exames pu- 
xadíssimos em detrimento dos estudos na escola — estratégia que 
tiraria proveito do fato de a universidade basear as admissões apenas 
numa série de provas orais e escritas, sem considerar o histórico es
colar do candidato. Mas também pode ser que a KGB tenha garantido 
a sua admissão.

Na u n iversid ad e, Putin se manteve isolado — como já fizera nos últi
mos anos do secundário —, sem conviver com os demais estudantes 
e sem participar das atividades do Komsomol. Tirava sempre notas 
altas e passava as horas de folga treinando judô (o seu técnico e os 
seus companheiros de equipe haviam trocado o Sambo por um es
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porte olímpico) e passeando de carro. Muito provavelmente, ele era 
o único estudante da Universidade de Leningrado que tinha carro. 
No começo dos anos 1970, um automóvel era uma raridade na União 
Soviética: a produção de carros populares ainda era um projeto em 
gestação — mesmo vinte anos mais tarde, o número de carros para 
mil pessoas apenas beirava os sessenta (contra setecentos e oitenta e 
um nos Estados Unidos).30 Um automóvel custava praticamente tan
to quanto uma dacha. Os Putin ganharam o tal carro — um modelo 
novo, de duas portas, com motor de motocicleta — numa loteria e, 
em vez de ficar com o dinheiro — que daria para comprar um apar
tamento num daqueles prédios novos do subúrbio, tirando-os da 
residência comunitária —, preferiram dá-lo de presente ao filho.31 O 
fato de eles lhe darem um presente caríssimo, que o rapaz aceitou, é 
mais um exemplo de como os Putin mimavam aquele filho ou ainda 
da inexplicável riqueza da família — ou de ambas as coisas.

Seja por que motivo for, a relação de Putin com o dinheiro — 
extravagante e incrivelmente autocentrado para o seu meio social
— parece ter se constituído na época da universidade. Como outros 
estudantes, ele passava o verão trabalhando em canteiros de obras 
em locais afastados, onde se pagava bastante bem: era assim que 
o estado compensava o perigo e as dificuldades de se trabalhar no 
extremo Norte. Num verão, Putin ganhou mil rublos e no ano se
guinte quinhentos — o bastante para trocar o telhado da dacha, por 
exemplo.32 O que se esperaria de qualquer rapaz soviético na sua 
posição — um filho único, vivendo inteiramente à custa dos pais, 
ambos já em idade de se aposentar — era que ele desse todo esse 
dinheiro, ou a maior parte, à família. Mas, no primeiro verão, Putin 
viajou direto lá do Norte, com dois colegas, para o extremo Sul do 
país; foram para a cidade de Gagry, na Geórgia, às margens do Mar 
Negro e gastou todo o dinheiro que tinha ganhado passando alguns 
dias no balneário. No ano seguinte, voltou a Leningrado, depois de 
trabalhar num canteiro de obras, e gastou o dinheiro que havia con
seguido mandando fazer um sobretudo para si mesmo e comprando 
uma torta gelada para a mãe.33

“Passei o tem po t o d o  da fa cu ld a d e  esperando que o homem com quem 
falei na sede da KGB se lembrasse de mim”, disse Putin aos seus
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biógrafos. "Mas eles tinham me esquecido porque eu era apenas um 
jovem estudante quando fui até lá... Só que eu não esqueci que eles 
não recrutavam voluntários e, portanto, não dei nenhum passo nesse 
sentido. Quatro anos se passaram. Silêncio. Decidi que aquele assun
to estava encerrado e comecei a procurar outras possibilidades de tra
balho... Mas, quando eu estava no quarto ano, fui procurado por um 
homem que queria marcar um encontro. Ele não disse quem era, mas 
eu soube imediatamente do que se tratava. Porque ele disse: ‘Vamos 
falar sobre o seu futuro emprego; é isso que quero conversar com 
você. Por enquanto, não direi mais nada.’ Foi então que compreendi. 
Se ele não queria dizer onde trabalhava, era porque trabalhava lá.”34 

O oficial da KGB se encontrou com Putin umas quatro ou cinco 
vezes e concluiu que ele “não era particularmente sociável, mas era 
firme, flexível e corajoso. E o mais importante: era bom em estabe
lecer relações rapidamente com as outras pessoas, qualidade-chave 
para um agente da KGB, principalmente se ele pretende trabalhar no 
serviço de inteligência”.35

No dia em que ficou sabendo que ia trabalhar para a KGB, Putin 
procurou Viktor Borisenko, seu melhor amigo desde os tempos do 
secundário. “‘Vamos’, disse ele. ‘Vamos aonde? Por quê?’, perguntei. 
Ele não respondeu. Entramos no carro e lá fomos nós”, contou Bo
risenko durante uma entrevista. “Paramos num lugar onde serviam 
comida caucasiana. Fiquei intrigado, tentando descobrir o que estava 
acontecendo. Mas nunca soube. Tudo que deu para saber é que tinha 
acontecido alguma coisa realmente importante. Mas Putin não. ia me 
contar o que era. Nem sequer deu uma pista. Era evidente que estáva
mos comemorando. Alguma coisa muito importante tinha acontecido 
na sua vida. Foi só um bom tempo depois que entendi por que o meu 
amigo quis festejar comigo: ele estava entrando para a KGB.”36

Mais tarde, Putin não fazia segredo do seu trabalho para a KGB. 
Contou para um violoncelista chamado Sergei Roldugin, que viria a 
ser o seu melhor amigo, praticamente no dia em que se conheceram. 
Roldugin, que havia viajado para o exterior com a sua orquestra e 
visto o pessoal da KGB em ação, disse que ficou a um só tempo apre
ensivo e curioso. “Uma vez, tentei fazê-lo falar sobre alguma operação 
que tivesse fracassado, em vão”, contou ele aos biógrafos de Putin. 
“Em outra ocasião, eu lhe disse: ‘Sou violoncelista, o que significa que
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toco violoncelo. Nunca vou ser cirurgião. Qual é o seu trabalho? Que
ro dizer, sei que você é agente do serviço de inteligência. Mas o que 
isso significa? Quem é você? O que pode fazer?’ Ele respondeu: ‘Sou 
um especialista em relações humanas.’ E a conversa acabou assim. Ele 
realmente achava que entendia de pessoas... Fiquei impressionado. 
Fiquei orgulhoso e valorizei muito o fato de ele ser um especialis
ta em relações humanas.”37 (O tom cético de Roldugin na frase “Ele 
realmente achava que entedia de pessoas...” é tão claro e inequívoco 
no original russo quanto na tradução, mas parece que nem o violonce
lista nem Putin, que decerto vetaria a citação, repararam nele.)

As descrições que o próprio Putin faz dos seus relacionamentos 
mostram-no como um comunicador incrivelmente inepto. Ele teve 
uma relação importante com uma mulher antes de conhecer aquela 
que viria a ser sua esposa e a deixou no altar. “Foi assim que aconte
ceu”, disse, sem mais explicações. “Foi bem difícil.”38 Tampouco foi 
eloqüente ao se referir à mulher com quem se casou — ao que pa
rece, nem sequer conseguiu comunicar direito os seus sentimentos 
quando começou a sair com ela. Os dois namoraram por mais de três 
anos — um tempo incrivelmente longo para os padrões soviéticos ou 
russos e ainda por cima para um homem que já não era tão jovem as
sim: tinha quase 31 anos quando se casou, o que o enquadrava numa 
minoria reduzidíssima, pois menos de dez por cento dos russos con
tinuam solteiros depois dos 30.39 A futura sra. Putin era comissária 
em voos domésticos e nasceu em Kaliningrad, no mar Báltico. Os 
dois se conheceram por intermédio de um amigo comum. Ela decla
rou publicamente que não foi de jeito nenhum amor à primeira vista, 
pois a primeira impressão que teve foi de um homem que não tinha 
nada que chamasse a atenção e que se vestia muito mal; já ele nunca 
fez qualquer declaração em público sobre o seu amor por ela. Nos 
tempos de namoro, ao que tudo indica, ela foi a mais sentimental 
e também a mais insistente. O relato que fez do dia em que Putin 
finalmente pediu a sua mão revela uma dificuldade de comunicação 
tão grande que chega a ser espantoso que esses dois tenham conse
guido se casar e ter duas filhas.

“Uma noite, estávamos sentados no seu apartamento, e ele disse: 
‘Minha amiga, a essa altura você já sabe como eu sou. Basicamente, não 
sou uma pessoa adequada.’ E prosseguiu descrevendo-se: não muito
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falante, podendo ser bem ríspido, ferir meus sentimentos, e assim por 
diante. Não a pessoa ideal para se conviver pela vida toda. E acrescen
tou: ‘Durante esses três anos e meio, você provavelmente já se decidiu.' 
Deduzi que aquilo era um rompimento. Então, eu disse: ‘Bom, é ver
dade, já me decidi.’ E ele perguntou, com um tom de dúvida na voz: 
‘Verdade?' Nesse momento, tive certeza que estávamos terminando o 
namoro. ‘Nesse caso', disse ele, ‘eu a amo e proponho que nos casemos 
no dia tal do mês tal.' Eu não esperava mesmo por aquilo.”40

Casaram-se três meses depois. Ludmila deixou o emprego e se 
mudou para Leningrado para morar com Putin no quarto menor do 
apartamento que ele agora dividia com os pais. O tal apartamento, 
numa daquelas novas monstruosidades de concreto, ficava a cerca de 
quarenta minutos de metrô do centro da cidade, tinha sido comprado 
pelos Putin em 1977: pela primeira vez, aos 25 anos, o jovem Vladimir 
teve um quarto só para si. Eram uns doze metros quadrados, com uma 
única janela que ficava tão no alto que só estando de pé alguém podia 
olhar por ela. Em outras palavras, as condições de vida dos recém- 
-casados não eram muito diferentes das de outros milhões de casais 
soviéticos.

Ludmila se inscreveu para estudar filologia na Universidade de Le
ningrado. Engravidou da primeira filha quando tinha mais ou menos 
um ano de casada. Durante a gravidez e por alguns meses depois do 
nascimento de Maria, o marido estava em Moscou, fazendo um curso 
de um ano inteiro que o prepararia para servir no exterior. A moça 
soube que Putin trabalhava na KGB bem antes de os dois se casarem, 
embora, no começo, ele tenha lhe dito que era detetive da polícia: esse 
era o seu disfarce.41

O f a t o  d e  P u t in  n ã o  t e r  s id o  lá muito cuidadoso com o próprio dis
farce bem pode ser uma indicação de que ele não sabia exatamente o 
que estava disfarçando. A sua ambição — ou, para ser mais exata, o 
seu sonho — era ter alguma espécie de poderes secretos. "O que me 
fascinava acima de tudo era ver como uma pequena força, na verdade 
uma única pessoa, podia fazer algo que um exército inteiro era incapaz 
de realizar”, disse ele aos seus biógrafos. “Um único agente do serviço 
de inteligência pode comandar o destino de milhares de pessoas. Pelo 
menos, era assim que eu via as coisas.”42
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Putin queria comandar o mundo, ou parte dele, das sombras. Foi 
praticamente isso que ele conseguiu recentemente, mas, quando en
trou para a KGB, as suas expectativas de ter algo importante ou mi
nimamente interessante para fazer não pareciam absolutamente se 
confirmar.

A segunda metade dos anos 1970, quando isso aconteceu, foi uma 
fase em que a polícia secreta, como todas as instituições soviéticas, es
tava extremamente inchada. O número cada vez maior de diretorias e 
departamentos produzia montanhas de informações que não serviam 
a nenhum propósito evidente, não tinham função nem importância. 
Todo um exército de homens e umas poucas mulheres passavam a 
vida catalogando recortes de jornais, fazendo transcrições de grava
ções telefônicas, relatórios sobre pessoas que estavam sendo seguidas 
e outras banalidades que lhes chegavam. Isso tudo era encaminhado 
para o topo da pirâmide da KGB e, de lá, à liderança do Partido Co
munista, em boa parte sem ter sido processado e virtualmente não 
analisado. “Só o Comitê Central do Partido tinha o direito de pensar 
em amplas categorias políticas”, escreveu o último diretor da KGB, 
cuja tarefa foi desfazer a instituição. “A KGB havia sido relegada à 
função de coletar informações e preparar decisões que seriam tomadas 
em outro lugar. Tal estrutura excluía a possibilidade de se desenvolver 
uma tradição de pensamento político estratégico dentro da própria 
KGB. Mas ela era sem igual no que se refere à capacidade de fornecer 
todo tipo de informação e na quantidade que lhe fosse solicitada.”43 
Em outras palavras, a KGB levava ao extremo lógico a noção do cum
primento de ordens: os seus agentes viam o que lhes mandavam ver, 
ouviam o que lhes mandavam ouvir, e os seus relatórios continham 
exatamente o que se esperava que contivessem.

A lógica interna da KGB, como acontece em toda organização poli
cial, se baseava num conceito claro do inimigo. A instituição florescia 
dentro de uma mentalidade de cerco, o que gerou o movimento maciço 
de caçadas e expurgos na era Stalin. Putin, porém, entrou para o serviço 
secreto não apenas na era pós-Stalin, mas também durante um dos pou
cos e brevíssimos períodos de paz na história soviética: depois do Vietnã 
e antes do Afeganistão, o país não estava envolvido em nenhum conflito 
armado, às ocultas ou abertamente. Os únicos inimigos ativos eram os 
dissidentes, um punhado de almas valentes que acionava uma dose de

Putin :  a face o c u lta  do novo c z a r  61



força da KGB absolutamente desproporcional. Uma nova lei, o artigo 
190 do Código Penal,44 havia transformado em crime o ato de “espalhar 
boatos ou informações denegrindo a estrutura social e governamental 
soviética”, dando à KGB o poder virtualmente ilimitado de caçar e com
bater aqueles que ousavam pensar de maneira diferente. Dissidentes, 
supostos dissidentes ou quem quer que tendesse para atividades que 
pudessem ser consideradas dissidência eram alvo de constante vigilân
cia e perseguição.45 Putin alega que não tomou parte nessas operações 
contra dissidentes, mas demonstrou, em entrevistas, estar inteiramente 
familiarizado com os métodos de organização desse trabalho,46 provavel
mente porque mentiu ao dizer que não participou dele. Um livro de me
mórias absolutamente laudatório sobre Putin, escrito por um ex-colega 
seu que desertou para o Ocidente em fins dos anos 1980,47 menciona, 
muito en passant, que, em Leningrado, o futuro presidente trabalhou 
para a 5a Divisão, criada justamente para combater os dissidentes.

Ao terminar a universidade, Putin passou seis meses mexendo com 
papelada no escritório da KGB, em Leningrado. Depois, mais seis me
ses freqüentando a escola de oficiais da instituição. “Era uma escola 
que não tinha nada de especial”,48 disse aos seus biógrafos — uma das 
tantas existentes pelo país afora e nas quais indivíduos com curso su
perior eram preparados para ingressar na polícia secreta. Já formado, 
ele foi designado para a unidade de contrainteligência, sempre em Le
ningrado: o suprassumo da inatividade. Em Moscou, tudo que os fun
cionários da contrainteligência faziam era seguir as pistas de supostos 
ou efetivos agentes estrangeiros, em geral gente que trabalhava nas 
embaixadas na cidade.49 Mas não havia embaixadas em Leningrado e, 
na verdade, ninguém que se pudesse averiguar.

Ao cabo de seis meses na unidade de contrainteligência, Putin foi 
mandado para um curso de um ano em Moscou, e, de volta a Lenin
grado, foi designado para a divisão de inteligência.50 Mais um trabalho 
enfadonho e Putin estava enfurnado ali, como centenas, talvez milha
res de jovens sem nada de muito especial que um dia sonharam em 
ser espiões e, agora, ficavam esperando que alguém reparasse neles. 
Todos, porém, haviam sido tragados pela inchadíssima KGB sem qual
quer motivo especial e sem qualquer razão de ser; portanto, aquela 
espera podia ser bem longa e até mesmo interminável. Putin esperou 
por quatro anos e meio.
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A sua chance chegou em 1984, quando foi enfim mandado para 
a escola de espiões de Moscou por um ano. Ali, o major de 32 anos 
parece ter feito o possível para mostrar o quanto precisava daquele 
trabalho. Usava terno e colete num calor insuportável, por exemplo, 
como prova de respeito e disciplina. Foi uma estratégia sensata: em 
essência, a escola de espionagem era um longo, complicado e traba
lhoso serviço de distribuição de postos — os alunos eram analisados 
com todo o cuidado pelo corpo docente, que fazia, então, recomenda
ções para o seu futuro.

Um dos instrutores de Putin o criticou por seu "baixo senso de 
perigo”, falha séria quando se trata de um espião em potencial. O 
instrutor de Domínio da Inteligência — na verdade, um especialista 
em comunicação — declarou que Putin era um indivíduo fechado, não 
muito sociável. Acima de tudo, porém, ele era um bom aluno, inteira
mente dedicado ao curso. Foi inclusive indicado para representante de 
turma — sua primeira posição de liderança desde que havia sido eleito 
para o mesmo cargo ainda na 6â série — e, aparentemente, desempe
nhou a função com sucesso.51

A menos que ocorresse um desastre inesperado, Putin sabia que 
seria enviado para trabalhar na Alemanha: boa parte do seu trabalho 
na escola de espionagem esteve voltada para o aprimoramento das lín
guas estrangeiras. (Veio a se tornar fluente em alemão, embora nunca 
tenha perdido o forte sotaque russo.) Assim sendo, a grande pergun
ta, quando da formatura, era saber se iam mandá-lo para a Alema
nha Oriental ou Ocidental. No primeiro caso, mesmo sendo um posto 
inegavelmente atraente, por ser no exterior, não era absolutamente 
aquilo com que Putin sonhara por quase vinte anos: não seria trabalho 
de espionagem. Para isso, precisava ser nomeado para a Alemanha 
Ocidental.

O q u e  a c a b o u  a c o n t e c e n d o  foi praticamente desastroso. Ao cabo de 
um ano na escola de espionagem, Putin foi efetivamente designado 
para a Alemanha, mas não para o lado Ocidental, e nem ao menos 
para Berlim: mandaram-no para a cidade industrial de Dresden. Aos 
33 anos, com Ludmila — grávida pela segunda vez — e a pequena 
Maria, de apenas 1 ano, lá se foi ele para mais um trabalho tedioso. 
Depois de tanto esforço e de uma espera de vinte anos, ele nem sequer
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iria trabalhar infiltrado. Os Putin, como cinco outras famílias russas, 
receberam um apartamento num prédio enorme dentro do pequeno 
universo da Stasi: todo o pessoal da polícia secreta morava ali, tra
balhava num edifício a cinco minutos a pé da própria casa, e os seus 
filhos freqüentavam a creche do condomínio.52 Iam almoçar em casa 
e passavam a noite em casa mesmo ou visitando algum colega. O tra
balho era reunir informações sobre “o inimigo”, o que, na Alemanha 
Oriental, significava o lado Ocidental e, principalmente, as bases nor- 
te-americanas ali instaladas que, de Dresden, eram praticamente tão 
inacessíveis quanto de Leningrado. Putin e os seus colegas ficavam 
então reduzidos a reunir recortes de jornal, contribuindo, assim, para 
o aumento da montanha de informação inútil produzida pela KGB.

Ludmila Putina gostou da Alemanha e dos alemães. Em compa
ração com a União Soviética, a Alemanha Oriental era uma terra de 
abundância. Era também a terra da limpeza e da organização: ela gos
tou do jeito como os vizinhos alemães penduravam a roupa lavada, 
praticamente idêntica, em varais paralelos, ao mesmo tempo, toda 
manhã. Tinha a impressão que aquela gente vivia melhor que eles 
próprios. Então, a família começou a economizar, evitando comprar 
o que quer que fosse para a residência temporária, na esperança de 
voltar para casa com dinheiro suficiente para comprar um carro.

O casal teve a segunda filha, que recebeu o nome de Ekaterina. 
Putin passou a tomar cerveja e engordou.53 Como parou de treinar e 
de fazer qualquer exercício, ganhou quase dez quilos, um acréscimo 
desastroso para sua baixa estatura e sua compleição franzina. Ao que 
tudo indica, ele estava seriamente deprimido. A esposa, que descre
veu os primeiros anos do casamento como uma época harmoniosa e 
alegre, evitou nitidamente fazer qualquer comentário sobre a vida da 
família depois da escola de espionagem; limitou-se a dizer que ela e o 
marido nunca conversavam sobre trabalho.

Não que houvesse muito a dizer sobre esse período. A equipe da 
unidade da KGB em Dresden era dividida entre várias diretorias da 
instituição; Putin fazia parte da Diretoria S,54 a unidade de serviço de 
inteligência ilegal (essa é a terminologia adotada pela própria KGB 
para designar os agentes que usavam outras identidades e documen
tos falsos — em oposição à “unidade de serviço de inteligência legal”, 
cujas funções eram desempenhadas por pessoas que não escondiam
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sua filiação ao estado soviético). Esse poderia ter sido o posto dos 
seus sonhos — se não fosse em Dresden. O trabalho que Putin tanto 
tinha cobiçado, a tarefa de encontrar futuros agentes atuando infil
trados, acabou se revelando não apenas tedioso, mas também inútil. 
Putin e os seus dois colegas da unidade de inteligência ilegal, auxi
liados por um policial aposentado de Dresden, que também recebia 
pela unidade, saíram procurando estudantes estrangeiros inscritos 
na Universidade de Tecnologia55 — havia ali certo número de latino- 
-americanos que, pelo menos era o que esperava a KGB, poderiam ser 
enviados mais tarde para os Estados Unidos como contatos infiltra
dos — e passaram meses a fio tratando de conquistar a sua confiança 
quase sempre só para descobrir depois de tudo isso que, com o pouco 
dinheiro de que dispunham, não tinham meios de atrair essas pessoas 
para trabalharem para eles.

O dinheiro era uma fonte de constante preocupação, mágoa e inve
ja. Os cidadãos soviéticos encaravam o trabalho por algum tempo no 
exterior como uma chance incomparável de ganhar algum dinheiro, 
geralmente o bastante para estabelecer uma vida confortável quando 
voltassem para casa. No entanto, a Alemanha Oriental não era con
siderada estrangeira o bastante, tanto pelas pessoas comuns quanto 
pelas autoridades soviéticas: ali, salários e gratificações nem se com
paravam aos dos países “realmente” estrangeiros, ou seja, capitalistas. 
Pouco antes de os Putin chegarem a Dresden, o governo finalmente 
autorizou pequenos pagamentos mensais em moeda forte (aproxima
damente o equivalente a cem dólares) como parte do salário dos ci
dadãos soviéticos que trabalhassem nos países do bloco socialista.54 
Apesar disso, a equipe da KGB em Dresden tinha de contar os tostões 
e economizar bastante para garantir algum resultado positivo quando 
terminasse o seu tempo de serviço ali. Com o tempo, certos hábitos de 
frugalidade estavam consolidados — usar jornais em vez de cortinas 
nas janelas, por exemplo. Mas, enquanto todos os agentes soviéticos 
levavam uma vida bem apertada, os da Stasi, que tinham apartamen
tos no mesmo prédio, desfrutavam de condições bem superiores, pois 
ganhavam muito mais.55

Era do lado Ocidental — tão próximo e tão inacessível para alguém 
como Putin56 (alguns outros cidadãos soviéticos trabalhando na Ale
manha tinham o direito de ir a Berlim Oriental) — que as pessoas

Putin:  a face oc u lta  do novo c z a r  65



tinham as coisas que ele realmente cobiçava. Falou dos seus desejos 
aos pouquíssimos ocidentais com quem fez contato — membros do 
grupo radical Baader-Meinhof que recebiam algumas das suas ordens 
da KGB e vez por outra vinham a Dresden para treinamento. “Ele es
tava sempre querendo algo”, contou-me um ex-membro da organiza
ção.57 “Mencionou, para vários de nós, coisas lá do lado Ocidental que 
desejava ter." Esse homem diz ter lhe dado de presente um Grundig 
Satellit, um moderníssimo rádio de ondas curtas, e um Blaupunkt es
téreo para o carro. Comprou o primeiro e surrupiou o segundo de um 
dos tantos carros que os membros do Baader-Meinhof roubavam para 
as suas atividades. Os radicais da Alemanha Ocidental viviam levando 
presentes quando iam ao lado oriental, disse-me outro ex-membro 
da organização, mas a reação de Putin ao receber aqueles objetos era 
muito diferente da dos agentes da Stasi: “Os alemães orientais não 
esperavam que pagássemos por aquilo e, portanto, faziam no mínimo 
um pequeno esforço para perguntar: ‘Quanto foi?', ao que respondía
mos: ‘Não foi nada.’ Já Vova nunca perguntou nada.”

Atribuir tarefas aos radicais do Baader-Meinhof, que foram res
ponsáveis por mais de vinte assassinatos e ataques terroristas entre 
1970 e 1998, era exatamente o tipo de trabalho com que Putin tanto 
sonhara, mas não há qualquer evidência de que ele tenha estado di
retamente ligado a essa atividade. Na verdade, passava o dia quase 
todo sentado diante da escrivaninha, numa sala que dividia com outro 
agente (todos os demais tinham o próprio escritório).58 A jornada de 
trabalho começava com uma reunião de toda a equipe, seguida de ou
tra reunião com o seu agente local, o tal policial aposentado, e, depois, 
era só escrever: cada agente tinha de apresentar um relatório completo 
das suas atividades, o que incluía traduzir para o russo qualquer infor
mação obtida. Ex-agentes calculam que passavam três quartos do dia 
redigindo relatórios.59 O maior sucesso de Putin em Dresden parece 
ter sido o aliciamento de um universitário colombiano que, por seu 
turno, pôs os agentes soviéticos em contato com um compatriota que 
estudava numa universidade de Berlim Ocidental, o qual, por sua vez, 
os apresentou a um colombiano de nascimento que era sargento do  
Exército dos Estados Unidos e lhes vendeu um manual não confiden
cial do Exército por oitocentos marcos.60 Putin e os seus colegas de
positaram grandes esperanças no sargento, mas, quando o tal manual
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enfim lhes chegou às mãos, o tempo de serviço do futuro presidente 
na Alemanha estava acabando.

E x a ta m e n te  q u a n d o  os Putin deixaram a União Soviética, o país come
çou a mudar drasticamente e de forma irrevogável. Mikhail Gorbachev 
chegou ao poder em março de 1985. Dois anos depois, mandou liber
tar todos os dissidentes das prisões e já estava começando a afrou
xar as rédeas dos demais países do bloco. A liderança da KGB, bem 
como os membros dos primeiro e segundo escalões, viam as decisões 
de Gorbachev como algo desastroso.61 Nos anos subsequentes, foi-se 
acentuando a divisão entre o Partido e a KGB, o que culminou com o 
fracassado golpe de agosto de 1991.

Vendo essas mudanças de longe, cercado por outros oficiais da po
lícia — e ninguém mais —, Putin deve ter sentido uma raiva desespe
rada e impotente. No seu país, a liderança da KGB afirmava sua leal
dade ao secretário-geral e às suas propostas de reformas. Em junho de 
1989, o comandante da KGB de Leningrado divulgou um documento 
condenando os crimes cometidos pela polícia secreta sob Stalin.62 Na 
Alemanha Oriental, assim como na União Soviética, as pessoas come
çavam a sair às ruas protestando e o que antes era impensável logo 
começou a parecer provável: as duas Alemanhas voltariam a se unir
— o território que Vladimir Putin tinha sido encarregado de proteger 
seria em breve devolvido ao inimigo. Tudo aquilo pelo qual ele ha
via trabalhado mostrava-se agora duvidoso; tudo aquilo em que havia 
acreditado estava sendo ridicularizado. Esse era o tipo de ofensa que 
teria feito o menino e o rapaz que Putin foi partir para cima do adver
sário e esmurrá-lo até que a sua fúria amainasse. O Putin já mais velho 
e inteiramente fora de forma ficou sentado, inerte e calado, enquanto 
os seus sonhos e as suas esperanças no futuro eram destruídos.

No final da primavera, início do verão de 1989, Dresden presenciou 
as suas primeiras manifestações não autorizadas: alguns punhados de 
pessoas reunindo-se nas praças da cidade, primeiro protestando con
tra a manipulação das eleições locais do mês de maio e, depois, como 
acontecia no resto da Alemanha, exigindo o direito de emigrar para o 
outro lado. Em agosto, dezenas de milhares de alemães orientais es- 
tavam viajando para países do leste — aproveitando a suspensão das 
restrições de deslocamento dentro do bloco soviético — para procurar
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as embaixadas da Alemanha Ocidental em Praga, Budapeste e Var- 
sóvia. Por todo o país, começaram a surgir manifestações nas noites 
de segunda-feira e, a cada semana, mais gente participava delas. A 
Alemanha Oriental acabou fechando as fronteiras, mas já era tarde 
demais para conter tanto os movimentos de emigração quanto os 
de protesto e, finalmente, se firmou um acordo que permitia a pas
sagem dos cidadãos do leste para o oeste. Eles viajariam de trem, 
passando por Dresden, a cidade alemã mais próxima de Praga. Na 
verdade, inicialmente os trens vazios passariam por Dresden para ir 
buscar um grupo de quase oito mil alemães orientais que estavam 
ocupando a embaixada ocidental em Praga. Nos primeiros dias de 
outubro, milhares de pessoas começaram a se reunir na estação fer
roviária de Dresden — alguns com bastante bagagem, com a esperan
ça de conseguir embarcar rumo ao outro lado; outros vinham apenas 
presenciar o acontecimento mais surpreendente da história da cidade 
desde a guerra.

A multidão se defrontou com todo o tipo de policiamento que 
Dresden conseguiu reunir: a polícia pôde contar com o auxílio de vá
rias forças auxiliares de segurança e, juntas, ameaçaram, espancaram 
e prenderam o máximo de gente que puderam. Aquela turbulência se 
estendeu por vários dias. Em 7 de outubro, quando Vladimir Putin 
completava 37 anos, a Alemanha Oriental celebrava o quadragésimo 
aniversário de sua formação e aconteceram vários tumultos em Ber
lim; mais de mil pessoas foram presas. Dois dias depois, centenas de 
milhares de alemães, vindos de todos os cantos do país, se reuniram 
para mais uma demonstração de força numa segunda-feira à noite, 
e, duas semanas mais tarde, o número de manifestantes tinha mais 
que dobrado. No dia 9, o Muro de Berlim caiu, mas as manifestações 
continuaram a ocorrer na Alemanha Oriental até as primeiras eleições 
livres realizadas em março.63

No dia 15 de janeiro de 1990, uma multidão se reuniu diante da 
sede da Stasi em Berlim em protesto contra a notícia de que vários 
documentos haviam sido destruídos pela polícia secreta. Os manifes
tantes conseguiram suplantar as forças de segurança e penetrar no 
prédio. Mesmo antes disso, já haviam começado diversos movimen
tos como esse contra prédios do Ministério da Segurança por toda a 
Alemanha Oriental.
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Putin contou aos seus biógrafos que estava no meio da multidão e 
viu as pessoas invadirem a sede da Stasi em Dresden. “Uma mulher 
gritava: ‘Procurem a entrada para o túnel que passa por baixo do rio 
Elba! Eles mantêm prisioneiros ali, ajoelhados na água.’ A que ela es
tava se referindo? Por que achava que os prisioneiros estavam dentro 
da água? Havia efetivamente algumas celas no local, mas é claro que 
não ficavam dentro do rio.” Em geral, ele achava a fúria dos manifes
tantes excessiva e difícil de entender. Eram seus amigos e vizinhos que 
estavam sendo atacados, aquelas pessoas com quem tinha convivido 
e tido contato — as únicas, aliás — durante os últimos quatro anos, 
e não podia imaginar nenhum deles sendo tão cruel quanto alegava a 
multidão: eram apenas burocratas comuns, como ele próprio.

Quando os manifestantes invadiram o prédio em que trabalhava, 
Putin ficou indignado. “Admito que os alemães atacassem as sedes do 
seu próprio Ministério da Segurança”, declarou ele aos seus biógrafos 
mais de dez anos depois. “Nesse caso, era problema deles. Mas nós 
não éramos problema deles. Aquilo foi uma ameaça séria. E tínhamos 
documentos nos escritórios. Ainda por cima, ninguém parecia muito 
interessado em nos proteger.” Os guardas da KGB devem ter dispara
do tiros de alerta — Putin disse apenas que eles deixaram claro que 
fariam tudo para proteger o edifício — e, por algum tempo, os mani
festantes recuaram. Quando a confusão recomeçou, o próprio Putin, 
segundo ele diz, foi lá para fora. “Perguntei o que eles estavam que
rendo. Disse que aquilo ali era uma organização soviética. E, do meio 
da multidão, alguém gritou: ‘Então por que os seus carros têm placa 
da Alemanha? O que estão fazendo aqui, afinal de contas?’ Como se 
eles mesmos soubessem o que estavam fazendo ali... Respondi que o 
nosso contrato permitia que os nossos carros tivessem placas alemãs. 
‘E quem é você? Você fala alemão muito bem!’ Insistiam eles, aos 
berros. Disse-lhes que eu era intérprete. Era uma gente muito agres
siva. Liguei para os nossos representantes militares contando o que 
estava acontecendo. A resposta que tive foi: ‘Não podemos fazer nada 
enquanto não recebermos ordens de Moscou. E Moscou está calada.’ 
Poucas horas depois, os nossos militares chegaram, e a multidão se 
dispersou. Mas não esqueci a frase: ‘Moscou está calada.’ Compreendi 
que a União Soviética estava enferma. Era uma doença fatal, chamada 
paralisia. Uma paralisia de poder.”
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O seu país, ao qual tinha se esmerado em servir, aceitando pacien
temente qualquer que fosse o papel que resolvessem lhe atribuir, o 
tinha abandonado. Quando ele se viu, assustado e impotente, tendo 
de proteger a si mesmo, Moscou ficou calada. Algumas horas trans
correram até os militares chegarem ao prédio sitiado, e Putin passou 
esse tempo lá dentro, tentando destruir papéis queimando-os num 
fogareiro a lenha, a tal ponto que o fogareiro chegou a rachar com
o excesso de calor.64 Destruiu tudo que ele mesmo e os seus colegas 
haviam trabalhado duro para conseguir reunir: todos os contatos, os 
arquivos pessoais, os relatórios de vigilância e, provavelmente, tone
ladas de clippings de imprensa.

Mesmo antes de os manifestantes expulsarem a Stasi das suas se
des, a Alemanha Oriental já tinha dado início ao exaustivo e doloroso 
processo de extirpação da polícia secreta da sua sociedade. Todos os 
vizinhos dos Putin não apenas perderam o emprego, mas também fo
ram impedidos de trabalhar para as forças da lei, para o governo ou 
no sistema educacional. “A vizinha com quem fiz amizade passou uma 
semana chorando”, disse Ludmila Putina em entrevista aos biógrafos 
do marido. “Chorava pelo sonho perdido, pelo colapso de tudo em 
que havia acreditado. Tudo tinha sido destruído: a vida deles, as suas 
carreiras... Katya [Ekaterina, a caçula dos Putin] tinha uma professora 
na pré-escola, uma excelente professora que, agora, está impedida de 
trabalhar com crianças. Só porque ela trabalhou para o Ministério da 
Segurança.” Doze anos mais tarde, a futura primeira-dama da Rússia 
pós-soviética continuava achando a lógica do expurgo incompreensí
vel e desumana.

A família voltou para Leningrado. Traziam consigo uma máquina 
de lavar de vinte anos de uso que os ex-vizinhos tinham lhes dado — 
mesmo depois de perderem o emprego, essas pessoas ainda tinham 
um nível de vida melhor do que os Putin poderiam vir a ter na URSS
— e uma quantia em dólares, o bastante para comprar o melhor car
ro de fabricação soviética que existia. Foi tudo o que conseguiram 
em troca de quatro anos e meio no exterior — e da não consumada 
carreira de espião de Vladimir Putin. Os quatro foram viver de novo 
no quarto menor do apartamento dos velhos Putin. Ludmila Putina 
viu-se obrigada a passar boa parte do tempo catando produtos nas 
prateleiras vazias das lojas ou fazendo fila para comprar o básico: era
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assim que a maioria das mulheres soviéticas vivia, mas, depois de qua
tro anos e meio de uma vida relativamente confortável na Alemanha, 
aquilo era não apenas humilhante, mas assustador. “Eu tinha medo 
de entrar nas lojas”, disse ela. “Tentava demorar o mínimo possível lá 
dentro, apenas o tempo suficiente para pegar as coisas absolutamente 
indispensáveis — e voltava correndo para casa. Era um horror.”65 

Será que poderia haver um jeito pior de voltar para a União Sovié
tica? Sergei Roldugin, o violoncelista amigo de Putin, lembra de tê-lo 
ouvido dizer: “Eles não podem fazer isso. Como é possível? Entendo 
que eu próprio cometa erros, mas como essas pessoas, que considera
mos os melhores profissionais que existem, podem cometer erros?”66 
Acrescentou que jamais deixaria a KGB. “Uma vez espião, sempre es
pião”, comentou o amigo; essa era uma frase comum entre os soviéti
cos. Vladimir Putin estava se sentindo traído pelo país e pela sua cor
poração — a única filiação importante que conheceu na vida, além do 
clube de judô —, mas não era o único; essa corporação estava repleta 
de pessoas que vinham se sentindo cada vez mais traídas, sem gover
no, abandonadas. Pode-se perfeitamente dizer que esse era o espírito 
que reinava entre os funcionários da KGB em 1990.
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Quatro  

Uma vez espião...

I oda a história da Rússia acontece em São Petersburgo. A cidade foi 
capital de um próspero império exaurido pela Primeira Guerra Mun
dial e, no início do conflito, perdeu o próprio nome: o germânico São 
Petersburgo tornou-se Petrograd, que soava mais russo. O império foi 
destruído pelo golpe certeiro das revoluções de 1917, pois Petrograd 
foi palco de ambas. Logo a cidade perderia o seu status de capital 
com a sede do poder sendo transferida para Moscou. Petrograd, com 
os seus poetas e artistas, continuou sendo a capital da cultura russa
— mesmo depois de mudar de nome novamente, quando passou a se 
chamar Leningrado no dia em que morreu o primeiro dos ditadores 
soviéticos. As elites literária, artística, acadêmica, política e comercial 
da cidade foram progressivamente dizimadas por expurgos, prisões e 
execuções ao longo da década de 1930. Aquela década miserável se 
encerrou com a guerra soviético-finlandesa, um ato de agressão da 
União Soviética, algo desastrosamente malplanejado que antecedeu 
a Segunda Guerra Mundial. Durante o cerco e depois da guerra, Le
ningrado, para onde os pais de Putin haviam voltado, era uma cidade 
fantasma. Os seus prédios, antes magníficos, estavam inteiramente 
destruídos: as vidraças das janelas se quebraram com as bombas e os 
estilhaços; as molduras foram retiradas para servir de lenha, o que 
também aconteceu com os móveis. Procissões de ratos, centenas, mi
lhares desses animais, passavam pelas paredes esburacadas e ocupa
vam toda a calçada, expulsando os parcos sobreviventes humanos.

Nas décadas do período pós-guerra, a cidade cresceu com novos ha
bitantes que vinham trabalhar ali. Leningrado tornou-se a capital mi
litar e industrial da União Soviética; centenas de milhares de pessoas



vindas de outras partes do império iam morar em prédios cinzentos 
de concreto, absolutamente idênticos, mas que não conseguiam ser 
construídos rápido o bastante para dar vazão ao fluxo de gente que 
chegava. Em meados dos anos 1980, a população da cidade beirava 
os cinco milhões, o que excedia em muito até mesmo os modestos 
padrões de vida estabelecidos pela União Soviética. O coração da cida
de, o seu centro histórico, tinha sido praticamente abandonado pelas 
construtoras; as famílias que, como a dos Putin, tinham sobrevivido 
ao inferno da primeira metade do século viviam em gigantescos apar
tamentos comunitários em prédios que um dia foram imponentes, 
mas que, agora, ao cabo de décadas de descaso, encontravam-se num 
estado de decadência irreversível.

No entanto, o lugar para onde Putin voltou em 1990 tinha mudado 
mais durante os quatro anos em que ele esteve ausente que nos qua
renta anos anteriores. As próprias pessoas que ele e os seus colegas 
mantinham sob vigilância e assustadas — os dissidentes, os quase 
dissidentes e os amigos dos amigos dos dissidentes — agiam agora 
como se fossem os donos da cidade.

Em 16 d e  m a r ç o  de 1987, ocorreu uma grande explosão na praça de 
Santo Isaac, em Leningrado. A explosão fez vir abaixo o hotel Angle- 
terre cuja fachada imponente emoldurava parte da mais bela praça 
da cidade havia mais de cento e cinqüenta anos e cuja história era o 
próprio coração da lenda e do legado cultural de São Petersburgo. O 
grande poeta Sergei Yesenin suicidou-se no quarto de número 5, o que 
levou o hotel a ser mencionado na obra de pelo menos meia dúzia de 
outros poetas. Num país e numa cidade onde os fatos históricos eram 
quase sempre referidos aos sussurros e os monumentos históricos 
geralmente escondidos, destruídos ou falsificados, o Angleterre era 
um raro exemplo de construção efetiva — foi provavelmente por isso 
que muitos cidadãos da cidade de Pedro, o Grande, que, em boa parte 
estava literalmente caindo aos pedaços, sentiram a perda desse hotel 
como se fosse uma agressão pessoal.

A demolição do prédio estava planejada; o que não estava plane
jado era o surgimento, no local onde antes ficava o hotel destruído, 
de um movimento que viria a desempenhar uma função-chave para a 
derrubada do regime soviético.
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Mikhail Gorbachev assumira o governo do país em março de 1985. 
Passou o primeiro ano de seu reinado solidificando a sua base no Po- 
litburo. No segundo, lançou o termo perestroika — reestruturação —, 
embora ninguém, nem ele próprio, soubesse muito bem o que isso 
queria dizer. Em dezembro de 1986, Gorbachev permitiu que o mais 
célebre dissidente soviético, o Prêmio Nobel da Paz Andrei Sakharov, 
deixasse Gorky, onde vivera em exílio interno por quase sete anos, e 
voltasse para a sua casa em Moscou. Em janeiro de 1987, Gorbachev 
propõe mais um novo termo, glasnost, ou abertura — o que não sig
nificava que a censura seria abolida num futuro mais próximo, mas, 
aparentemente, que os critérios para sua aplicação mudariam: por 
exemplo, livrarias de todo o país começaram a liberar materiais antes 
trancados a sete chaves. Em fevereiro de 1987, o líder da nação co
mutou as sentenças de cento e quarenta dissidentes que haviam sido 
condenados às prisões soviéticas e às colônias de trabalhos forçados.

Com toda certeza, Gorbachev não pretendia dissolver a União So
viética, pôr fim ao governo do Partido Comunista nem modificar efe
tivamente o regime de forma radical — embora ele próprio gostasse 
muito de usar esse termo. Na verdade, o seu sonho era ir moderni
zando aos poucos a economia e a sociedade soviéticas, sem solapar 
as suas estruturas básicas. Mas os processos que ele acionou levaram 
inevitavelmente — e visto com alguma distância, numa rapidez im
pressionante — ao colapso total do sistema soviético.

Cinco anos antes da abertura da fenda tectônica, sutis tremores 
subterrâneos já se faziam sentir. Gorbachev havia acenado com a ce
noura da possível mudança — e, assim, o povo começou a falar dela 
como se fosse algo factível. Discretamente, as pessoas começaram a 
deixar que tais conversas ultrapassassem a cozinha das suas casas e 
penetrassem na sala dos outros. Alianças ainda frouxas foram toman
do forma. Pela primeira vez, em décadas, falava-se seriamente de po
lítica e os que discutiam as questões sociais não eram nem membros 
de um movimento dissidente, nem se enquadravam nos limites das 
estruturas formais do Partido Comunista. Foi por isso que aqueles 
que participavam de tais discussões ficaram conhecidos como “os in
formais”. A maioria desses informais pertencia a uma geração bem 
específica: tinham nascido durante a calmaria Khrushchev, o breve 
período entre o fim dos anos 1950 e o começo da década seguinte,
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quando o terror stalinista havia cessado e a estagnação da era Brezh- 
nev ainda não tinha se instalado. Esses indivíduos não possuíam uma 
plataforma política comum, nem uma linguagem comum para suas 
discussões ou sequer um entendimento comum do lugar que tais de
bates ocupavam, mas compartilhavam duas coisas: o desagrado com 
os caminhos do estado soviético e um enorme desejo de proteger e 
preservar o pouco que restava da cidade histórica que tanto amavam.

“As pessoas da nossa geração só viam à sua frente um beco sem 
saída: se não fugíssemos, teríamos de enfrentar a degradação”, disse 
Yelena Zelinskaya, relembrando aquele período vinte anos mais tarde. 
Zelinskaya criou uma das várias publicações samizdat que uniam os 
informais. “Não conseguíamos mais respirar em meio às mentiras, à 
hipocrisia e à estupidez. Não tínhamos medo. E, assim que os primei
ros raios de luz pareceram surgir — assim que as pessoas cujas mãos 
tinham estado atadas se viam autorizadas a mover pelo menos um ou 
dois dedos —, as pessoas começaram a se mexer. Ninguém ali estava 
pensando em dinheiro ou em melhoria das condições de vida; a única 
coisa em que todos pensavam era liberdade. Ficar livre para levar a 
própria vida do jeito que quisesse, para sair viajando pelo mundo afo
ra. Ficar livre da hipocrisia e livre de ter de aceitá-la; ficar livre para 
falar mal e livre de se envergonhar dos próprios pais; ficar livre das 
mentiras viscosas em que todos nós estávamos mergulhados como se 
fosse numa poça de melado.”1

Mas, a despeito do que os informais estivessem dizendo no recinto 
dos seus lares, a máquina estatal de destruição gratuita continuava 
ativa. Em 16 de março de 1987, começou a correr um boato pela cida
de: iam destruir o hotel Angleterre. Informais de todo tipo começaram 
a se reunir diante do prédio. O líder de uma sociedade de preservação, 
Alexei Kovalev, entrou na sede do governo local, convenientemente 
localizada na mesma praça onde ficava o hotel, e tentou negociar com 
uma burocrata de alto escalão que encontrou. Ela lhe garantiu que o 
prédio não estava ameaçado e lhe pediu que “parasse de transmitir 
informações erradas à população e de disseminar o pânico”.2 Cerca de 
meia hora depois, ouviu-se a explosão, e o hotel que ocupava todo um 
quarteirão virou uma imensa nuvem de poeira grossa.

Foi então que aconteceu algo absolutamente sem precedentes. “Pa
recia que, depois que a poeira se assentasse e a fumaça se dissipasse

P utin:  a face o c u lta  do novo c z a r  75



no local onde antes havia o hotel, só restariam as lembranças”, disse 
Alexander Vinnikov, um físico que se tornou ativista político. “Foi 
o que aconteceu, mas as lembranças foram importantíssimas. Antes 
disso, as pessoas nunca tinham imaginado que pudessem protestar 
contra as ações das autoridades e sair ilesas, sem acabar atrás das gra
des ou, pelo menos, perderem o emprego. O que passou a nos motivar 
foi a lembrança de uma incrível sensação de estarmos certos, aquela 
sensação que se produz em nós quando estamos no meio de pessoas 
que pensam como nós, num espaço público, ouvindo alguém dar voz, 
de forma convincente e precisa, às ideias que todos compartilhamos. 
E, acima de tudo, quando sentimos a completa humilhação da su
prema desconsideração das autoridades com relação à nossa opinião. 
Com isso, começou a brotar em nós uma noção de dignidade pessoal, 
um desejo de afirmar o nosso direito de ser ouvidos e de provocar 
impacto com a nossa fala.”3

E, assim, a multidão não se dispersou. Na tarde do dia seguinte, várias 
centenas de pessoas estavam reunidas diante do hotel Angleterre agora 
desaparecido. A cerca que isolava o terreno da demolição foi coberta por 
cartazes feitos em casa, panfletos, poemas escritos ali mesmo ou sim
plesmente com o nome de gente que tinha participado do protesto e que, 
com muita coragem, optou por divulgar a própria identidade.

“Todos nós nos encontramos na praça de Santo Isaac”, dizia um 
artigo premonitório escrito por Zelinskaya, na época com 33 anos, e 
que foi pregado à tal cerca. “Enveredamos por um caminho difícil... 
Provavelmente, vamos cometer muitos erros. Alguns de nós decerto 
vão perder a voz. E provável que não consigamos realizar o que pre
tendemos, como não conseguimos salvar o Angleterre. Na verdade, 
há muita coisa que não sabemos como fazer. Será que é possível es
perar que alguém cuja opinião nunca foi pedida tenha condições de 
argumentar de forma efetiva? Será que alguém que, por tanto tempo, 
foi alijado de qualquer atividade pública pode ter afiado a sua compe
tência combativa enquanto ficava sentado lá no seu porão? Será que 
alguém cujos atos e cujas decisões nunca tiveram conseqüências tan
gíveis nem mesmo para a sua própria vida tem condições de planejar 
a trajetória das suas atividades?”4

Centenas de pessoas continuaram reunidas ali por três dias. O pro
testo que não teria fim ficou conhecido como a Batalha do Angleterre.
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Mesmo depois, a cerca, com todos aqueles cartazes e artigos, perma
neceu no local, e, diante dela, formavam-se sempre pequenos grupos. 
Agora, as pessoas vinham até a praça para saber o que estava aconte
cendo na sua cidade e no seu país, e passar as informações aos demais; 
o lugar foi apelidado de Ponto de Informação. As conversas deixaram 
a cozinha e a sala para sair à rua e a cerca tomou-se uma página viva 
onde inúmeras publicações samizdat saídas dos subterrâneos viam a 
luz do dia.5

Por toda a cidade estavam se formando novos centros de discussão. 
Em abril, um grupo de jovens economistas de Leningrado fundou um 
clube.6 Durante os seus encontros, no Palácio da Juventude, aborda
vam temas até então impensáveis, como a possibilidade de privatiza
ção. Antes do fim do ano, um deles aventou a ideia de se privatizarem 
empresas estatais emitindo ações para cada cidadão soviético adulto. 
A proposta não foi bem-recebida na época, mas, anos depois, foi exa
tamente o que aconteceu, e a maioria dos membros do tal clube aca
bou desempenhando papéis fundamentais na instauração da política 
econômica pós-comunista.

Vista por dentro, a sociedade soviética parecia estar mudando com 
uma rapidez de tirar o fôlego. Mas, na verdade, o movimento se fazia 
com dois passos para a frente, um para trás. Em maio, as autoridades 
interromperam a transmissão de quase todos os programas de rádio 
ocidentais; no dia 31 desse mês, o governo da cidade de Leningrado 
acabou com o Ponto de Informação diante do Angleterre. Em junho, 
as eleições municipais lançaram uma experiência discreta, mas revo
lucionária: em quatro por cento dos distritos, em vez do candidato 
único habitual, apareceram dois nomes na cédula; pela primeira vez 
em várias décadas, uns poucos eleitores podiam escolher entre dois 
candidatos, mesmo que ambos fossem do Partido Comunista. No dia 
10 de dezembro, Leningrado assistiu a uma primeira manifestação 
política que não foi dispersada pela polícia.7 Pelo menos dois dos ora
dores eram homens que haviam passado algum tempo em campos de 
prisioneiros por se oporem ao regime soviético.

No a n o  s e g u in te , o processo continuou. Aos poucos, iam se forman
do novos grupos de discussão, e as suas atividades tornavam-se mais 
estruturadas. Com o tempo, surgiram líderes efetivos, pessoas conhe
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cidas e dignas de confiança fora do seu pequeno círculo social. Dentro 
de um ou dois anos, eles viriam a se tomar os primeiros políticos 
pós-soviéticos.

Na primavera, alguns dos habitantes de Leningrado anunciaram 
que estavam fundando o que chamavam de “Hyde Park”, no Jar
dim Mikhailov, bem no centro da cidade. Uma tarde por semana, 
qualquer um podia fazer ali um discurso público. “As regras eram 
as seguintes: qualquer pessoa tinha cinco minutos para falar sobre 
o assunto que quisesse, exceto propaganda de guerra, violência ou 
qualquer tipo de xenofobia", lembra Ivan Soshnikov, na época um 
taxista de 32 anos e um dos idealizadores daquele espaço público de 
debates. “Quer falar sobre direitos humanos? Pois fale! Um sujeito 
trouxe a Declaração de Direitos Humanos de 1949. Eu já tinha lido 
o texto num samizdat, mas quem nunca tinha visto aquilo ficou em- 
polgadíssimo. E aquilo durava quatro horas, todo sábado, do meio- 
-dia às quatro, com o microfone à disposição. Devo dizer que isso 
foi antes de haver liberdade de imprensa. Assim, vários jornalistas 
apareciam para ouvir os discursos, mas não podiam publicar o que 
ouviam.”8

Poucos meses depois, a polícia expulsou o “Hyde Park” do Jardim 
Mikhailov. Os organizadores levaram, então, o seu espetáculo para 
a Catedral Kazansky, uma grande construção na Nevsky Prospekt, a 
principal avenida da cidade. Sem a sombra das árvores ou a proteção 
de uma grade, oradores e ouvintes tornaram-se ainda mais visíveis 
do que na localização original. Em vez de afugentá-los, parece que as 
autoridades da cidade haviam decidido abafar a sua voz com barulho. 
Certo sábado, quando os participantes do “Hyde Park” se reuniram 
em frente à catedral, descobriram que havia uma banda de música to
cando bem ali. A banda tinha vindo completa, trazendo o seu próprio 
público, e as pessoas começaram a gritar para os oradores: 'Ei, a banda 
está aqui para a gente poder relaxar; isso não é hora nem lugar para 
fazer discursos.’ Num intervalo, Ivan Soshnikov tentou conversar com 
o maestro que foi logo dizendo que tinham vindo se apresentar ali a 
mando de uma autoridade qualquer.

Ekaterina Podoltseva, uma brilhante matemática de 40 anos que 
tinha se tomado uma das mais famosas — e excêntricas — ativistas 
pró-democracia de Leningrado, bolou um plano para enfrentar a ban
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da de música. Pediu a todos os freqüentadores habituais do “Hyde 
Park” que trouxessem limões no sábado seguinte. Assim que os mú
sicos começaram a tocar, todos os ativistas começaram a chupar os li
mões ou a fingir chupá-los se os achassem azedos demais.9 Podoltseva 
tinha lido ou ouvido em algum lugar que, quando alguém vê alguém 
chupando limão, começa, por um processo de empatia, a produzir 
uma enorme quantidade de saliva, o que é absolutamente incompatí
vel com a execução de instrumentos de sopro. E funcionou: a música 
parou e os discursos continuaram.

Em 13 de junho de 1988, a Suprema Corte da URSS revogou as 
condenações que deram início ao Grande Terror da era Stalin e que 
tinham, agora, mais de cinqüenta anos de criação. No dia seguinte, 
milhares de pessoas se reuniram em Leningrado, em memória das ví
timas da repressão política — a primeira manifestação legal em gran
de escala da história da União Soviética.10

No entanto, os acontecimentos mais importantes de 1988 — não 
apenas em Leningrado, mas por todo o país — foram a formação de 
uma organização chamada Frente Popular11 e o conflito entre a Armê
nia e o Azerbaijão. As Frentes Populares surgiram mais ou menos ao 
mesmo tempo e, aparentemente, de forma espontânea, em mais de 
trinta cidades de um lado a outro da União Soviética. O seu objeti
vo declarado era dar apoio à perestroika, que vinha enfrentando uma 
oposição crescente dentro do Partido. Mas a função primordial des
sas Frentes foi, provavelmente, levar adiante uma experiência inédita, 
tanto quanto ao seu escopo como quanto à sua escala: numa socieda
de praticamente inexperiente em termos de mudanças sociais ou, na 
verdade, de qualquer atividade de cidadania que não fosse comandada 
de cima para baixo, fundar uma organização, e até mesmo uma rede 
de organizações, representou algo efetivamente democrático em sua 
natureza e em sua estrutura.

“Uma organização que vise a democratizar a sociedade precisa ser 
ela própria democrática”, proclamava um dos textos de fundação da 
Frente em Leningrado. “É por isso que os estatutos da Frente Popular 
vão incluir uma verdadeira barreira contra tendências burocráticas e 
autoritárias. Para tanto, o conselho coordenador deve ser eleito por 
voto secreto e pode ser renovado em qualquer assembleia geral. E, 
também, o conselho coordenador não deve ter um presidente perma
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nente, mas sim um rodízio entre os seus membros que se revezarão 
na presidência. Para isso, nenhum membro da Frente Popular falará 
em nome da organização a respeito de qualquer questão, a menos que 
ela tenha sido discutida em assembleia geral. Espera-se que todas as 
decisões tomadas pelo conselho coordenador ou pela assembleia geral 
sejam recomendações: membros que estejam em minoria não serão 
obrigados a participar de uma decisão de que discordem, mas também 
não terão o direito de contrariar as decisões da maioria, a não ser 
pelo poder da persuasão.”12 Em outras palavras, o objetivo principal 
da Frente Popular era não ser o Partido Comunista.

Por incrível que pareça, isso funcionou. Vinte anos depois, um ma
temático que se tornou ativista em fins da década de 1980 relatava 
como descobriu a Frente Popular: “Eles iam se reunir no Centro Cul
tural dos Trabalhadores da Indústria Alimentícia. Qualquer um podia 
comparecer. Alguns dos que foram até lá não eram exatamente pessoas 
mentalmente saudáveis. A primeira impressão que tive foi a de um 
verdadeiro hospício: havia uns discursos completamente sem nexo. 
Isso durou uma hora, uma hora e meia, com discussões sobre sabe-se 
lá o quê, e, depois, outras pessoas começaram a ocupar o microfone — 
mais tarde fiquei sabendo que eram alguns dos líderes do grupo. No 
fim, quando puseram efetivamente em votação uma ou outra questão, 
o texto da resolução saiu bem razoável; algo com conteúdo decidi
damente político e escrito em bom russo. Deu para perceber que as 
pessoas que comandavam aquela organização eram gente com quem 
se podia realmente discutir as coisas.”13 A capacidade de discutir as 
coisas ainda era a mercadoria mais valorizada na União Soviética.

Quem logo despontou como a liderança evidente e o mais confiável 
porta-voz da Frente Popular de Leningrado foi uma mulher. Marina 
Salye não se parecia em nada com qualquer político que a União So
viética jamais tivesse visto. Na verdade, tinha muito pouco em co
mum com políticos de qualquer parte do mundo. Solteira, na casa dos 
cinqüenta (vivera por muitos anos com uma mulher que apresentava 
como sua irmã), Salye havia passado boa parte da vida adulta nos 
cantos mais distantes do país, estudando pedras: fez doutorado em 
geologia. Essa era uma opção comum entre os membros da intelectua
lidade: arranjar uma profissão sem qualquer compromisso ideológico 
e se manter o mais longe possível do centro do poder. Como nunca se
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filiou ao Partido Comunista, ela não fazia parte de nenhuma institui
ção agora desacreditada. Por outro lado, tinha credenciais impecáveis 
com relação a São Petersburgo. O seu trisavô foi um dos habitantes 
mais proeminentes da cidade em toda a sua história: Paul Buhre, re
lojoeiro do czar, construiu relógios que continuam funcionando e são 
extremamente valorizados no século XXI. Dois dos seus bisavós che
garam a São Petersburgo no século XIX, vindos da França e da Alema
nha. Brilhante, bem-falante — daquele estilo que não faz rodeios —, 
Salye logo inspirava confiança e o desejo de segui-la. “Com um cigarro 
pendendo dos lábios, era capaz de comandar uma multidão para cima 
e para baixo na Nevsky, parando até o trânsito”, disse um dos seus 
adversários políticos, vinte anos mais tarde. “Eu a vi fazer isso uma 
vez, e foi impressionante. Ninguém tinha a menor chance de competir 
com ela.”14

Em fe v e r e ir o  d e  1988, eclodiu o conflito entre o Azerbaijão e a Armê
nia,15 o primeiro de muitos conflitos étnicos que viriam a ocorrer no 
Cáucaso soviético. Na região relativamente próspera e predominan
temente muçulmana do Azerbaijão, a localidade denominada Nagor- 
no-Karabakh, cuja população em sua maioria é de origem armênia, 
declarou a intenção de se separar do Azerbaijão e se unir à Armênia, 
uma pequena república pobre da União Soviética, majoritariamente 
cristã. Excetuando-se uns poucos dissidentes mais visionários, nin
guém, naquela época, poderia imaginar que o império soviético pu
desse se desintegrar — muito menos que isso pudesse se verificar tão 
cedo. Os acontecimentos de Nagorno-Karabakh vieram mostrar que 
o impensável era possível. E não só: eles deixaram bem claro como 
isso ia ocorrer. A União Soviética se romperia pelas divisões étnicas, e 
tal processo seria doloroso e violento. De repente, uma grande quan
tidade de manifestantes pró-independência estava saindo às ruas de 
Nagorno-Karabakh e, dias depois, irromperam pogroms em Sumgait, 
cidade do Azerbaijão com uma considerável população armênia. Mais 
de trinta pessoas morreram e outras centenas ficaram feridas.

Assustada, a intelectualidade soviética observava aquelas inimiza
des étnicas e religiosas aflorarem. Em junho, depois que o governo 
regional de Nagorno-Karabakh declarou oficialmente a sua intenção 
separatista, mais de trezentas pessoas se reuniram numa praça de
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Leningrado numa demonstração de solidariedade ao povo armênio.16 
Mais para o fim do verão, ativistas pró-democracia conseguiram que 
crianças armênias de Sumgait viessem para colônias de férias nos 
arredores de Leningrado.17 Uma antropóloga chamada Galina Staro
voitova — aquela cujo assassinato eu iria cobrir dez anos mais tar
de — tomou-se a mais célebre porta-voz das questões armênias. Em 
10 de dezembro, quase todos os membros do Comitê Separatista de 
Nagorno-Karabakh foram presos.18

Dois dias depois, houve uma verdadeira onda de batidas policiais 
em Leningrado. Todas as cinco pessoas cujos apartamentos foram re
vistados eram ativistas radicais pró-democracia; entre eles estavam 
o ex-prisioneiro político Yuli Rybakov e Ekaterina Podoltseva, aquela 
matemática que teve a ideia de chupar limão para calar a banda de 
música. Todos foram indiciados no artigo 70 do Código Penal sovié
tico,19 que previa de seis meses a sete anos de cadeia por divulgação 
de propaganda antissoviética (e mais ainda no caso de reincidência). 
Esse seria o último caso de enquadramento no artigo 70 ocorrido na 
história do país.20

Em suma, a transformação da sociedade soviética continuava a se 
fazer no esquema dois passos para a frente, um passo para trás: mani
festações públicas, impensáveis apenas dois anos atrás, eram seguidas 
por batidas policiais, e o discurso errado ainda podia atirar alguém 
na prisão por um bom tempo. A censura vinha sendo gradualmente 
suprimida: o romance Dr. Jivago, de Boris Pastemak, foi finalmente pu
blicado na URSS nesse ano, mas Alexander Solzhenitsyn ainda era um 
autor banido. Andrei Sakharov, embora autorizado a viver em paz na 
própria casa, estava sempre deparando com barreiras insuperáveis na 
vida pública. No verão de 1988, o dissidente e Prêmio Nobel visitou 
Leningrado; o mais famoso jornalista da TV gravou uma entrevista 
com ele, mas os censores impediram a sua transmissão. Um produtor 
resolveu levá-lo a um programa pioneiro sobre questões públicas que 
ia ao ar tarde da noite e que vinha adquirindo rápida popularidade. 
Não incluiu o nome de Sakharov no roteiro, pois este seria vetado 
pelos censores que acabaram assinando um papel onde havia banali
dades do gênero: “Esta noite, vocês vão ver isso em nosso programa.” 
“Não diga!” “E isso também!” “Incrível! É sério?” “É a mais pura ver
dade!” “Será possível?” Os censores nem desconfiaram que imagens
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de Sakharov estariam sendo projetadas numa tela enquanto esse diá
logo estivesse acontecendo, não apenas deixando claro o que os pro
dutores pretendiam levar ao ar, mas também dando aos espectadores 
tempo suficiente para avisar a todos os seus conhecidos, mandando 
que ligassem a televisão.21

Ninguém foi demitido por enganar os censores, o que foi talvez um 
dos maiores indícios de que as mudanças que estavam se processando na 
União Soviética eram profundas e possivelmente irreversíveis — e que 
elas viriam transformar não apenas a mídia, mas também as suas ins
tituições políticas aparentemente intransigentes. No dia l e de dezem
bro, entrou em vigor uma nova lei eleitoral pondo efetivamente fim ao 
monopólio do Partido Comunista sobre o poder do Estado.22

O ano de 1989 começou com os ativistas pró-democracia se reu
nindo em Leningrado para organizar o que poucos meses atrás pa
recia impensável: uma campanha eleitoral. Constituiu-se um comitê 
denominado Eleições-89, liderado, entre outros, por Marina Salye, e 
esse comitê imprimiu panfletos ensinando as pessoas a votar: "Vai 
haver dois, três ou quatro nomes na cédula. São candidatos que estão 
concorrendo uns com os outros. Você precisa escolher um único nome 
e eliminar o resto.”23 Na verdade, o sistema era bem complicado: por 
toda a União Soviética, 2.250 candidatos seriam eleitos para o Con
gresso; entre estes, 750 representando distritos territoriais, 750 re
presentando distritos administrativos, 750 representando o Partido 
Comunista ou instituições por ele controladas. Fosse como fosse, era 
a primeira vez que eleitores da maioria das regiões do país poder real
mente escolher entre dois ou mais candidatos.

Em Leningrado, os funcionários do Partido Comunista sofreram 
derrota fragorosa. A antropóloga Galina Starovoitova foi eleita repre
sentante dos armênios no Soviete Supremo. Aliou-se a uma minoria 
dos recém-eleitos — cerca de trezentos ao todo —, formando uma 
facção pró-democracia liderada por Sakharov. Uma vez eleito, o ex- 
-dissidente resolveu lutar pelo fim do comando do país pelo Parti
do Comunista, rejeitando a disposição constitucional que garantia ao 
partido a primazia na política soviética. Entre os outros membros de 
destaque do grupo interregional estavam o apparatchik de maus bofes 
Boris Yeltsin e Anatoly Sobchak, um belíssimo e bem-falante profes
sor de direito de Leningrado.
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Durante a estonteante campanha eleitoral que foi muito breve — 
menos de quatro meses entre a promulgação da lei revolucionária e 
a eleição propriamente dita —, Sobchak ficou famoso como orador 
destacado. Numa das suas primeiras aparições diante de potenciais 
eleitores, percebendo que a platéia estava cansada e entediada, ele 
deixou de lado o discurso que havia preparado sobre questões locais e 
nacionais e decidiu encantar os ouvintes com a sua oratória. "O meu 
sonho”, disse ele, "é que a próxima eleição seja organizada, não pelo 
Partido Comunista, mas pelos próprios eleitores, e que esses eleito
res sejam livres para se unir e formar organizações. Que os comícios 
de campanha sejam abertos a quem quiser comparecer, sem que se 
exijam passes especiais para a entrada ali. Que qualquer cidadão te
nha o direito de se candidatar ou de indicar um candidato e que as 
candidaturas não tenham de se submeter a toda uma série de etapas 
para serem aprovadas, mas sejam simplesmente incluídas nas cédulas 
desde que haja um número suficiente de assinaturas para apoiá-las”.24 
Decididamente, aquela era uma visão utópica.

Os d e p u ta d o s  d o  p ovo , como eram oficialmente chamados os membros 
do quase-parlamento soviético, se reuniram para a sua primeira ses
são em fins de maio de 1989. Por todo o país, as ruas ficaram desertas 
durante duas semanas: as famílias se postaram diante da TV para as
sistir aos debates políticos que se travavam diante dos seus olhos pela 
primeira vez na vida. Todos ficaram sentados ali, vendo a história se 
fazer. A enorme e complexa assembleia logo se polarizou entre duas 
figuras: Gorbachev, o chefe de Estado, e Sakharov, a suprema autori
dade moral da época. Jovem, enérgico e, agora, seguro de sua posição 
e de sua popularidade, Gorbachev transpirava confiança. Já Sakharov
— encurvado, de voz branda, propenso a tropeçar tanto na fala quan
to no andar — parecia deslocado e ineficaz. Aparentemente, estava 
cometendo o maior erro de sua vida quando, no último dia da sessão 
do Congresso, subiu à tribuna e se lançou num discurso longo e in
tricado. Vinha pedir a revogação do artigo 6S da Constituição sovié
tica, que assegurava ao Partido Comunista o governo da nação. Falava 
do iminente colapso do império — tanto da própria União Soviética 
quanto do Bloco Oriental — e implorava ao Congresso que votasse 
pela necessidade da reforma. O imenso salão foi ficando cada vez mais
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inquieto e agressivo: os deputados do povo começaram a bater com 
os pés no chão, tentando calar Sakharov. O velho dissidente, com o 
microfone na mão e tentando se fazer ouvir, exclamou: “Mas estou me 
dirigindo ao mundo!”

Mikhail Gorbachev, sentado a poucos passos de onde Sakharov 
tentava fazer o seu discurso, parecia furioso — aparentemente, tan
to por causa do teor das palavras do outro quanto pelo pandemônio 
que se instalou no plenário. De repente, o velho deputado se calou: 
Gorbachev havia desligado o seu microfone. Sakharov pegou as folhas 
de cima da tribuna, aproximou-se do secretário-geral e lhe estendeu 
as mãos trêmulas que seguravam o seu discurso. Gorbachev pareceu 
enojado. “Leve isso para longe de mim”, esbravejou.25

Gorbachev se excedeu humilhando Sakharov daquele jeito pela te
levisão. Seis meses depois, quando morreu de um ataque cardíaco no 
segundo dia da segunda assembleia do Congresso dos Deputados do 
Povo — tendo, nesse meio-tempo, presenciado a queda do Muro de 
Berlim e o desmantelamento do Bloco Oriental, como ele próprio ha
via previsto —, Sakharov passou a ser visto como mártir, e Gorbachev 
como seu carrasco. Dezenas, talvez centenas de milhares de pessoas, 
compareceram ao seu funeral em Berlim.26 As autoridades locais ten
taram, como sempre, mas inutilmente, impedir qualquer manifesta
ção fechando as estações do metrô que ficavam perto do cemitério e 
instalando cordões de isolamento em toda a área; as pessoas andaram 
quilômetros a pé, enfrentando o frio, e, com toda a calma, iam rom
pendo os tais cordões.

Em Leningrado, cerca de vinte mil pessoas se reuniram para uma 
homenagem na tarde em que Sakharov foi enterrado. Como a propos
ta de realizar o evento no centro da cidade foi rejeitada, o movimento 
começou numa das grandes áreas desertas que cercam as cidades so
cialistas; esse era um espaço amorfo defronte do Teatro Lênin. Vários 
oradores se sucederam na tribuna para falar de Sakharov. Apesar do 
frio cortante, a multidão continuava a crescer mesmo depois que o 
discreto sol de inverno já tinha desaparecido. Ao anoitecer, aquelas 
pessoas decidiram, de forma aparentemente espontânea, marchar até 
o centro da cidade. Milhares de manifestantes formaram uma grande 
procissão, como se guiadas por uma mão invisível, e deram início a 
uma caminhada longa e penosa.27
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As pessoas se revezavam indo à frente do grupo, carregando um 
retrato de Sakharov e uma vela acesa. Durante todo o trajeto, Marina 
Salye seguiu atrás da foto, simbolizando, por um lado, a sua disposi
ção para seguir os passos do grande dissidente e, por outro, que ela 
assumia a responsabilidade por aquela marcha ilegal. Menos de seis 
semanas antes, Salye e seus partidários haviam participado de uma 
marcha bem diferente, a comemoração anual do aniversário da Re
volução de Outubro, realizada no dia 7 de novembro. Cerca de trinta 
mil pessoas se juntaram ao contingente pró-democracia nesse desfi
le. A polícia tentou tirar o grupo do alcance das câmeras de TV, mas 
quando estavam diante do palanque de onde o primeiro-secretário 
do Comitê Regional do Partido em Leningrado acenava para o povo, 
os participantes do grupo pró-democracia pararam e começaram a 
cantar: “Frente Popular! Frente Popular!” Aqueles que formavam o 
contingente comunista oficial tentaram calar os manifestantes sem 
perder o passo da marcha. O secretário do Partido continuou sorrindo 
e acenando, como se nada de estranho estivesse acontecendo. Foi a 
última vez que ele subiu num palanque para saudar a multidão no dia 
7 de novembro.28

Nesse dia, os manifestantes pró-democracia haviam se contraposto 
ao disciplinado contingente comunista que contava com a sanção ofi
cial; agora, estavam simplesmente reivindicando a cidade como sua. 
A marcha durou várias horas. A multidão suplantou todos os esforços 
da polícia para dispersá-la. Pararam para fazer pequenas assembleias 
em vários locais simbólicos ao longo da caminhada. Surgiram velas 
em todas as mãos. Outros milhares de pessoas foram se unindo a eles 
durante a caminhada. Para Salye, aos 55 anos e acima do peso, aquilo 
era um esforço assustador. Estava usando um pesado casaco de pele 
um pouco pequeno demais, o que a obrigava a andar com os botões 
abertos, deixando-a exposta e inadequadamente vestida. A certa al
tura, ela escorregou e caiu, e, embora não tenha se machucado, ficou 
muito envergonhada. Ao longo das várias horas de marcha, ficou o 
tempo todo recebendo notícias dos manifestantes que fechavam a fila: 
a polícia continuava tentando dispersar a procissão.

“No dia seguinte”, contou Salye muitos anos depois, “estávamos 
na minha casa, trabalhando na plataforma da Frente Popular, pois nós 
planejávamos realizar um congresso, quando apareceu um coronel da
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polícia com um mandado de prisão contra mim por organizar uma 
marcha ilegal. O policial nos surpreendeu, dizendo: ‘Sabe, eu pode
ria ter chegado aqui e não encontrado ninguém em casa.’ Ele foi um 
amor, mas eu repliquei: ‘Não, faça o que tem de fazer.’ Recebi o man
dado e começamos imediatamente a ligar para os advogados e para a 
imprensa. Pela manhã, eu me apresentei à delegacia... Eles ficaram 
tentando me obrigar a dizer quem havia organizado a marcha. Eu só 
fazia repetir: ‘Como vou saber? Não lembro. Tinha tanta gente lá.”’29 
Na verdade, um dos seus companheiros da Frente Popular havia sido 
o idealizador da manifestação.

"Eles insistiam em querer uma resposta”, prosseguiu ela. “En
quanto eu estava lá, chegou um telegrama: alguns líderes democrá
ticos de Moscou bastante conhecidos vinham tomar a minha defesa. 
Disseram-me então que eu seria levada ao tribunal. Aí, segurei firme 
na mesa com as duas mãos e disse: ‘Vocês vão ter de me arrastar. Não 
vou a lugar nenhum até que o meu advogado chegue.’ Passei o dia 
inteiro na delegacia. Eles ficaram dando telefonemas, tentando obter 
instruções sobre o que fazer comigo. No fim, pegaram todos os meus 
documentos, levaram-me para uma sala com grades nas janelas e me 
trancaram lá dentro. Depois, tudo terminou e me deixaram sair sob 
os gritos de alegria dos meus amigos que tinham se reunido diante do 
prédio.”

No dia seguinte, os jornais de Leningrado estampavam na primeira 
página a manchete “Presa por homenagear Sakharov”, e Marina Salye, 
que já era uma das pessoas mais populares da cidade, tomou-se in
discutivelmente a sua líder política. Em dois meses, haveria eleições 
municipais, e Salye seria a grande vitoriosa. Anos mais tarde, ela de
clarou que não pretendia se candidatar — tinha planejado coordenar 
a campanha para outros candidatos da Frente Popular —, mas, depois 
da prisão pela marcha em memória de Sakharov, precisava da imuni
dade para evitar o processo.30

E ssa  se r ia  a  prim eira Câmara Municipal eleita na história de Leningra
do e, na verdade, o primeiro governo eleito na União Soviética. Como 
todas as demais cidades, Leningrado era administrada pelo dirigente 
local do Partido Comunista. Os novos políticos, bem como as novas 
regras, propuseram que o Partido fosse relegado à condição de, bem,
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de partido político e que a cidade fosse governada por um sistema de 
democracia representativa. A transição foi rápida, sofrida e, às vezes, 
hilária. Na eleição de março, os candidatos pró-democracia impuse
ram uma derrota fragorosa aos comunistas, obtendo cerca de dois 
terços das quatrocentas cadeiras; dessas, cento e vinte ficaram com 
a Frente Popular. Após a eleição, formou-se um comitê organizador 
composto por sessenta representantes eleitos para discutir as futuras 
atividades da Câmara. Boris Gidaspov, o dirigente do Partido em Le
ningrado, convidou o comitê para uma reunião no Instituto Smolny, 
um prédio histórico que havia sido um estabelecimento de ensino e 
que, agora, abrigava a sede regional do Partido. Gentilmente, os re
presentantes eleitos sugeriram que Gidaspov viesse vê-los no Palácio 
Mariinsky, uma construção imponente que dá para a praça de Santo 
Isaac: era ali que funcionava a antiga Câmara Municipal comunista — 
onde os ativistas da Batalha do Angleterre foram tentar negociar com 
as autoridades locais — e era ali que a nova Câmara democrática teria 
a sua sede.

Gidaspov, a própria personificação da velha guarda, passara a vida 
inteira trabalhando no complexo militar-industrial de Leningrado, 
tendo rápida ascensão e comandando grandes instituições antes de 
ser indicado para assumir a chefia da seção local do Partido, em 1989. 
Entrou na sala de reuniões do Mariinsky e foi direto para a cabeceira 
da mesa. Assim que se sentou, porém, um dos recém-eleitos lhe disse: 
“O seu lugar não é aí.”31 Estava acontecendo a mudança da guarda.

Outra cena igualmente simbólica se produziu dias depois no salão 
principal do mesmo prédio, quando a nova Câmara se reuniu para a sua 
primeira sessão. Os quatrocentos novos membros da Casa tomaram os 
seus lugares no imponente anfiteatro e, olhando para baixo, viram uma 
mesinha pequenina como uma casca de noz onde já havia dois homens 
sentados. Ambos eram burocratas do Partido, daqueles dos velhos tem
pos, e pareciam saídos da mesma forma que Gidaspov: atarracados, om
bros largos, temo cinzento, o rosto embaçado, o que lhes dava um ar de 
estar sempre com a barba por fazer. Um deles se levantou e começou 
a ler um discurso padrão que se iniciava dando os parabéns aos novos 
representantes por sua eleição. Um dos que estavam sendo felicitados 
se aproximou da tal mesa e perguntou: “Quem lhe disse que o senhor 
estaria comandando os trabalhos?” O burocrata recuou, confuso, e Ale-
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xei Kovalev, o preservacionista que ficou conhecido como “o herói da 
Batalha do Angleterre”, pôs-se diante da assembleia sugerindo que os 
dois visitantes parassem de atrapalhar o andamento da reunião. Os dois 
homens se levantaram e Kovalev e Salye tomaram os seus lugares para 
assumir o comando da primeira sessão da primeira Câmara democrati
camente eleita de toda a União Soviética.32

A sessão foi aberta, como planejado pelo comitê coordenador, com 
três dos seus membros fazendo os comunicados regulamentares. 
Quando eles chegaram à frente da sala, ouviram-se gargalhadas por 
todo lado, pois todos exibiam o aspecto padrão do intelectual — sué- 
ter de gola rolê e barba. “Foi fantástico”, diz um sociólogo que estava 
presente. "Uma completa transformação de atmosfera: os sujeitinhos 
de terno saindo, a informalidade chegando.”33

Acatando o que um deles chamaria mais tarde de "noção aguda de 
democracia”34 e que os tinha trazido ao Mariinsky, uma das primeiras 
decisões dos recém-eleitos foi tirar os guardas do palácio para que 
qualquer cidadão pudesse ter acesso aos gabinetes e ao plenário. “O 
Mariinsky parecia até uma grande estação ferroviária durante a guerra 
civil”, escreveria, tempos depois, um dos membros da Câmara. “De
zenas de sem-teto ficavam parados na porta do plenário, segurando os 
parlamentares pelo braço e tentando lhes enfiar folhas datilografadas 
nas mãos. Lembro de um sujeito barbudo que ficou tentando conven
cer a Câmara a apreciar uma de suas invenções brilhantes. Votamos 
pela retirada dos guardas do palácio — e, literalmente, no dia seguin
te, fomos obrigados a calcular o preço dos detalhes em bronze do in
terior do prédio que já haviam desaparecido.”35

Logo a guarda foi restabelecida, mas as pessoas continuaram fre
qüentando o local. “Elas tinham esperado tanto tempo para ser ou
vidos”, observou mais tarde outro membro da Câmara. “Quando os 
eleitores vinham nos ver, nós nos sentíamos um pouco como padres 
no confessionário. Dizíamos: ‘Não posso conseguir um apartamento 
para você; isso está além dos limites da minha autoridade.’ Então, 
eles replicavam: ‘Eu só quero que você me ouça.’ Nós ouvíamos, com 
paciência e atenção. E eles iam embora satisfeitos.”36

Poucos meses depois, aqueles novos políticos iam perceber que os 
eleitores não queriam apenas ser ouvidos, queriam também ser prote
gidos e ter o que comer.
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Em r e sp e ito  a o s  p rin cíp ios da democracia radical, a Câmara Municipal 
não tinha um presidente formalmente designado. Isso, porém, acabou 
se revelando nada prático e até mesmo nada político: enquanto os no
vos membros da Câmara tentavam inventar procedimentos parlamen
tares praticamente do zero, testando e corrigindo questões de ordem 
em tempo real — e, muitas vezes, com a sessão sendo transmitida ao 
vivo pelo canal de TV local —, os eleitores de Leningrado começavam 
a ficar impacientes. A cidade, o país, a própria vida pareciam estar 
desmoronando por todo lado e os democratas ficavam ali praticando a 
democracia sem levar a nenhum resultado.

Marina Salye, que continuava sendo a política mais popular da 
cidade, decidiu não concorrer à presidência da Câmara. Vinte anos 
depois, teve dificuldades em explicar aquela decisão: “Gostaria que 
alguém pudesse me dar essa resposta”, declarou. “Teria sido por es
tupidez, inexperiência, timidez ou ingenuidade? Não sei, mas o fato é 
que não concorri. E foi um erro.”37

Com a recusa de Salye, os ativistas da Câmara Municipal decidiram 
lançar mão do outro herói local da perestroika, Anatoly Sobchak, o pro
fessor de direito que ficou conhecido em Moscou como o democrata de 
Leningrado. Sobchak era bem diferente dos seus colegas barbudos que 
usavam suéteres: em contraste com o ar contemplativo, em geral modes
to desses indivíduos, ele assumia ostensivamente o gosto por se vestir 
bem — os comunistas viviam criticando-o pelos seus trajes “burgueses”, 
e, uns bons vinte anos depois, o blazer xadrez que era a sua marca regis
trada ainda é mencionado em reminiscêndas políticas— e era um orador 
contundente. Parecia adorar o som da própria voz. Como disse um dos 
seus ex-colegas, Sobchak “podia interromper uma reunião de trabalho 
fazendo um discurso de quarenta minutos, totalmente de improviso, so
bre as vantagens de se construir uma ponte imaginária” e fascinar os seus 
ouvintes falando sobre coisas sem a menor importância.38

Embora pertencesse ao Grupo Interregional de Sakharov no So
viete Supremo, era um homem muitíssimo mais conservador que os 
informais que o estavam chamando de volta a Leningrado. Como pro
fessor que havia lecionado direito na academia de polícia, sob muitos 
aspectos ele fazia parte do sistema soviético que estava chegando ao 
fim. Acabava de se filiar ao Partido Comunista nitidamente persuadi
do que, com todas as reformas de Gorbachev, a instituição continuaria
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a comandar o país. E, numa cidade dividida, que os novos políticos de
mocratas vinham chamando mais e mais frequentemente pela históri
ca denominação de São Petersburgo, Sobchak foi contra essa mudança 
de nome, alegando que Leningrado refletia melhor o valor militar da 
região.39

Sobchak também era muito mais político que qualquer um dos 
informais seria capaz de ser. Tinha uma ambição considerável: não 
tardaria muito a declarar para quem quisesse ouvir que seria o pró
ximo presidente da Rússia. Nesse meio-tempo, em escala municipal, 
pretendia mandar em toda a Câmara sem a mínima consideração para 
com os democratas que o tinham chamado ao trono. Para conseguir o 
seu intento, fez, às escondidas, um conchavo com a facção minoritária 
do Partido e, para a surpresa de todos, os comunistas votaram nele. 
Em troca, poucos minutos depois, Sobchak frustrou todas as expecta
tivas não nomeando Salye ou qualquer outro democrata de destaque 
para ser o seu vice. Escolheu Vyacheslav Shcherbakov, membro do 
Partido Comunista e contra-almirante. Os democratas, mesmo des
concertados, não deixaram de honrar o compromisso assumido com 
Sobchak e votaram confirmando aquela nomeação.40

Então, Sobchak fez seu discurso. Explicou tim-tim por tim-tim 
como encarava a sua missão: estava ali para ser o patrão, não o líder. A 
seus olhos, a Câmara Municipal andava entalada nos "procedimentos 
democráticos só pelos procedimentos democráticos”, como ele des
creveu, e queria dar início à tarefa de governar efetivamente a cidade. 
A cada minuto que passava, a sua voz ia soando mais confiante, e 
Sobchak informou àquela Câmara que as coisas iam começar a mudar.

“Percebemos o nosso erro assim que acabamos de votar nele”, re
latou um dos membros da Câmara tempos depois.41 Sobchak esta
va decidido a destruir aquilo que a maioria dos eleitos considerava o 
maior feito obtido nos dois meses de trabalho ali dentro: a criação de 
um jeito não soviético de fazer as coisas. Os informais voltaram para 
casa chocados e abatidos.

Já Sobchak foi para o aeroporto embarcar para uma conferência 
jurídica nos Estados Unidos.

“O p e r ío d o  q u e  e l e  p a sso u  em São Petersburgo foi dos mais obscu
ros”, declarou Gevorkyan, referindo-se à biografia que havia escrito
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com dois colegas. "Nunca consegui descobrir como ele se aliou a 
Sobchak.”

Em Leningrado, os colegas de Putin na KGB pareciam estar ten
tando, não combater a nova realidade política, mas se adaptar a ela, 
e, de início, tudo indicava que era isso que ele também teria de fazer: 
em vez de deixar a KGB num ímpeto de raiva, ficar ali, mesmo de cara 
feia, e procurar novos colegas, novos mentores e, talvez, novas formas 
de exercer alguma influência por trás dos panos.

A frase “Uma vez espião, sempre espião” estava efetivamente corre
ta: a KGB sempre manteve os seus homens na coleira. Mas para onde 
foram todos aqueles espiões exauridos? Na sua composição tão incha
da, a organização tinha um nome e uma estrutura para esse tipo de 
coisa: “reserva ativa.” Na verdade, eram incontáveis — e, talvez até, in- 
contados — oficiais infiltrados em todas as instituições civis da URSS.

Cerca de um ano depois, quando um liberal chamado Vadim Baka- 
tin foi nomeado por Gorbachev para assumir a KGB com a função de 
desfazer a instituição, foi a reserva ativa que ele achou mais desconcer
tante e intratável. “Eram oficiais regularmente empregados em todas 
as organizações estatais e cívicas de algum peso”, escreveu ele. “Em 
geral, muitos dos funcionários das tais organizações, senão todos, sa
biam que aqueles indivíduos trabalhavam para a KGB. Os homens da 
reserva ativa realizavam as mais diversas funções: alguns controlavam 
as autorizações dos sistemas de segurança enquanto outros se dedi
cavam ao monitoramento do clima e das conversas do lugar em que 
trabalhavam, tomando o que consideravam a atitude adequada com 
relação a qualquer dissidente... Existem decerto situações em que 
uma organização de polícia secreta precisa ter alguém infiltrado numa 
ou noutra instituição, mas o que se esperaria, nesses casos, era que 
esse tipo de ação fosse secreta. Que serviço secreto é esse cujo pessoal 
pode ser identificado por quem quer que seja?”42

Bakatin respondeu à sua própria pergunta: “A KGB, tal como era, 
não podia ser denominada um serviço secreto. Era uma organização 
formada para controlar e eliminar toda e qualquer coisa. Parecia ter 
sido criada especialmente para organizar golpes e conspirações, e pos
suía todo o material necessário para levá-los adiante: suas próprias 
Forças Armadas especialmente treinadas, a capacidade de rastrear e 
controlar comunicações, seu próprio pessoal dentro de todas as insti
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tuições essenciais, um monopólio da informação e várias outras coi
sas."43 Era um monstro que estendia os seus tentáculos por toda a 
sociedade soviética. Vladimir Putin decidiu ocupar um lugar na ponta 
de um desses tentáculos.

Putin disse ao amigo violoncelista que estava pensando em se mu
dar para Moscou e ingressar na vasta burocracia da KGB na capital. 
Mas, depois, resolveu ficar em Leningrado e, talvez por ser sempre 
atraído pelo que lhe era familiar, voltou-se para a única instituição 
fora da KGB com a qual tivera algum vínculo: a Universidade de Le
ningrado. O seu novo posto era o de chanceler assistente para relações 
exteriores. Como todas as organizações da URSS, a universidade es
tava começando a reconhecer a possibilidade de existência de relações 
exteriores. O corpo docente e o discente começavam a viajar para o 
exterior a fim de estudar ou participar de congressos: ainda precisa
vam enfrentar enormes obstáculos burocráticos, mas a chance de fazer 
essas viagens, antes reservada a um grupinho seleto, era agora aces
sível para muitos. Também começavam a chegar alunos e professores 
vindos de fora: mais uma vez, uma opção que só existia para os países 
do Bloco Socialista, e um punhado de estudantes ocidentais escolhi
dos a dedo agora estava disponível para qualquer um. Como milhares 
de outras instituições soviéticas, a Universidade de Leningrado viu a 
sua verba governamental ser drasticamente reduzida e tinha esperan
ças que as relações exteriores assumissem elas a forma que fosse, pu
dessem lhe trazer o dinheiro tão necessário. Era um trabalho perfeito 
para um membro da reserva ativa: não apenas porque os ocupantes de 
tais postos eram tradicionalmente nomeados pela KGB, mas também 
porque, de um modo geral, todos acreditavam que ninguém era me
lhor que eles quando se tratava de procurar e implementar relações 
com estrangeiros; afinal, eram os únicos que tinham experiência nesse 
campo.

Putin disse que tencionava escrever uma dissertação e, talvez, ficar 
definitivamente na universidade.44 Na verdade, porém, como aconte
cia com quase tudo na União Soviética naquela época, o tal emprego 
tinha algo de transitório. E ele acabou ficando ali menos de três meses.

A h is tó r ia  de como Putin acabou trabalhando para Anatoly Sobchak 
enquanto este foi presidente da Câmara Municipal de Leningrado é
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conhecida de todos, muitas vezes contada e recontada e, com toda 
certeza, inverídica em muitos ou em todos os seus detalhes mais di
vulgados.

Segundo a versão apócrifa, Sobchak, professor de direito e político 
célebre, estava passando pelos corredores da universidade, viu Putin e 
o convidou para ir trabalhar com ele na Câmara. Na versão do próprio 
Putin, um ex-colega de faculdade conseguiu marcar uma entrevista 
para ele no gabinete de Sobchak. Segundo ele, embora houvesse as
sistido às suas aulas nos anos 1970, não mantinha qualquer relação 
pessoal com o professor.

"Lembro bem da cena”, disse ele aos seus biógrafos. "Entrei, me 
apresentei e lhe contei tudo. Sobchak era um sujeito impulsivo e, en
tão, foi logo dizendo: ‘Vou falar com o chanceler. Você começa na se
gunda. Está decidido. Vou tomar todas as providências e você será 
transferido/”45 No sistema soviético de atribuição de cargos, era co
mum funcionários serem transferidos como servos, desde que os seus 
donos concordassem. “Não posso deixar de dizer: Anatoly Alexandro- 
vich, será um prazer vir trabalhar para você. Estou interessadíssimo. 
Quero esse emprego. Mas há um detalhe que representará provavel
mente um obstáculo à minha transferência.' E ele perguntou: ‘O que 
é?' ‘Preciso lhe dizer', prossegui, ‘que não sou um simples chanceler 
assistente. Sou oficial da KGB.’ Ele ficou pensativo, pois na verdade 
não esperava por aquilo. Pensou por uns instantes e, então, exclamou: 
‘Ah, que se dane!'”

Esse diálogo é decerto uma ficção, e uma ficção medíocre. Por que 
Putin alega ter "contado tudo” se só foi dizer a Sobchak que era mem
bro da KGB depois que este lhe propôs o tal emprego? Por que mostra 
Sobchak como um tolo ignorante — todo mundo na Universidade de 
Leningrado sabia que Putin era agente da KGB — e um sujeito gros
seiro? Provavelmente porque não havia ensaiado bastante bem aquela 
mentira quando a contou aos seus biógrafos, pois, com toda certeza, 
contava que eles fossem evitar a delicada e tão óbvia pergunta sobre 
como um oficial de carreira da KGB acabou indo trabalhar para um 
dos mais destacados políticos pró-democracia da Rússia.

O próprio Sobchak contou uma ficção diferente. “Não foi absoluta
mente a KGB que designou Putin para trabalhar comigo”,46 declarou ele 
em entrevista a um jornal, na mesma semana em que Putin falava com
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os seus biógrafos — e isso explica a discrepância. "Eu mesmo encontrei 
com ele e o convidei porque já o conhecia. Lembro bem dele como estu
dante por causa do seu desempenho na faculdade de direito. Por que se 
tomou meu assessor? Encontrei com ele, por mero acaso, nos corredo
res da universidade. Logo o reconheci, o cumprimentei e lhe perguntei 
o que andava fazendo. Fiquei sabendo que ele tinha trabalhado por um 
bom tempo na Alemanha e, agora, era assistente do chanceler. Putin 
foi um excelente aluno, embora tenha uma característica: não gosta de 
aparecer. Nesse sentido, é um homem destituído de qualquer vaidade, 
de qualquer ambição extema, mas, por dentro, é um líder.”

Sem dúvida alguma, Sobchak sabia que Putin era agente da KGB. E 
mais, foi exatamenté por isso que o procurou. Esse era o perfil político 
do professor: tinha um vibrante discurso pró-democracia, mas gostava 
de poder falar a partir de uma sólida base conservadora. Também foi 
por isso que escolheu um contra-almirante comunista para ser o seu 
vice na Câmara Municipal. Sobchak não apenas se sentia mais segu
ro cercado por esses homens saídos das várias Forças Armadas, mas 
também ficava mais à vontade com eles que com aqueles ativistas 
superinstruídos, excessivamente falantes, inteiramente centrados no 
processo pró-democracia, como Salye e os outros do mesmo gênero. 
Ele tinha lecionado direito na academia de polícia de Leningrado; ti
nha dado aula para homens idênticos ao que percebia que Putin era: 
confiáveis, mas não brilhantes, não excessivamente ambiciosos e sem
pre atentos à hierarquia. Ademais, precisava de Putin pelos mesmos 
motivos que a universidade tivera para contratá-lo: era uma das pou
quíssimas pessoas em Leningrado que já tinha trabalhado no exterior, 
e a cidade estava precisando de ajuda estrangeira e de dinheiro estran
geiro. Enfim, Sobchak — que havia feito carreira tanto na universida
de, onde agora era titular, quanto no Partido Comunista — sabia que 
era muito mais sensato escolher ele próprio o seu auxiliar da KGB que 
deixar que alguém fizesse a escolha por ele.

Agora, se Sobchak tinha razão quando acreditava que tinha escolhi
do o seu auxiliar é uma pergunta que fica em aberto. Um ex-colega de 
Putin na Alemanha Oriental47 me contou que, em fevereiro de 1990, o 
futuro presidente teve uma reunião com o major-general Yuri Drozdov, 
chefe da Diretoria de Inteligência Ilegal da KGB, quando o oficial 
esteve em visita a Berlim. “O único motivo possível de semelhan
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te reunião seria comunicar a Putin o seu próximo cargo”, disse-me 
Sergei Bezrukov, que fugiu para a Alemanha em 1991. “Por que outra 
razão o chefe de um setor iria se reunir com um agente que já tinha 
data marcada para voltar para casa? Esse tipo de coisa simplesmente 
não acontece.” Bezrukov e outros agentes ficaram se perguntando que 
cargo seria esse e que importância teria para que um oficial de tão alta 
patente se envolvesse na história. Quando Putin foi trabalhar para 
Sobchak, Bezrukov ficou convencido de que ali estava a sua resposta: 
o seu antigo companheiro havia sido chamado de volta para se infiltrar 
no primeiro escalão da equipe de um dos principais políticos pró-de
mocracia do país. O posto na universidade não passara de um degrau.

Putin comunicou à KGB de Leningrado que estava prestes a mudar 
de cargo. "Eu lhes disse: ‘Recebi uma proposta de Anatoly Alexandro- 
vich [Sobchak] para me transferir da universidade e ir trabalhar com 
ele. Se for impossível, estou disposto a me demitir.’ Eles responde
ram: ‘Não, por que faria isso? Vá para esse novo cargo, não há proble
ma algum.”'48 Esse diálogo parece mais uma ficção absurda, mesmo 
no caso muito pouco provável de ele não ter sido impingido a Sobchak 
pela própria KGB. Putin não tinha motivo algum para supor que a 
oportunidade de infiltrá-lo junto ao mais proeminente democrata da 
cidade não fosse recebida pela organização com entusiasmo.

Nessa época, os novos democratas tinham se tomado o foco prin
cipal da atenção da KGB. No ano anterior, Gorbachev havia criado a 
Comissão de Fiscalização Constitucional,49 um grupo com autoridade 
legal encarregado de zelar para que as práticas governamentais sovié
ticas estivessem em conformidade com a própria Constituição do país. 
Em 1990, a comissão deu início a um combate contra as operações 
sigilosas da KGB, proibindo qualquer ação baseada em instruções in
ternas secretas, decisão que a KGB simplesmente ignorou.50 Em vez 
disso, pôs sob vigilância, 24 horas por dia, Boris Yeltsin e outros de
mocratas de destaque.51 Grampeou seus telefones, inclusive em quar
tos de hotel onde eles se hospedavam. Grampeou também o telefone 
dos seus amigos, parentes, barbeiros e treinadores esportivos. Portan
to, é extremamente improvável que Putin tenha dito a verdade quan
do declarou aos seus biógrafos que não fazia relatórios para a KGB 
enquanto trabalhou com Sobchak, recebendo pela Câmara Municipal, 
mas sem deixar de ter o salário da polícia secreta.52
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Por incrível que pareça, como e quando Putin finalmente cortou 
os seus laços com a KGB — se é que isso aconteceu efetivamente — é 
algo que não foi objeto de registro público ou sequer da criação de 
algum mito coerente. Putin contou que, poucos meses depois de ele 
ter ido trabalhar para Sobchak, um membro da Câmara Municipal co
meçou a chantageá-lo, ameaçando denunciá-lo como agente da KGB. 
Ele se deu conta, então, que precisava sair. “Foi uma decisão bem 
difícil. Já fazia quase um ano que eu tinha parado de trabalhar de fato 
para o serviço de segurança, mas toda a minha vida girava em torno 
dele. Estávamos em 1990: a URSS ainda não se tinha desagregado, o 
golpe de agosto ainda não tinha acontecido; portanto, não se podia 
ver com clareza que rumo o país ia tomar. Sobchak era sem dúvida 
uma pessoa notável e um político proeminente, mas parecia arrisca
do vincular a ele o meu próprio futuro. Podia haver uma reviravolta 
completa num minuto. E eu nem conseguia imaginar o que faria se 
perdesse o emprego na Câmara Municipal. Andei pensando em voltar 
para a universidade, escrever uma tese e pegar um ou outro trabalho. 
Tinha uma situação estável na KGB e era bem-tratado lá dentro. Era 
bem-sucedido no interior daquele sistema, mas, mesmo assim, resolvi 
sair. Por quê? Para quê? Eu estava sofrendo, literalmente. Precisava 
tomar a decisão mais difícil da minha vida. Pensei muito, tentando 
pôr as ideias em ordem e, depois, me decidi, sentei e escrevi a carta de 
demissão de uma só vez, sem fazer rascunho.”53

Esse monólogo, feito dez anos mais tarde, é de fato um documento 
notável. Se Putin efetivamente deixou a mais temida e mais assusta
dora organização da União Soviética, nunca — nem mesmo retrospec
tivamente — baseou a sua decisão em termos ideológicos, políticos 
ou morais. Dez anos mais tarde, quando ele se prepara para comandar 
a nova Rússia, admite sem hesitação que estava disposto a servir a 
qualquer amo. E, mais que isso, que adoraria se calçar por todos os 
lados e servir a todos eles.

E foi o que ele fez. A KGB perdeu a sua carta de demissão — seja 
por uma manobra inteligente ou porque aquela fosse uma organização 
cronicamente incapaz de dar conta da própria papelada. Mas, qualquer 
que tenha sido o motivo, o fato é que Vladimir Putin ainda era um 
agente em 1991, quando a KGB finalmente resolveu executar o golpe 
de estado para o qual ela parecia ter sido designada.
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Cinco
Um golpe e uma cruzada

^_evei dois anos para conseguir que Marina Salye me recebesse. E, 
depois, para chegar à casa dela, levei cerca de doze horas dirigindo em 
condições das mais complicadas, tendo um trecho, de mais ou menos 
meia hora, em que era quase impossível seguir adiante com o carro. 
As minhas instruções eram “dirija até onde der e, então, faça o resto 
do percurso a pé”. No fim da estrada, eu devia procurar a bandeira 
tricolor da Rússia hasteada no alto de uma casa de madeira. Não 
havia como errar: os russos não têm o hábito de hastear bandeiras 
em casa.

Salye estava morando numa aldeia, se é que podemos chamar as
sim um pequeno aglomerado de vinte e seis casas onde viviam apenas 
seis pessoas. Como tantas outras aldeias russas, aquela, a centenas de 
quilômetros da cidade mais próxima e a cerca de trinta quilômetros de 
qualquer lugar onde se pudesse comprar comida, era um ninho vazio, 
esquecido, sem futuro. Foi nesse lugar que Salye se instalou, aos 75 
anos, junto com a mulher que ela dizia ser sua irmã, porque ninguém 
conseguiria encontrá-las ali.

A outra mulher, pouco mais moça que ela, e que parecia estar em 
melhores condições de saúde, trouxe as caixas com papéis que Salye 
havia levado consigo quando resolveu se retirar da vida pública. Ali 
estava o resultado de meses das buscas incessantes que ela tinha feito 
depois de revelar a história do sumiço da carne.

Em 1 9 9 0 ,  o mundo estava virando um inferno. Ou, pelo menos, este 
era o caso da União Soviética. Em 13 de janeiro, irromperam pogroms 
pelas ruas da capital do Azerbaijão, Baku, historicamente a mais pe



culiar de todas as cidades do império russo.1 Quarenta e oito pessoas 
de etnia armênia foram mortas e cerca de trinta mil — todo o resto 
da população armênia local — fugiu de lá. O campeão mundial de xa
drez, Garry Kasparov, armênio de Baku, fretou um avião para resgatar 
a família, os amigos e os amigos dos amigos. No dia 19, as tropas 
soviéticas invadiram a cidade, com o objetivo declarado de restaurar a 
ordem, e deixaram um saldo de mais de cem civis — em sua maioria 
do grupo étnico azeri — mortos.

O império soviético estava se esgarçando em todas as suas costu
ras. O centro não tinha condições de mantê-lo unido; o seu exército 
era brutal e ineficaz.

A economia soviética também beirava o colapso. A falta de ali
mentos e produtos básicos tinha atingido proporções catastróficas. Se 
Moscou ainda tinha a capacidade, por menor que fosse, de mobilizar 
os recursos de todo o imenso país só para repor o mínimo indispensá
vel ao menos em algumas prateleiras das lojas, Leningrado, a segunda 
maior cidade da União, refletia toda a extensão do desastre. Em ju
nho de 1989, as autoridades locais tinham começado a racionar chá e 
sabão. Em outubro de 1990, açúcar, vodka e cigarros vieram aumen
tar a lista dos produtos racionados. Em novembro do mesmo ano, a 
Câmara Municipal democrática se viu obrigada a adotar uma medida 
terrivelmente impopular: a efetiva introdução dos cartões de raciona
mento — impossível não lembrar dos que foram usados durante o cer
co à cidade na Segunda Guerra Mundial.2 Agora, cada habitante tinha 
direito a um quilo e meio de carne por mês, um quilo de embutidos, 
dez ovos, meio quilo de manteiga, 250ml de óleo vegetal, meio quilo 
de farinha e um quilo de cereais ou de massas. Com a introdução dos 
cartões de racionamento, a Câmara tinha esperanças, não apenas de 
deter a fome — o termo, em toda a sua obscenidade, já não era visto 
como coisa pertencente à história ou a terras longínquas —, mas tam
bém para evitar agitações públicas.

Em duas ocasiões, a cidade se viu perigosamente perto da violên
cia de massas: durante a revolta do tabaco, em agosto, e a do açúcar, 
poucas semanas depois.3 Os cigarros andavam escassos havia algum 
tempo, mas as grandes lojas do centro de Leningrado sempre tinham 
ao menos uma marca em seus estoques. Até que um dia, em fins do 
mês de agosto, nem mesmo as lojas da Nevsky Prospekt tinham ci
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garros para vender. Pela manhã, formou-se uma multidão na porta de 
uma delas, na expectativa de uma remessa que não veio. A loja fechou 
para o almoço e reabriu uma hora depois, com as prateleiras ainda 
vazias. Às três da tarde, um grupo de vários milhares de fumantes 
enfurecidos havia parado o trânsito na avenida e já se preparava para 
começar a atirar pedras na vitrine da tal loja. O comissário de polícia 
ligou para a Câmara Municipal, em pânico: se eclodisse um tumulto, 
não teriam condições de impedir danos físicos ou materiais. Alguns 
dos membros da Câmara, liderados por Sobchak, correram para o lo
cal com a intenção de acalmar a multidão.

E chegaram bem a tempo. Os manifestantes já haviam arrancado 
uma imensa jardineira da calçada, além de um pedaço bem grande da 
grade de um pátio vizinho, e estavam erguendo barricadas no meio da 
avenida principal. O trânsito ficou parado. A força especial da polícia, 
formada apenas havia uns dois anos, e já célebre por sua truculência — 
os seus cassetetes foram apelidados de “democratizadores” —, tinha 
chegado ao local e se preparava para atacar os fumantes rebelados e 
as suas barricadas. À diferença da polícia regular, essas tropas sabiam 
muito bem o que fazer em caso de tumulto: ia haver sangue, sem dú
vida alguma. Sobchak e vários outros membros da Câmara igualmente 
conhecidos tentaram abordar diversos grupos no meio da multidão, es
colhendo pessoas que davam mostras de reconhecê-los e conversan
do com elas. O ex-dissidente e prisioneiro político Yuli Rybakov, agora 
também membro da Câmara Municipal, dirigiu-se às forças especiais 
para assegurar ao comandante que um carregamento de cigarros estaria 
chegando a qualquer minuto e tudo se resolveria de forma pacífica.4

Outro grupo de políticos, liderados por Salye, vasculhava os en
trepostos da cidade à cata de cigarros. Encontraram alguns pacotes 
e, quando já estava escurecendo, entregaram a mercadoria aos ma
nifestantes da Nevsky. Os fumantes acenderam os seus cigarros e se 
dispersaram, deixando aos membros da Câmara a tarefa de desmontar 
aquelas barricadas improvisadas e de considerar a possibilidade de 
que futuros tumultos poderiam não se resolver assim, com relativa 
facilidade, porque, ao que tudo indicava, a cidade ia acabar desprovida 
de praticamente tudo.

Semanas depois, no final do verão, em pleno período de se fazerem 
as conservas, o açúcar desapareceu das prateleiras.5 Temendo uma re
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edição da revolta do tabaco, um grupo de membros da Câmara Muni
cipal resolveu fazer uma investigação. Descobriram o que julgaram ser 
uma conspiração do Partido Comunista para desacreditar o novo regi
me democrático da cidade. Aproveitando-se do fato de que ninguém 
mais sabia direito quem detinha o poder em Leningrado, funcionários 
do Partido tinham aparentemente mexido os pauzinhos para impedir 
que os trens que traziam açúcar para a região fossem descarregados. 
Marina Salye, a geóloga, convocou alguns dos seus colegas para uma 
reunião de emergência e mandou que eles fossem pessoalmente mo
nitorar a chegada, a descarga e a entrega da mercadoria às lojas. Com 
isso, foi possível impedir novo tumulto.

A essa altura, Marina Salye havia sido eleita presidente da comis
são de alimentos da Câmara Municipal. Todos pareciam acreditar que 
uma mulher que nunca teve nada a ver com alimentos e comércio 
varejista e que nunca foi coordenadora de coisa alguma nem patroa de 
ninguém, mas que se revelava essencialmente incorruptível e avessa 
à corrupção, seria a pessoa mais indicada para evitar que a fome se 
abatesse sobre Leningrado. Por uma questão de lógica, coube à figura 
local de maior credibilidade a tarefa mais difícil e mais importante da 
cidade.

Em m aio d e  1991, Salye, no cargo de presidente da Comissão de Ali
mentos da Câmara Municipal de Leningrado, viajou para Berlim a fim 
de assinar contratos de importação de vários carregamentos de carne 
e batatas. As negociações estavam praticamente concluídas: Salye e 
um colega da sua confiança iam apenas assinar os documentos neces
sários.

“Quando chegamos lá”, disse-me ela anos mais tarde, ainda indig
nada, “a tal Frau Rudolf, a pessoa que devíamos procurar, mandou di
zer que não podia nos receber porque estava tratando de importantes 
negociações com a cidade de Leningrado sobre importação de carne. 
Ficamos boquiabertos. Mas nós somos a cidade de Leningrado, e vie
mos até aqui para tratar da importação de carne!”6

Os dois trataram de ligar imediatamente para a comissão de ali
mentos da administração municipal, uma réplica da sua própria comis
são: a única explicação que lhes passava pela cabeça era que o Poder 
Executivo pudesse ter, sabe-se lá por quê, se intrometido no contrato.
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Mas o presidente da comissão lhes garantiu que nem sequer estava a 
par daquelas negociações. “Então, liguei para Sobchak”, prosseguiu 
ela. “Disse-lhe: Anatoly Alexandrovich, acabei de descobrir — àquela 
altura já tinham me fornecido os números — que Leningrado está 
comprando sessenta toneladas de carne. Enquanto eu ainda estava na 
linha, Sobchak telefonou para o Banco Econômico Exterior — dava 
para ouvi-lo falando —, dá o nome da empresa, e o banco confirma 
que havia efetivamente aberto uma linha de crédito em nome da tal 
companhia, no valor de noventa milhões de marcos alemães. E, então, 
Sobchak não me disse mais nada, limitando-se a declarar: ‘Não faço 
ideia do que possa estar acontecendo.’”

Salye voltou para casa de mãos abanando, apenas com uma pe
quena esperança que as tais sessenta toneladas de carne supostamen
te compradas chegassem efetivamente à cidade. Mas não chegaram, 
ou seja, ela nem sequer teve condições de acompanhar a seqüência 
do mistério das carnes, que continuou a intrigá-la. No entanto, três 
meses depois, o episódio foi engolido por outro evento, muito mais 
assustador e não menos intrigante — e, para Salye, inextricavelmente 
ligado à sua desventura alemã.

E str a n h a m e n te , a  c o n ju n tu r a  mais importante na moderna história da 
Rússia, o momento mais fatídico do país, não foi objeto de nenhum 
relato coerente. Não existe um consenso nacional sobre a natureza 
dos acontecimentos que definiam o próprio país, e essa falta de con
senso é, sem dúvida alguma, o maior fracasso da Rússia contemporâ
nea enquanto nação.

Em agosto de 1991, um grupo de ministros soviéticos, liderados 
pelo vice-presidente, tentou derrubar Gorbachev da presidência, com 
o objetivo declarado de salvar a URSS da destruição. O golpe fracas
sou, a URSS se desmembrou e Gorbachev acabou perdendo mesmo o 
seu poder. Vinte anos mais tarde, não existe nenhuma versão univer
sal ou, ao menos, amplamente aceita, desses acontecimentos. O que 
motivou esses ministros? Por que a sua tentativa de golpe fracassou 
tão rápida e cabalmente? E, afinal, quem saiu ganhando?

A expectativa de um retrocesso linha-dura já estava no ar desde o 
início do ano. Houve até quem dissesse que sabia de antemão a data 
em que o golpe ia ser executado; conheço pelo menos um empresário,
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um dos primeiros russos a enriquecerem, que deixou o país porque 
ficou sabendo do que ia acontecer.7 Na verdade, não era preciso ter 
algum contato dentro da KGB nem uma imaginação fertilíssima para 
esperar por um golpe: a sensação de medo e uma fatídica espécie de 
instabilidade eram palpáveis. Por todo o país, vinham edodindo con
flitos étnicos armados. As repúblicas bálticas — Letônia, Lituânia e 
Estônia — decidiram romper seus laços com a União Soviética, e Boris 
Yeltsin, presidente do Soviete Supremo, lhes deu todo o apoio. Gor- 
bachev enviou tanques para Vilna, a capital lituana, com o intuito de 
reprimir o levante que acontecia por lá. Isso foi em janeiro. Em março, 
havia tanques pelas ruas de Moscou quando Gorbachev, seja levado 
pelo desespero de perceber que o país estava fora de controle, seja por 
se submeter aos linhas-duras do seu próprio governo, ou por ambas 
as razões, tentou impedir toda e qualquer manifestação pública na ca
pital soviética. Foi aí que vi Galina Starovoitova pela primeira vez: ela 
liderava centenas de milhares de moscovitas que desafiavam o decreto 
presidencial e os tanques. Ainda em março, Gorbachev convocou um 
referendo para a manutenção da União Soviética como uma efetiva 
unidade; em nove das quinze repúblicas que constituíam a URSS, o 
povo votou a favor, mas seis repúblicas boicotaram a votação. No final 
do mês, a Geórgia convocou o seu próprio plebiscito e o povo votou 
pela separação do país.

Essas repúblicas pararam de pagar taxas ao governo da Federação, 
exacerbando uma crise orçamentária que já tinha atingido proporções 
consideráveis. A falta de alimentos e de produtos básicos piorou ainda 
mais, quando parecia que nada poderia ficar pior do que já estava. Em 
abril, o governo tentou atenuar o controle dos preços; resultado: os 
preços subiram, mas os produtos continuaram a faltar. Em junho, a 
Ucrânia declarou a sua independência da União Soviética. A Chechê
nia, que, na verdade, era parte integrante da república russa na URSS, 
fez o mesmo. Nas eleições presidenciais de junho, a Rússia elegeu 
Yeltsin seu presidente. Tanto Moscou quanto Leningrado instauraram 
o posto de prefeito, que não existia na época soviética, e, ainda no 
mesmo mês, Sobchak foi eleito prefeito de Leningrado. Era um car
go bem mais à sua feição que o de presidente da Câmara Municipal: 
afinal, ele sempre tinha atuado como poder executivo. Putin tornou- 
-se vice-prefeito para as relações internacionais.
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D u r a n t e  e sse s  d o is  a n o s  de constantes mudanças políticas e debates 
cívicos tumultuados, os cidadãos soviéticos se tornaram dependentes 
da televisão. Em 19 de agosto de 1991, os que acordaram cedo en
contraram a TV calada. Ou quase: ficaram transmitindo sem parar o 
balé do Lago dos Cisnes. A  partir das 6 horas da manhã, a rádio estatal 
começou a divulgar toda uma série de decretos e discursos políticos. 
Uma hora depois, os mesmos documentos passaram a ser lidos tam
bém na televisão.

“Compatriotas! Cidadãos da União Soviética!” Era assim que co
meçava o mais eloqüente desses documentos que ficaram sendo 
transmitidos ininterruptamente. “Estamos nos dirigindo a vocês num 
momento crítico para o nosso país e para todo o nosso povo! A nos
sa grande pátria está correndo sério perigo! A política de reformas 
empreendida por M.S. Gorbachev, que pretendia assegurar o desen
volvimento dinâmico do país e a democratização para a nossa socie
dade, acabou nos levando a um beco sem saída. O que começou com 
entusiasmo e esperança acabou em perda de fé, apatia e desespero. 
O governo, em todos os seus níveis, não conta mais com a confiança 
dos cidadãos. A politicagem se sobrepôs à vida pública, expulsando a 
preocupação genuína com o destino da pátria e dos seus cidadãos. O 
que fizeram com as instituições do Estado foi um deboche maldoso. 
Em suma, o país se tomou ingovernável.”

A Junta, que incluía o chefe supremo da KGB, o primeiro-ministro, 
o ministro do Interior, o vice-presidente do conselho de segurança, o 
ministro da Defesa, o vice-presidente da República, o presidente do 
Soviete Supremo e os líderes das uniões do comércio e da agricultu
ra, prosseguiu fazendo promessas ao povo: “A honra e o orgulho do 
homem soviético devem ser plenamente restaurados.” “O crescimen
to do país não deve ser construído sobre o baixo padrão de vida da 
sua população. Numa sociedade saudável, a norma será o crescimento 
constante da riqueza.” “A nossa primeira tarefa será encontrar solução 
para o problema da falta de comida e de moradia. Todas as forças serão 
mobilizadas no sentindo de satisfazer essas que são as principais neces
sidades do povo.”8

Para tanto, proclamava outro documento: “Considerando-se as 
necessidades da população, que exigiu que fossem tomadas medidas 
decisivas para evitar que a sociedade rume para a catástrofe nacional,
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para garantir que a lei e a ordem sejam mantidas, será declarado estado 
de emergência em várias localidades da URSS por um período de seis 
meses, a começar das quatro horas da manhã, hora de Moscou, do dia 
19 de agosto de 1991.”9 Por esse motivo, ajunta se denominava Co
missão Estatal para o Estado de Emergência na URSS (GKChP SSSR). 
Disseram também, repetidas vezes, que Gorbachev estava doente, 
sem condições de prosseguir no cargo. Na verdade, ele estava em 
prisão domiciliar numa casa de férias em Foros, um balneário do 
Mar Negro.

A se g u n d a  m eta d e  de agosto é  um período morto nas cidades russas. 
As Câmaras Municipais estavam em recesso; muitos políticos, ativis
tas e outros cidadãos haviam viajado. Quando as pessoas que estavam 
na cidade ouviram aquelas notícias, começaram a acorrer aos seus lo
cais de trabalho, na esperança de conseguir alguma indicação sobre o 
que fazer, alguma informação ou, simplesmente, para vivenciar a dor 
e o medo na companhia de outros seres humanos.

Os primeiros três membros da Câmara Municipal chegaram 
ao palácio Mariinsky pouco depois das sete da manhã. Decidiram 
convocar uma sessão e começaram, então, a dar telefonemas. Por 
volta das dez, ainda não tinham quorum. Mas, de repente, viram o 
general Viktor Samsonov, comandante do Distrito Militar de Lenin
grado, aparecer na televisão, identificar-se como o representan
te regional da GKChP e declarar estado de emergência na cidade. 
Em função da ausência de quorum, Igor Artemyev, vice-presidente 
da Câmara, resolveu convocar ao menos uma reunião.10 Artemyev, 
um barbudo, de fala mansa, com 32 anos de idade, um doutora
do em biologia e nenhuma experiência em termos de coordenação 
de reuniões, estava inteiramente despreparado para o que aconte
ceu a seguir. Deu a palavra à  primeira pessoa que pediu para falar; 
acontece que era um representante indicado pela GKChP, o contra- 
-almirante Viktor Khramtsov. Mal o militar começou a falar, Vitaly 
Skoybeda, um membro da Câmara que tinha 30 anos e era conhecido 
por sua característica de brigão, correu até a tribuna, gritando que 
Khramtsov devia ser preso, e lhe deu um soco.

O presidente da Câmara, Alexander Belyaev, que estava fora da ci
dade, chegou nesse exato momento. Impondo ordem no recinto, logo

Putin:  a face o c u lta  do novo c z a r  105



se aproximou do contra-almirante, que ainda estava estirado no belís
simo assoalho do salão, e lhe perguntou se havia algum documento 
estabelecendo o estado de emergência na cidade.11 Não havia. Nesse 
caso, decidiu Belyaev, tampouco havia estado de emergência. Marina 
Salye chamou a GKChP de "golpe militar”, e aquela definição, que 
ainda não era óbvia, foi recebida pelos presentes como absolutamen
te exata.12 Os membros da Câmara começaram a elaborar planos de 
resistência, formaram uma comissão coordenadora e esboçaram um 
documento declarando sua oposição ao golpe. A questão agora era 
fazer essa mensagem chegar ao povo de Leningrado.

O prefeito Sobchak também estava viajando e ninguém sabia como 
entrar em contato com ele. Mais para o final da manhã ou no início 
da tarde, quando os presentes acabavam de concluir os debates, ele 
ligou para a Câmara Municipal. “Dissemos que estávamos planejando 
ir à televisão para informar à população, o mais depressa possível, que 
se tratava de um golpe militar”, contou-me Salye, anos depois. “Não 
façam isso, replicou ele. Só vai servir para instaurar o pânico. Esperem 
por mim.”13 Apesar disso, vários membros da Câmara, entre os quais 
Salye, tentaram ir à estação de TV, mas foram impedidos de entrar. 
Começou então a espera pela chegada de Sobchak.

O prefeito tinha passado a manhã na dacha de Yeltsin, nos arredores 
de Moscou. A essa altura, o presidente russo tinha convocado todas 
as lideranças democratas à capital. Era um grupo de homens confu
sos e assustados. Por alguma razão que ninguém conseguiu entender, 
Yeltsin deveria ter sido preso, e tampouco alguém conseguiu desco
brir por que isso não aconteceu. Na verdade, um mandado de prisão 
contra ele havia sido assinado na véspera, e a prisão devia ter ocorrido 
pela manhã quando ele chegou de avião a Moscou. Mas, por algum 
motivo que ninguém soube explicar, nem na época, nem depois, ele 
não foi preso.14 Alguns agentes da KGB haviam sido designados para 
cercar a dacha. Viram-no chegar e, mais tarde, sair, mas não receberam 
a ordem efetiva para detê-lo; pelo que se soube tempos depois, dois 
subcomandantes da unidade encarregada da operação teriam feito ob
jeção àquela decisão e acabaram impedindo a execução do mandado. 
Os agentes da KGB estavam do lado de fora da casa, armados e sem 
nada, quando Yeltsin saiu para ir até a sede do governo russo no cen
tro de Moscou.
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Outros indivíduos que estavam ali com ele, inclusive Sobchak, fo
ram para o aeroporto de onde embarcaram para as suas respectivas 
cidades com a missão de coordenar a resistência local. Antes de dei
xar Moscou, porém, Sobchak ligou para Leningrado e mandou que 
as forças especiais da polícia bloqueassem todas as entradas e saídas 
da estação de televisão.15 Nunca ficou claro se ele fez isso antes ou 
depois de telefonar para a Câmara Municipal. O que ficou bem claro 
é por que motivo Salye e os seus colegas foram impedidos de entrar 
naquele prédio.

Os membros da Câmara ficaram esperando. O avião de Sobchak já 
devia ter aterrissado há um bom tempo. E tinha mesmo, mas, antes 
de ir até o palácio Mariinsky — o que toda Leningrado esperava que 
ele fizesse: diante do prédio, havia uma multidão que ia aumentando 
a cada hora —, o prefeito foi ao quartel-general do distrito militar da 
cidade falar com o general Samsonov. “Por que fiz isso?”, escreveu ele, 
mais tarde. “Até hoje não consigo explicar as minhas ações. Deve ter 
sido alguma intuição, pois, quando cheguei ao quartel-general do dis
trito, na praça do Palácio, estava justamente acontecendo uma reunião 
da GKChP no escritório de Samsonov... A nossa conversa se encerrou 
com o general me dando a sua palavra que, a não ser em casos extre
mos ou extraordinários, não haveria tropas em Leningrado. Eu, por 
meu turno, prometi manter a segurança na cidade.”16

Na verdade, o que Sobchak fez foi adotar uma linha de ação intei
ramente diferente da dos seus colegas em Moscou e em muitas outras 
cidades: mais uma vez, ele decidiu se garantir, criando uma situação 
na qual ele estaria a salvo se os linhas-duras saíssem vencedores e não 
perderia as suas credenciais de democrata se eles fossem derrotados.

A c â m a r a  m u n icip a l d e  Moscou também se reuniu às dez horas da ma
nhã e também decidiu fazer oposição ao golpe.17 À diferença dos seus 
colegas de Leningrado, os membros da Câmara moscovita contavam 
com o apoio incondicional do prefeito da cidade, Gavriil Popov, que, 
entre outras coisas, mandou que cortassem água, luz e telefone de 
todos os prédios em que houvesse qualquer atividade dos que apoia
vam a GKChP e também que os bancos parassem de liberar dinhei
ro da Comissão e das organizações a ela ligadas.18 Juntos, a Câmara 
Municipal e o prefeito formaram uma força-tarefa para coordenar o
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trabalho da resistência. Durante todo o dia 19 de agosto, enquanto 
tropas vindas de diferentes lugares entravam na cidade, voluntários 
se reuniam diante da "Casa Branca” de Moscou, o prédio que sediava 
o governo russo. Quando os representantes da GKChP ligaram para 
o vice-prefeito Yuri Luzhkov, tentando uma negociação, este, que 
sempre fora mais burocrata que democrata, soltou um palavrão e 
bateu o telefone.19

Nesse meio-tempo, concluída a negociação com o general Sam- 
sonov, Sobchak rumou enfim para o palácio Mariinsky, onde Putin já 
tinha se instalado e comandava pessoalmente o policiamento refor
çado.20 Por volta do meio-dia, dezenas de milhares de pessoas esta
vam reunidas na frente do palácio à espera de notícias — ou de uma 
oportunidade para agir. Sobchak acabou aparecendo na janela do seu 
gabinete e leu uma declaração — não sua, mas do presidente da Rús
sia, Boris Yeltsin, e de outros membros do seu governo. "Convocamos 
o povo da Rússia a reagir de forma adequada aos golpistas e a exigir 
que eles permitam que o país retome o seu ritmo normal de desenvol
vimento constitucional.”21 Depois das nove da noite, juntamente com 
o contra-almirante que era o seu vice, foi enfim ao prédio da TV Le
ningrado onde leu o seu próprio pronunciamento — inspirado e elo
qüente como sempre. Aquele discurso foi particularmente importante 
porque várias outras cidades do país captavam os programas daquela 
estação de TV e, embora a GKChP tenha aparentemente tentado inter
romper a transmissão assim que Sobchak começou a falar, Leningrado 
persistiu. O prefeito convocou os moradores da cidade a comparecer 
a um ato público no dia seguinte. Ele parecia desafiador, mas não era 
verdade. Aquilo tudo fazia parte de um plano previamente traçado 
com o general Samsonov, segundo o qual ele se comprometia a man
ter os manifestantes confinados a um espaço bem-definido. Depois 
desse discurso, Sobchak desapareceu, e Putin com ele: o prefeito pas
sou os dois dias que se seguiram a esses acontecimentos escondido 
num bunker situado no subsolo da maior fábrica de Leningrado, só 
saindo de lá uma única vez para comparecer a uma entrevista coletiva. 
Ele estava apavorado.22

No dia seguinte ao golpe, aconteceu a coisa mais estranha. Marina 
Salye estava controlando os telefones no quartel-general improvisado 
que a resistência havia instalado na Câmara Municipal quando o ge
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neral Alexander Rutskoy, vice de Yeltsin, ligou e começou a esbravejar: 
“Que diabos ele fez? Leu um decreto? Que diabos ele leu?”23 Salye 
levou alguns minutos para entender o que o general estava dizendo, 
mas precisou de muito mais tempo para entender a que ele estava se 
referindo. Rutskoy havia baixado um decreto exonerando o general 
Samsonov do cargo de comandante do Distrito Militar de Leningrado 
e substituindo-o pelo contra-almirante Shcherbakov, o vice de Sob
chak. Substituir um linha-dura leal à GKChP por um partidário do 
prefeito democrata parecia uma atitude lógica, e Sobchak deveria tê-la 
acolhido com a maior satisfação. Acontece que isso veio transtornar 
a barreira tão cuidadosamente erguida pelo professor de direito e, em 
última instância, obrigá-lo a tomar o partido de Yeltsin não apenas nos 
seus discursos, o que ele efetivamente fez, mas também nos seus atos. 
Então, Sobchak, o advogado, adulterou o texto do tal decreto quando 
o leu na entrevista coletiva, o que acabou por invalidá-lo.

Foi uma verdadeira avalanche de decretos, pronunciamentos, de
clarações e ordens provenientes de ambos os lados das barricadas. 
Mais que uma guerra legal, aquela era uma guerra de nervos, pois 
qualquer organização ou qualquer pessoa só obedecia ao que havia 
sido ditado pela autoridade por elas reconhecida. Por isso Yeltsin não 
podia simplesmente ligar para Samsonov e mandar que o general de
socupasse o gabinete: Samsonov só tinha contato com a GKChP e não 
com o presidente. O governo democrático de Moscou viu, então, uma 
esperança: que ao ler o tal decreto alto e bom som, Sobchak, com toda 
a sua eloqüência e a sua autoridade, investisse o documento de tanto 
poder que as tropas estacionadas em Leningrado ficariam convencidas 
de que o contra-almirante Shcherbakov era o seu novo comandante. 
Mas, durante a leitura do decreto, o prefeito da cidade substituiu o 
título do posto, agora atribuído a Shcherbakov, por algo como “princi
pal chefe militar”, expressão que ninguém reconhecia, um cargo fictí
cio tirado de algum mundo paralelo que não lançava qualquer dúvida 
sobre a autoridade do general Samsonov. Era assim que Sobchak ia 
mantendo a sua própria posição indefinida, mas estável.

E, e n t ã o ,  o g o lp e  fr a c a s s o u . Depois de passarem dois dias de pron
tidão no centro de Moscou, a maioria dos soldados acabou não se 
dirigindo para a Casa Branca, e uns poucos militares armados que
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tentaram foram impedidos de fazê-lo por um punhado de voluntários 
desarmados e pelas barricadas que eles haviam construído com pedras 
das calçadas e ônibus elétricos virados. Três pessoas morreram.

Gorbachev voltou para a capital. E começou o processo incrivel
mente rápido de desmantelamento da União Soviética. Ao mesmo 
tempo, os governos russo e soviético deram início ao desmonte da 
instituição mais poderosa da URSS, a KGB, embora essa tarefa tenha 
se revelado muito mais complexa e muito menos eficaz do que se po
deria imaginar.

Em 22 de agosto, o Soviete Supremo da Rússia aprovou uma reso
lução introduzindo o pavilhão branco, azul e vermelho como bandeira 
nacional, em substituição à vermelha com a foice e o martelo da era 
soviética. Um grupo de membros da Câmara Municipal, liderados por 
Vitaly Skoybeda — aquele que havia esmurrado o linha-dura três dias 
antes —, logo tratou de trocar a bandeira em Leningrado. “Ela ficava 
numa esquina da Nevsky Prospekt, hasteada sobre a sede do Partido”, 
relatou Yelena Zelinskaya, responsável por uma publicação samizdat, 
em entrevista concedida anos mais tarde. “Era o lugar mais visível da 
cidade. Ela começou a ser baixada por um grupo que incluía jornalistas 
e membros da Câmara. Por alguma razão, apareceu uma orquestra por 
ali; era a banda de música de uma escola militar. E havia uma equipe 
da TV filmando tudo. Baixaram a bandeira vermelha com todo o cui
dado. E, ao som da banda que tocava, hastearam a tricolor. O homem 
que ficou segurando a bandeira vermelha estava parado bem ali, junto 
de nós, na Nevsky. E lá estávamos todos, um grupo de pessoas paradas 
na rua, com uma banda tocando, e aquele homem, tendo nas mãos a 
bandeira vermelha. De repente nos sentimos inteiramente perdidos 
sem saber o que fazer. Naquele local, por oitenta anos, estivera hastea
da uma bandeira que era o símbolo do Estado; todos nós o odiávamos, 
mas também o temíamos. Até que alguém da nossa equipe exclamou: 
‘Já sei o que vamos fazer: vamos devolver essa bandeira para eles.’ A 
sede distrital do Partido ficava do outro lado da rua. Ele passou a mão 
na bandeira e atravessou correndo, sem olhar para a direita ou para a 
esquerda. Os carros pararam. A orquestra tocava uma marcha e lá ia 
ele correndo pela Nevsky, que é larguíssima. Exatamente no momento 
em que a banda tocou a última nota, ele atirou a bandeira com toda 
a força de encontro às portas da sede do Partido. Houve uma pausa.
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E, depois, a porta se entreabriu bem devagar e, por uma fresta, surgiu 
uma mão que puxou a bandeira para dentro. A porta se fechou. Esse 
foi o momento mais importante da minha vida: eu vi a bandeira russa 
tremulando sobre a Nevsky.”24

Cinco dias após o início do golpe, Moscou realizou o funeral dos 
três jovens que morreram tentando deter as tropas. Três políticos de 
Leningrado, entre os quais Salye, foram de avião para participar da 
cerimônia. Juntamente com Nikolai Gonchar, democrata proeminente 
e presidente da Câmara Municipal da capital, encabeçaram a procissão 
fúnebre. “A  procissão começou a se mover e parou diversas vezes”, con
tou-me Salye. “E, sempre que parávamos, Gonchar se virava para mim 
e perguntava: ‘O que está acontecendo, Marina Yevgeniyevna?' Fez essa 
pergunta umas dez vezes.” No fim do dia, Gonchar tinha conseguido 
convencer Salye de que o golpe não fora o que parecia ter sido.25

Então foi o quê? Por que o golpe, preparado durante tantos meses, 
fracassou com tanta facilidade? Na verdade, por que nunca aconteceu 
efetivamente? Por que os políticos democratas, à exceção de Gorba
chev, puderam continuar a circular livremente pelo país e fazer liga
ções telefônicas? Por que nenhum deles foi preso? Por que, nos três 
dias em que mantiveram ostensivamente o poder na União Soviética, 
os linhas-duras não conseguiram se apoderar das principais redes de 
transporte e de comunicação? E por que se renderam sem luta? Teria 
o tal golpe sido apenas uma tentativa medíocre por parte de um gru
po de fracassados sem qualquer organização? Ou estaria acontecen
do alguma coisa mais complexa e mais sinistra? Haveria, como Salye 
acabou se convencendo, uma engrenagem habilmente montada para 
que Yeltsin conseguisse afastar Gorbachev e agenciar o fim pacífico 
da União Soviética, mas que também o deixaria definitivamente em 
dívida para com a KGB?

Pessoalmente, tendo a achar que não foi uma coisa, nem outra — 
foram ambas. Mesmo enquanto o golpe ainda estava acontecendo, 
dos dois lados das barricadas pessoas diferentes contavam histórias 
diferentes sobre ele. Quando terminou, os vencedores nominais — 
aqueles que lutavam pela democracia na Rússia — não conseguiram 
criar ou propor uma história que viesse a se tornar a verdade comum 
da nova Rússia. Todos, então, ficaram com as suas próprias narrati
vas individuais. No fim, para alguns, aqueles três dias de agosto de
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1991 continuaram sendo uma história de heroísmo e uma vitória da 
democracia, ao passo que, para outros, eles continuaram sendo — ou 
passaram a ser — a história de uma conspiração absolutamente cínica. 
Qual das duas é correta? Depende de qual delas pertence àqueles que 
detêm o poder na Rússia. Portanto, a pergunta passa a ser: Qual é a 
história que o próprio Vladimir Putin conta sobre o golpe?

D u r a n t e  a q u e le s  t r ê s  d ia s d e  a g o s t o ,  Putin tornou-se ainda menos 
visível que de costume. Ficou o tempo todo ao lado de Sobchak. Foi 
a outro assessor do prefeito, Shcherbakov, que coube a posição de 
visibilidade, pois ele não só atuou como porta-voz quanto assumiu 
a linha de frente do gabinete: ficou sentado à mesa do prefeito, dia 
e noite, enquanto Putin, acompanhado por Sobchak, se escondia no 
tal bunker. Sabemos que este estava jogando de ambos os lados das 
barricadas; na verdade, elas passavam por dentro do seu círculo mais 
próximo. No início da crise, Shcherbakov descobriu que alguém havia 
posto um minúsculo rastreador na sua lapela. Na manhã do dia 21, 
conta ele, “juntei cinco cadeiras do meu gabinete e me deitei para 
dormir um pouco. Acordei sentindo que alguém estava me olhando. 
Anatoly Alexandrovich [Sobchak] tinha voltado. ‘Pode continuar dor
mindo, Vyacheslav Nikolayevich', disse ele. ‘Está tudo ótimo, perfeito. 
Parabéns.’ Imediatamente, levei a mão à lapela à procura do disposi
tivo — ele não estava mais lá. Portanto, alguém bem próximo o tinha 
instalado e, depois, retirado para que ninguém o encontrasse. Alguém 
que estava trabalhando para o outro lado.”26

Nove anos depois, Putin respondeu às perguntas que lhe fizeram 
os seus biógrafos sobre o golpe. “Era perigoso sair do prédio da Câ
mara naqueles dias”, relembra ele. “Mas fizemos muita coisa, sem
pre muito atuantes: fomos à fábrica de Kirov para conversar com os 
operários que estavam lá e fomos também a outras fábricas, embora 
não nos sentíssemos exatamente em segurança agindo assim.” Qua
se tudo isso é mentira: muitas testemunhas independentes disseram 
que Sobchak, acompanhado por Putin, foi se esconder no bunker da 
fábrica de Kirov e, lá, ele pôde ou não ter feito um discurso antes de se 
enfiar no subsolo. Não há nenhuma indicação de que os dois tenham 
ido a outras fábricas ou feito qualquer outra coisa durante os últimos 
dois dias da crise, a não ser ir à tal entrevista coletiva.

112 M a s h a  G essen



“E se os linhas-duras tivessem vencido?”, indagaram os biógrafos. 
“O senhor era agente da KGB. Decerto seria levado a julgamento jun
tamente com Sobchak.”

“Mas eu não era mais agente da KGB”, respondeu Putin. “Assim 
que foi desencadeado o golpe, soube de que lado ficaria. Tinha certeza 
que nunca faria nada que fosse ordenado pelos organizadores do gol
pe e nunca ficaria do lado deles. E sabia perfeitamente que isso seria 
considerado no mínimo uma infração. Portanto, no dia 20 de agosto, 
escrevi minha segunda carta de demissão da KGB.”27

Isso não faz sentido algum. Se Putin sabia que a sua primeira car
ta de demissão, supostamente escrita um ano antes, tinha se perdi
do, por que não escreveu outra logo em seguida — especialmente se, 
como ele próprio alegou, tinha tomado aquela decisão por estar sendo 
chantageado? Além disso, como teria ficado sabendo do desapareci
mento da carta? Presumivelmente, só havia uma maneira: ele conti
nuava a receber salário pago pela KGB, o que significava que era, sim, 
agente da organização quando o golpe foi deflagrado.

Mas, naquele momento, segundo o seu relato, ele tinha mobili
zado todos os esforços para romper com a KGB. “Disse a Sobchak: 
‘Anatoly Alexandrovich, escrevi uma carta de demissão algum tempo 
atrás, mas ela sumiu em algum ponto do caminho’. Então, ele ligou 
imediatamente para [o chefe da organização e um dos líderes do gol
pe, Vladimir] Kryuchkov e depois para o comandante do meu distrito. 
No dia seguinte, recebi a comunicação de que a minha demissão havia 
sido assinada.”

Essa parte da história parece ser pura ficção. “Não acho que o te
lefonema a que ele se referiu tenha acontecido no dia 20 de agosto”, 
disse Arseniy Roginsky, historiador e ativista dos direitos humanos de 
Moscou, que passou cerca de um ano após o golpe pesquisando a fun
do os arquivos da KGB e estudando essa organização. “Naquele dia, 
Kryuchkov simplesmente não teria tratado de uma questão pessoal, 
principalmente quando ela não dizia respeito a algum oficial de alta 
patente.”28 Nem é muito fácil imaginar Sobchak, que estava ocupadís- 
simo jogando em ambos os lados, tomando uma atitude que visava 
exclusivamente a desfazer os seus próprios vínculos com a KGB. Além 
disso, não ficou claro como Putin teria conseguido entregar uma carta
— a tal que, supostamente, foi assinada em 24 horas — no quartel-

Putin :  a face oc u lta  do novo c z a r  113



-general da KGB num dia como aquele, principalmente se ele nunca 
se afastou de Sobchak. Enfim, mesmo que parte do que Putin disse 
seja verdade, isso significaria que a sua demissão foi aceita no último 
dia do golpe, quando já estava evidente que os linhas-duras haviam 
fracassado.

É muito mais provável que Putin, como o seu patrão, tenha pas
sado os dias do golpe “em cima do muro” e, se é que ele se demitiu 
mesmo da KGB, só fez isso quando tudo já tinha terminado. À dife
rença de Sobchak e de muitos outros, ele nem sequer seguiu o exem
plo de Yeltsin meses antes, desligando-se do Partido Comunista: a sua 
filiação ao Partido só expirou duas semanas após o golpe frustrado, 
quando Yeltsin baixou um decreto dissolvendo a instituição. Portanto, 
a questão continua a ser: qual foi a história que Putin contou a si mes
mo durante o golpe? É possível que ele fosse a pessoa — ou uma das 
pessoas — da equipe de Sobchak a apoiar ativamente os linhas-duras? 
A resposta é sim.

Os n o v e n ta  m ilh õ e s  d e  m a r c o s  a lem ã es  em carne, cuja existência Mari
na Salye descobriu por acaso no mês de maio, jamais se materializa
ram em Leningrado, mas ela não esqueceu essa história, nem mesmo 
durante os dramáticos eventos ocorridos pouco depois. Indignada e 
desnorteada com o que aconteceu na Alemanha, Salye continuou ten
tando chegar ao fundo daquele mistério. Depois do golpe fracassado, 
quando o acesso a todo tipo de registros ficou mais fácil, ela pôde 
finalmente pôr as mãos em alguns documentos e, em março de 1992, 
juntou as peças do quebra-cabeça.

Em maio de 1991, o primeiro-ministro soviético, Valentin Pavlov, 
concedeu a uma empresa de Leningrado, a Kontinent, o direito de ne
gociar contratos comerciais em nome do governo. Em duas semanas, 
a Kontinent tinha fechado o tal contrato de importação de carne com 
a firma alemã. A carne foi efetivamente entregue.29 Mas em Moscou, 
não em Leningrado, e por um motivo muito simples: a futura GKChP, 
que Pavlov liderava, estava tentando garantir os estoques do comércio 
de gêneros alimentícios da capital para poder abastecer as prateleiras 
das lojas quando assumisse o poder.

Como se chamava o homem que fez as negociações com os alemães 
em nome da Kontinent? Vladimir Putin.
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Assim que descobriu o que tinha acontecido, Salye tentou tomar 
alguma providência. Em março de 1992, viajou até Moscou para se 
encontrar com um velho conhecido do movimento pró-democracia 
de Leningrado. Yuri Boldyrev, um jovem economista de bigode e 
bem-apessoado, havia sido eleito para o Soviete Supremo junto 
com Sobchak; agora, trabalhava como tesoureiro-chefe na admi
nistração de Yeltsin. Salye lhe entregou pessoalmente uma carta 
contendo os resultados preliminares da sua investigação: a curio
sa história da carne que, aparentemente, viajou da Alemanha para 
Moscou. Em poucos dias, Boldyrev já tinha escrito uma carta a um 
outro economista de Leningrado que era, agora, ministro do Co
mércio Exterior, pedindo-lhe que reduzisse os poderes de Putin.30 
A tal carta foi ignorada. O que se presume é que Putin tenha criado 
uma base de riqueza e influência de onde não seria arrancado com 
tanta facilidade.

Qual era exatamente o seu papel no governo da segunda maior 
cidade da Rússia? Uma mulher que trabalhou no gabinete do prefeito 
por essa época lembra dele como um homem que tinha um escritório 
praticamente vazio: havia ali apenas uma escrivaninha e, em cima dela, 
um cinzeiro de vidro.31 E lembra também dos seus olhos, tão vítreos e 
sem cor como aquele cinzeiro, olhando lá do outro lado da tal escriva
ninha. Nos seus primeiros meses no governo da cidade, impressionou 
alguns colegas que o acharam perspicaz, curioso e intelectualmente 
engajado.32 Agora, cultivava uma aparência impenetrável, desprovi
da de qualquer emoção. A mulher que trabalhou como sua secretária 
contou, mais tarde, que teve de dar uma notícia desagradável ao seu 
chefe: “Os Putin tinham um cachorro, um pastor caucasiano chamado 
Malysh (bebê). O animal vivia na dacha da família e estava sempre 
cavando buracos por baixo da cerca, tentando fugir dali. Um dia, ele 
conseguiu escapar e foi atropelado por um automóvel. Ludmila Ale- 
xandrovna levou o cachorro de carro a uma clínica veterinária. De lá, 
ligou para o escritório, pedindo que eu avisasse ao seu marido que o 
veterinário não tinha conseguido salvar o animal. Entrei na sala de 
Vladimir Vladimirovich e disse: Tem um problema. Malysh morreu.’ 
Olhei para ele e não vi nenhuma emoção naquele rosto. Nenhuma. 
Fiquei tão espantada diante dessa falta de reação que não consegui 
me impedir de perguntar: Alguém já tinha lhe dado a notícia?’ E ele
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respondeu, com toda a calma: ‘Não. Você foi a primeira’. Foi aí que 
percebi que tinha feito bobagem perguntando aquilo.”33

Com certeza, a “bobagem” era o fato de ela ter perguntado a Putin 
se alguém já tinha lhe dado a notícia da morte do cachorro. Mas a cena 
como um todo é digna de nota porque fica evidente a incerteza, e até 
mesmo o medo, que domina a situação.

Quando os seus biógrafos lhe perguntaram sobre a natureza do 
seu trabalho em São Petersburgo, Putin reagiu com a falta de sutileza 
que acabou caracterizando as suas respostas a perguntas que tocavam 
pontos sensíveis. Segundo disse, tentou assumir o controle dos cas
sinos. “Na época, eu acreditava que os cassinos eram um setor que 
devia constituir monopólio do Estado. A minha posição era contrária 
à lei dos monopólios, que já havia sido assinada, mas, mesmo assim, 
tentei garantir que o Estado, ali representado pela municipalidade, as
sumisse o controle de toda a indústria do jogo.”34 Para tanto, a cidade 
formou uma holding que adquiriu cinqüenta e um por cento das ações 
dos cassinos ali localizados, na esperança de receber dividendos. “Mas 
foi um erro: eles desviavam dinheiro em espécie e sempre acusavam 
prejuízos”, acrescentou ele, lamentando-se. "Mais tarde, nossos ad
versários políticos tentaram nos acusar de corrupção porque possuía
mos ações dos cassinos. Simplesmente ridículo... Está certo que pode 
não ter sido uma ótima ideia do ponto de vista econômico. E, levando- 
-se em conta que o plano se revelou ineficaz e não atingimos o nosso 
objetivo, tenho de admitir que a ideia toda não foi pensada o suficien
te. Mas, se eu tivesse ficado em São Petersburgo, teria dado um jeito 
naqueles cassinos. Teria conseguido obrigá-los a nos dar a nossa parte. 
E esse dinheiro seria repassado para os idosos, os professores e os 
médicos.” Em outras palavras, o futuro presidente da Rússia declarou 
que, se a lei interferisse na sua concepção de como as coisas deveriam 
ser feitas, azar o da lei. E isso foi praticamente tudo que ele tinha a 
dizer sobre o seu tempo como vice de Sobchak.

Em princípios de 1992, Marina Salye se dispôs a descobrir exata
mente o que o homenzinho do escritório quase vazio estava realmente 
fazendo. A Câmara Municipal instaurou uma ampla investigação cujos 
resultados — vinte e duas páginas datilografadas em espaço simples, 
além de dezenas de anexos — Salye apresentou aos seus colegas me
nos de dois meses depois do seu encontro com Boldyrev. Descobriu
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que Putin,. em nome da municipalidade, havia fechado inúmeros con
tratos, muitos dos quais, senão todos, de legalidade discutível.

O setor sob sua responsabilidade se chamava, agora, Comissão de 
Relações Exteriores. A maior parte das suas atividades declaradas con
sistia em providenciar gêneros alimentícios a serem importados de 
outros países pela cidade. Leningrado não tinha dinheiro para com
prar comida, pois o rublo não era uma moeda conversível. O siste
ma monetário da Rússia, herdado da União Soviética, encontrava-se 
em desequilíbrio, e os esforços feitos para corrigir esse problema não 
tardaram a levar à hiperinflação. O país possuía, porém, diversos re
cursos naturais que poderiam ser transformados, direta ou indireta
mente, em comida. Para tanto, o governo de Moscou permitiu que 
unidades da Federação exportassem recursos naturais.

Salye descobriu que o departamento de Putin era uma das par
tes de diversos contratos de exportação que, juntos, chegavam a um 
montante de noventa e dois milhões de dólares. A cidade se com
prometia a fornecer petróleo, madeira, metais, algodão e outros re
cursos naturais que o Estado russo lhe assegurava; as companhias 
mencionadas no contrato ficariam encarregadas de exportar esses re
cursos naturais e importar gêneros alimentícios. Mas a investigação 
realizada por Salye mostrou que cada um daqueles contratos, sem 
exceção, apresentava alguma falha que o tornava legalmente inválido: 
em todos eles faltavam selos ou assinaturas, ou ainda continham dis- 
crepâncias graves. “Putin é advogado de formação”, escreveu ela anos 
mais tarde. “Tinha de saber que aqueles contratos não teriam vali
dade num tribunal.” Além disso, ele havia violado as regras dessas 
operações de intercâmbio de importações-exportações estabelecidas 
pelo governo russo, pois escolhia as empresas exportadoras unilate- 
ralmente, sem abrir qualquer licitação.

A comida que, por contrato, devia ser entregue em Leningrado, 
jamais chegou à cidade, mas, aparentemente, os produtos destinados 
à exportação foram transportados para o exterior. Na verdade, a in
vestigação de Salye apontava para mais uma irregularidade dos tais 
contratos: o valor exorbitante das comissões aí incluídas — de vinte e 
cinco a cinqüenta por cento do preço estipulado, o que dava um total 
de $34 milhões em comissões. Todas as evidências pareciam demons
trar a existência de um simples esquema de propinas: companhias es
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colhidas a dedo recebiam contratos lucrativos e, ainda por cima, nem 
sempre cumpriam com as suas obrigações contratuais.35

Indagado pelos seus biógrafos acerca dessa investigação, Putin re
conheceu que várias das firmas com as quais assinara contrato não 
trouxeram alimento algum para Leningrado. “Acho que a cidade não 
fez tudo que podia”, disse ele. “Devíamos ter trabalhado em conjunto 
com as forças da lei, devíamos ter rescindido os seus contratos. Mas 
não valia a pena tentar processá-las: essas empresas simplesmente 
desapareceriam, parariam de funcionar, retirariam os seus produtos. 
No fundo, não tínhamos queixa formal contra eles. Não se esqueçam 
como era aquela época: cheia de negócios escusos, pirâmides finan
ceiras e coisas do gênero.”36 Esse era o mesmo homem que, um ou 
dois dias antes, deixara claro para os seus biógrafos que poderia ser 
bem duro se alguém desse o mínimo sinal de querer traí-lo; o mesmo 
homem que se irritava instantaneamente e custava bastante a se acal
mar; o mesmo homem que, na lembrança dos amigos, praticamente 
arrancava os olhos dos adversários quando se enfurecia. Por que esse 
homem ficaria de braços cruzados quando várias companhias, uma 
após a outra, resolveram descumprir os termos dos contratos que ele 
havia assinado com elas deixando a sua cidade privada dos alimentos 
de que estava tão necessitada?

Porque esse desfecho fraudulento estava previsto desde o começo, 
como acredita Salye. “O objetivo de toda a operação”, escreveu ela 
tempos depois, “era justamente esse: firmar um contrato legalmente 
falho com alguém de confiança; liberar uma autorização de exportação 
para esse alguém; fazer com que as barreiras alfandegárias se abrissem 
em função da tal autorização; embarcar as mercadorias para o exterior; 
vendê-las, e embolsar o dinheiro. Foi exatamente o que aconteceu.”37

Ela acreditava, porém, que isso não foi tudo. Moscou havia real
mente dado permissão a São Petersburgo para a exportação de um bi
lhão de dólares em commodities; portanto, os doze contratos fraudulen
tos que ela encontrou representavam apenas um décimo do montante 
que deve ter passado pelo gabinete de Putin. Qual teria sido o resto 
da história? Salye acabou encontrando provas de que todos ou prati
camente todos os produtos — inclusive alumínio, petróleo e algodão
— tinham sido exportados, ou, como ela diz, “tinham desaparecido”: 
simplesmente não havia nenhuma documentação. Mas o relatório que
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fez à Câmara Municipal restringia-se apenas aos doze contratos para 
os quais havia documentação; quase cem milhões de dólares em re
cursos naturais declaradamente trocados por uma comida que nunca 
chegou.

A Câmara Municipal analisou o relatório de Salye e decidiu enca
minhá-lo para o prefeito Sobchak, com a recomendação de que o do
cumento fosse entregue à promotoria pública e que Putin fosse exone
rado juntamente com o seu próprio assessor, cuja assinatura aparecia 
em vários daqueles contratos. Sobchak ignorou as recomendações e 
o próprio relatório. A promotoria não instauraria um inquérito sem 
a sua autorização. Salye já havia entregado a Yeltsin, em mãos, uma 
carta de três páginas apontando algumas das maiores fraudes e pe
dindo que elas fossem investigadas.38 Não houve qualquer reação. Só 
Boldyrev, o tesoureiro-chefe da Rússia, pareceu entender a situação, 
mandando imediatamente uma carta ao ministro do Comércio Exte
rior e dando prosseguimento ao caso.

Boldyrev analisou os documentos que recebeu de Salye. A conclu
são a que chegou foi exatamente a mesma: alguém tinha roubado o 
povo de São Petersburgo. Convocou Sobchak a Moscou para se ex
plicar. “Sobchak chegou trazendo consigo todos os seus assessores", 
relatou ele em entrevista tempos depois, inclusive Putin. “Puseram 
por escrito a sua própria versão dos fatos... Então, transmiti todos os 
documentos a Yeltsin.”

E não aconteceu nada. O gabinete da presidência da Rússia, em 
Moscou, enviou alguns documentos para a sua representação em São 
Petersburgo — e a história morreu aí.

“E r a  a p en a s  um a in v e s t ig a ç ã o  d e  r o t in a ”, declarou Boldyrev muitos 
anos mais tarde. “Ela revelava transgressões significativas, mas que, 
no fundo, não eram mais graves que o que estava acontecendo no res
tante da Rússia. Eram as típicas transgressões que visavam a obtenção 
de autorização para exportar recursos estrategicamente importantes 
em troca de gêneros alimentícios que nunca apareciam. Foi apenas um 
caso bem característico daquela época.”

A nova elite russa estava ocupadíssima redistribuindo a riqueza. 
O que não significa dizer que essas pessoas agissem como Putin — a 
escala e a ousadia da falcatrua revelada por Salye é chocante, mesmo
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para os padrões da Rússia de princípios dos anos 1990, principalmen
te quando se considera a rapidez com que tudo foi feito —, mas todos 
os novos mandantes do país tratavam a Rússia como sua propriedade 
pessoal. Menos de um ano antes, aquilo tudo pertencia a outras pes
soas: o Partido Comunista da URSS e seus dirigentes. Mas a URSS já 
não existia e o Partido estava reduzido a um punhado de aposentados 
teimosos. Tudo que fora deles era, agora, de ninguém. Enquanto eco
nomistas tentavam descobrir como transformar a propriedade estatal 
em propriedade privada — processo que ainda não se completou vinte 
anos depois —, os novos burocratas estavam simplesmente desmon
tando o velho edifício.

Sobchak começou a distribuir apartamentos no centro de São Pe
tersburgo.39 Os beneficiários eram seus amigos, parentes e colegas 
mais chegados. Num país onde os direitos de propriedade nunca exis
tiram efetivamente e onde a elite comunista gozou, por muito tempo, 
de privilégios de realeza, Sobchak, confortavelmente instalado na sua 
popularidade inicial, não via nada de errado no que estava fazendo.

“E aqui estão os documentos relativos a um condomínio inteiro 
que Sobchak tentou dar a uma empresa de desenvolvimento qual
quer”, disse-me Salye, catando várias outras folhas de papel da pilha 
que tinha nas mãos. "Foi uma das raras ocasiões em que conseguimos 
impedir que a operação se concretizasse, mas que luta!”40

“Mas ele não estava apenas agindo como alguns dirigentes regio
nais do partido?”, indaguei. “Eles viviam distribuindo apartamentos.” 

“Era diferente”, replicou ela. “Era diferente porque ele tinha um 
discurso todo certinho. Sabia perfeitamente bem que precisava apre
sentar uma imagem diferente e conseguiu. Bancava o democrata quan
do, na verdade, era um demagogo.”41

Talvez tenha sido porque Sobchak fosse tão bom nessa história de 
passar a imagem de um novo tipo de político que Salye e seus colegas 
acreditaram que ele fosse tomar alguma providência quando lhe apre
sentaram provas dos atos ilegais que Putin vinha cometendo. Mas por 
que ele faria isso? Por que ele iria fazer distinção entre o seu próprio 
hábito de distribuir o que era propriedade da municipalidade e o jeito 
que Putin encontrou para embolsar lucros decorrentes da venda de 
recursos públicos? Por que daria ouvidos aos democratas da Câmara 
Municipal? Sobchak não suportava aquela gente — e o que mais o
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irritava neles era justamente o seu idealismo militante, a sua absurda 
insistência em fazer as coisas como elas deviam ser e não como sem
pre tinham sido. Essa adesão a um código de ética imaginário sempre 
acaba levando as pessoas a não fazerem nada.

Então, Sobchak não se livrou de Putin. Na verdade, ele se livrou foi 
da Câmara Municipal.

No o u t o n o  d e  1993, Boris Yeltsin já não aguentava mais o legislativo 
russo. Tratava-se de um grupo absolutamente disparatado: mais de 
mil indivíduos que haviam sido eleitos, por um complicado processo 
quase democrático, para o Congresso dos Representantes do Povo e, 
dentre eles, duzentos e cinqüenta e dois que pertenciam ao Soviete 
Supremo, órgão composto de duas Câmaras que tentavam desempe
nhar as funções de braço representativo do governo na ausência efe
tiva de uma legislação pertinente. A Federação Russa ainda não tinha 
uma nova Constituição, pós-soviética, e os seus códigos Civil e Penal 
só viriam a ser reescritos anos mais tarde. Entre outras coisas, a lei 
ainda considerava crime a posse de moeda forte e vários outros atos 
envolvendo a posse e a venda de propriedade. Nessas circunstâncias, 
o Congresso dos Representantes do Povo conferia a Yeltsin o direito 
de baixar decretos relativos à reforma econômica que violavam as leis 
vigentes — mas cabia ao Soviete Supremo a tarefa de analisar esses 
decretos e ele tinha poder de veto. Além disso, o Soviete Supremo ti
nha um presidium constituído por mais de trinta pessoas que, no siste
ma de governo soviético, atuavam como um chefe de Estado coletivo; 
no sistema pós-soviético, já que o cargo de presidente havia sido ins
tituído, a função do presidium tornou-se menos evidente.42 Na verda
de, porém, o Soviete Supremo tinha poder para retardar ou bloquear 
qualquer ato do presidente. Como as reformas econômicas propostas 
por Yeltsin estavam elevando cada vez mais os preços — até quando a 
falta de alimentos parou de acontecer, como num passe de mágica —, 
o seu governo estava perdendo popularidade a olhos vistos e o Soviete 
Supremo passou a se opor a quase todas as suas iniciativas.

No dia 21 de setembro, Yeltsin baixou um decreto dissolvendo o 
Soviete Supremo e convocando eleições para formar um efetivo cor
po legislativo. O Soviete Supremo recusou-se a acatar aquela decisão 
e se entrincheirou na Casa Branca — exatamente o mesmo prédio
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onde os partidários de Yeltsin tinham se instalado durante o golpe de 
dois anos antes. Dessa vez, porém, as tropas abriram fogo, atingindo a 
Casa Branca e obrigando os membros do Soviete Supremo a deixarem 
o prédio, o que aconteceu no dia 4 de outubro.

Democratas influentes, entre os quais alguns ex-dissidentes, apoia
ram o que ficou conhecido como “a execução do Soviete Supremo”, 
de tão exasperados que estavam por ver o presidente constantemen
te obstruído. A idealista Câmara Municipal de São Petersburgo ficou 
praticamente isolada ao se posicionar contra as ações de Yeltsin. Pou
cas semanas depois da “execução”, alguns dias antes de a nova Cons
tituição russa ser promulgada, assinalando o início de uma era de re
lativa estabilidade legal, Sobchak viajou para Moscou e convenceu o 
presidente a assinar um decreto dissolvendo a Câmara Municipal de 
São Petersburgo.43 A eleição só foi convocada para dezembro do ano 
seguinte, o que deixou a segunda maior cidade do país nas mãos de 
um único homem por mais de doze meses.

Marina Salye decidiu abandonar a política naquela cidade. Tornou- 
-se coordenadora política profissional e, mais tarde, se mudou para 
Moscou e foi trabalhar na capital.

S eis  a n o s  d ep o is , no período que antecedeu a eleição de Putin para a 
presidência da Rússia, talvez a única voz crítica que se elevou no país 
tenha sido a sua. Salye publicou um artigo intitulado “Putin é o Presi
dente de uma oligarquia corrupta”, no qual detalhava e atualizava os 
resultados da investigação que realizara em São Petersburgo. Em vão, 
tentou convencer os seus colegas liberais a retirarem o apoio a Pu
tin na eleição. Viu-se então cada vez mais marginalizada: contou que, 
numa reunião da coalizão da direita liberal, ela e o primeiro primeiro- 
-ministro de Yeltsin, Yegor Gaidar, foram os únicos — entre mais de 
cem pessoas — que não votaram a favor do apoio a Putin.44

Alguns meses após a eleição, Salye foi procurar um dos poucos po
líticos que ainda considerava um aliado. Conversaram sobre a criação 
de uma nova organização. Sergei Yushenkov era um militar de carreira 
que se converteu ao liberalismo durante a perestroika e foi um defensor 
ferrenho das próprias convicções ao longo de toda a década de 1990. 
Aquele encontro a deixou tão assustada que, mesmo dez anos depois, 
ainda se recusou a fazer dele uma descrição detalhada.
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“Cheguei lá e tinha uma certa pessoa na sua sala", disse-me Salye. 
“Que pessoa?”
“Uma certa pessoa. Tivemos uma conversa que eu não chamaria 

de construtiva. Voltei para casa e disse a Natasha que ia morar no 
campo.”

“Ele a ameaçou?”
“Ninguém me ameaçou diretamente.”
“Então, por que decidiu ir embora?”
“Porque eu conhecia aquela pessoa.”
“E o que significava vê-la ali?”
“Que eu tinha de ir para bem longe, o mais longe possível.” 
“Desculpe, mas não estou entendendo”, insisti, sentindo que esta

va prestes a ser mandada embora do esconderijo de Salye.
“Eu sabia do que aquela pessoa era capaz. Ficou claro, agora?” 
“Ficou, sim. Obrigada. Mas o que ela estava fazendo no escritório 

de Yushenkov? Eles tinham alguma coisa em comum?”
“Não. Não sei o que ela estava fazendo ali e, acima de tudo, não 

sei por que Yushenkov não a mandou sair quando eu cheguei. Deduzi 
que Yushenkov não tinha como se livrar dela, embora a conversa que 
pretendíamos ter não devesse ser ouvida por mais ninguém.” 

“Entendo.”
“E não vou lhe dizer mais nada.”
Salye juntou as suas coisas e se mudou para aquela casa, a doze 

horas de Moscou, indo por uma estrada péssima, o local onde fui 
encontrá-la dez anos depois. Durante anos circularam boatos de que 
ela estava no exterior, talvez na França (acho que foi o seu sobreno
me francês que deu origem a essa fantasia), e que tinha recebido um 
cartão de Ano-Novo bem ameaçador da parte de Putin. Ouvi várias 
pessoas citarem o tal cartão imaginário, usando exatamente a mes
ma formulação: “Desejo que você tenha um Feliz Ano-Novo e saúde 
para gozá-lo.” Salye me disse que esse cartão nunca existiu; como eu 
desconfiava, aquele boato tão persistente dizia muito mais sobre a 
imagem que Putin havia criado para si mesmo que sobre o destino de 
Salye. Mas, com ou sem cartão, Marina Salye estava apavorada.

Sergei Yushenkov prosseguiu com a carreira política. Em 2002, 
afastou-se da facção liberal do Parlamento em protesto contra o apoio 
dado por seus colegas às políticas de Putin e ao que ele chamou de
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“regime policial burocrático”.45 Na tarde de 17 de abril de 2003, quan
do saía do carro para entrar no prédio onde morava, no setor norte de 
Moscou, Yushenkov levou quatro tiros no peito.46 No seu obituário 
para o site de comentários políticos que eu editava na época, escrevi: 
“Às vezes, quando nós, jornalistas, temos medo de dizer algo numa 
matéria assinada, chamamos pessoas como Yushenkov, que, sem to
mar qualquer precaução, dizem as coisas de forma clara, definitiva e 
tudo o mais que é necessário para se ter credibilidade. Restam pou
quíssimas pessoas assim.”47
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Seis

0 fim de um reform ador

A#%s s i m que a sua biografia foi publicada, em fevereiro de 2000, Pu
tin deixou de ser o jovem democrata reformador que Berezovsky havia 
concebido; agora, ele era o delinqüente transformado em governante 
com mão de ferro. Acho que nem os autores da sua imagem se deram 
conta dessa mudança.

Uma pessoa que jamais teria imaginado a transformação pública de 
Putin de democrata em pulso forte era Sobchak. Os dois tinham em 
comum a antipatia pelos processos democráticos, mas, no começo dos 
anos 1990, a adesão declarada aos princípios democráticos era o preço 
do ingresso na vida pública — e na boa vida.

Bem no início da década, membros das novas elites empresa
rial e política estavam desmantelando o velho sistema pelos qua
tro cantos da Rússia. Sem dúvida alguma — e, aparentemente, sem 
qualquer remorso —, apoderavam-se de nacos desse sistema e os 
redistribuíam. Ao mesmo tempo, os mais ousados também esta
vam articulando a criação de um novo sistema — e mudando com 
ele. Pessoas como Mikhail Khodorkovsky, um funcionário da Konso- 
mol que virou banqueiro e também empresário da área petrolífera, 
Mikhail Prokhorov, um revendedor de roupas que virou magnata 
dos metais e investidor internacional, e Vladimir Gusinsky, um im
portador que virou banqueiro e magnata da mídia, foram empresá
rios que se fizeram por conta própria, lançando mão de esquemas 
escusos. Mas, à medida que a sua visão de mundo ia se expandindo 
e as suas ambições iam crescendo na mesma proporção, assumiram 
a postura não apenas de homens de negócios, mas também de fi
lantropos, líderes cívicos e visionários. Com essa perspectiva mais
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ampla, passaram a investir dinheiro e energia na construção de um 
novo sistema político.

Como Putin, Sobchak tinha horror desse novo sistema, e foi por 
isso que, à diferença do que aconteceu com a maior parte dos aliados 
de primeira hora, ele permaneceu ao lado do prefeito depois do golpe 
fracassado de 1991, do escândalo de corrupção em 1992 e da dissolu
ção da Câmara Municipal em 1993. Não sei ao certo por que Sobchak, 
que tivera um breve mas intenso caso de amor com políticos democra
tas, tinha ficado com tanto ódio dos métodos democráticos; acho que, 
como bom megalômano, ficava profundamente magoado sempre que 
as coisas não saíam do jeito que ele queria — e com a própria compe
tição política, com a própria possibilidade da discordância. Além dis
so, ele tinha Putin sempre ao seu lado, sempre tentando persuadi-lo 
das desvantagens do sistema democrático. Foi ele, por exemplo, que 
convenceu Sobchak — e manipulou alguns dos membros da Câmara 
Municipal — a instituir o cargo de prefeito da cidade: se não fosse as
sim, declarou Putin aos seus biógrafos, o professor de direito “poderia 
ser destituído a qualquer momento por esses mesmos membros da 
Câmara Municipal”.1 A sua própria oposição à reforma democrática não 
era menos pessoal que a do prefeito, mas era muito mais profunda.

Como a maioria dos cidadãos soviéticos da sua geração, Putin nun
ca foi um idealista político. Os seus pais podem ter acreditado ou não 
num futuro comunista para o mundo todo, no triunfo final da justiça 
para o proletariado ou em qualquer outro desses clichês ideológicos 
que já estavam desgastados enquanto ele crescia. A sua relação com 
esses ideais foi algo que nunca lhe passou pela cabeça. O jeito como 
se referiu aos Jovens Pioneiros, grupo de que jamais participou em 
criança, ao Komsomol ou ao Partido Comunista, ao qual foi filiado 
enquanto a instituição existiu, deixa claro que ele nunca atribuiu ne
nhum significado particular ao fato de pertencer a essas organizações. 
Como outros membros da sua geração, Putin substituiu a crença no 
comunismo, que já não parecia mais plausível ou sequer possível, pela 
fé nas instituições. A sua lealdade era para com a KGB e o império a 
que ela servia e que devia proteger: a URSS.

Em março de 1994, Putin compareceu a um evento da União Eu
ropéia, em Hamburgo, durante o qual haveria um discurso do presi
dente estoniano Lennart Meri.2 No início da Segunda Guerra Mundial,
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a Estônia, bem como as duas outras repúblicas bálticas, tinham sido 
anexadas pela URSS, que as perdeu para os alemães e conseguiu recu
perá-las em 1944. Os três Estados bálticos foram os últimos a serem 
incluídos no império soviético e os primeiros a se emancipar — em 
boa parte porque havia ali uma população que ainda se lembrava dos 
tempos pré-soviéticos. Meri, o primeiro governante democraticamen
te eleito da Estônia em meio século, tivera parte ativa no movimento 
de liberação do seu país. Naquela ocasião, discursando em Hamburgo, 
ele se referiu à União Soviética como os “ocupantes” e, quando isso 
aconteceu, Putin, que estava sentado na platéia entre alguns diploma
tas russos, se levantou e saiu da sala. “Foi impressionante”, declarou 
um de seus colegas de São Petersburgo que se tornaria o presidente da 
comissão federal eleitoral russa sob a presidência de Putin. “A reunião 
estava sendo realizada no Salão dos Cavaleiros cujo teto tem dez me
tros de altura e o piso é todo de mármore. Ele saiu andando, no meio 
do mais absoluto silêncio, e cada passo que dava ecoava sob aquele 
teto. Para coroar a cena, a imensa porta com ferragens se fechou às 
suas costas com um estrondo formidável.”

O fato de Putin ter precisado quebrar o protocolo diplomático — 
literalmente dando as costas ao presidente de um país vizinho e um 
importante parceiro comercial da cidade de São Petersburgo — bem 
demonstra que ele levou a questão para o lado pessoal: o que enten
dia como ataque à União Soviética o afetava tanto quanto as ofensas 
pessoais que o deixavam furioso na infância e na adolescência. A exal
tação com que o seu colega relatou o episódio aos biógrafos de Putin 
mostra como o nosso homem estava tocando fundo no tema de uma 
nostalgia soviética.

Ele adorava a URSS e adorava a KGB. Assim, quando adquiriu al
gum poder, controlando efetivamente o sistema financeiro da segunda 
maior cidade do país, quis construir um sistema exatamente como o 
daquelas instituições. Seria um sistema fechado, um sistema baseado 
no controle total — especialmente sobre os fluxos de informação e de 
dinheiro. Um sistema que excluiria a dissidência e trataria de esmagá- 
-la caso ela aparecesse. Em um sentido, porém, esse sistema seria me
lhor que o da KGB e o da URSS: ele não trairia Putin. Seria inteligente 
e forte demais para fazer isso. Então, Putin se pôs a trabalhar com 
afinco para centralizar o controle não só sobre todo o comércio ex
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terior, mas também sobre os negócios que vinham se desenvolvendo 
internamente — donde os seus esforços para assumir os cassinos que 
haviam surgido de repente e se expandindo numa rapidez espantosa. 
Acabou tratando de administrar também a relação da cidade com a 
mídia, tanto a impressa quanto a eletrônica, que, por um lado, ele 
isolou da prefeitura e, por outro, forçou a cobrir certas histórias de 
determinadas formas.

Sobchak escolheu o braço direito ideal: Putin detestava a lenga- 
-lenga dos democratas mais que ele próprio e era muito melhor que 
o prefeito quando se tratava de lançar mão da política do medo e da 
ganância.

P o l í t ic o s  c o m o  S o b c h a k  são geralmente os últimos a saber que o seu 
brilho já se extinguiu. Quando se candidatou à reeleição, em 1996, a 
cidade o detestava. Sob o seu governo, São Petersburgo havia mudado 
de forma a um só tempo trágica e ridícula — embora boa parte disso 
não tenha acontecido propriamente por culpa do prefeito. A economia 
se arrastava: mais de um milhão dos cinco milhões de habitantes da 
cidade trabalhavam para a indústria militar que vinha perdendo im
pulso e estava praticamente estagnada.3 Como acontecia por toda a 
Rússia, umas poucas pessoas estavam ficando riquíssimas em pouco 
tempo, de início comprando e vendendo tudo e mais alguma coisa 
(por exemplo, exportando madeira russa e importando guarda-chuvas 
chineses); depois, aos poucos, privatizando fábricas soviéticas e crian
do novas empresas. Muitos russos, porém, empobreceram — ou, pelo 
menos, vinham se sentindo mais pobres: as lojas, agora, tinham muito 
mais produtos e eles não podiam comprar praticamente nada... Qua
se todos perderam a única coisa de que dispunham em abundância 
durante a Era da Estagnação: a certeza inabalável de que o futuro não 
seria diferente do presente. A incerteza fazia as pessoas se sentirem 
ainda mais pobres.

Os problemas econômicos de São Petersburgo faziam a maioria das 
outras regiões do país sentir-se relativamente próspera. Três quartos 
da população da cidade estavam vivendo abaixo da linha de pobreza. 
A infraestrutura local, já deficiente em fins dos anos 1980 — o que 
provocou, em parte, o movimento preservacionista informal —, estava 
agora em ruínas. Fazia tanto tempo que ninguém cuidava da pavimen
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tação das ruas que, sempre que chovia ou nevava — coisas bastante 
comuns numa cidade litorânea do Norte —, o que se via eram rios 
de lama. O transporte público estava praticamente paralisado, pois a 
municipalidade não substituía os ônibus que tinham de ser aposenta
dos. Numa cidade inteiramente composta de grandes prédios de apar
tamentos, elevadores funcionando tinham se tornado uma raridade. 
A luz, no centro, ficava indo e voltando. Nos estudos comparativos 
sobre padrão de vida, a segunda maior cidade do país vinha sendo 
regularmente classificada lá pelo vigésimo lugar.4

Contra esse pano de fundo, Sobchak insistia em manter a ima
gem do político desenvolto, sofisticado: sempre cuidadosamente 
bem-apresentado, de braço dado com a esposa loura, ele circulava de 
limusine, cercado de guarda-costas. Alexander Bogdanov, um jovem 
ativista pró-democracia, relembra uma ocasião em que foi destratado 
pelo prefeito. Foi em 1991, dois meses antes do golpe fracassado, no 
primeiro Dia da Revolução na Rússia pós-comunista: “Havia um con
certo na praça do Palácio. Ninguém sabia se deveríamos festejar ou 
lembrar aquela data como um dia trágico. Então, haveria uma mani
festação à tarde e um baile à noite. Enquanto isso, Sobchak e [sua mu
lher Ludmila] Narusova davam um banquete no palácio Tavrichesky, 
com ingressos pagos: quinhentos rublos por pessoa! Antes da hipe- 
rinflação, essa quantia era descomunal... E lá estávamos nós, andando 
em volta do local do baile, com faixas onde se lia ‘Um Dia de Tragédia 
Nacional’, parecendo (e nos sentindo) uns idiotas. De repente, eu dis
se: ‘Sabem de uma coisa? Por que estamos aqui perdendo tempo? Va
mos para o palácio Tavrichesky onde tem o maior banquete!’ Quando 
chegamos, eles estavam justamente entrando no carro. Sobchak, de 
casaca, e Narusova com um vestido lindíssimo e usando, na cabeça, 
um chapéu que era uma espécie de turbante. O prefeito tinha um 
guarda-costas, que viria a ser o chefe da segurança de Putin, e que ti
nha a estúpida mania de se aproximar, quase xingando, dizendo coisas 
como: ‘Você me dá nos nervos! Saia daqui! Desapareça! Estou de saco 
cheio de você!' Então, virei-me para Sobchak e perguntei: ‘Por que 
o seu guarda-costas vive me tratando desse jeito?’ Quem respondeu 
foi Ludmila Borisovna [Narusova], exclamando: ‘E por que você está 
sempre bancando o idiota?’ Sobchak, que estava entrando na limusine 
todo descontraído, todo cheio de pose, me disse: ‘Cale a boca! Foi o
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povo que me elegeu!’ Vou me lembrar dessa frase para o resto da vida. 
Isso é que ele era: um grandessíssimo esnobe.”5

Como vice de Sobchak, Putin exerceu os cargos que a tradição so
viética destinava aos homens da “reserva ativa” da KGB: além de ser 
responsável pelo comércio exterior, ele também tratava de controlar 
o fluxo de informação que entrava e saía do governo. Yuri Boldyrev, o 
tesoureiro-chefe de Yeltsin, que tentara em vão dar continuidade à in
vestigação de Salye, foi senador por São Petersburgo de 1994 a 1995. 
“Nem uma única vez, durante esse período, me permitiram aparecer 
ao vivo na televisão de São Petersburgo”, relatou ele, anos mais tarde. 
“Só depois que deixei de ser senador é que pude falar ao vivo. Mesmo 
assim, os âncoras ficaram me interrompendo o tempo todo e, afinal, 
acabei não dizendo nada.”6

Sempre que eu ia a São Petersburgo atrás de uma história, a pri
meira pessoa que procurava era Anna Sharogradskaya: o seu escritório 
ficava na Nevsky Prospekt, bem na esquina da rua da estação ferroviá
ria, e ela sabia de tudo. Dirigia um Centro de Imprensa Independente 
que arranjava lugar para a realização de coletivas de imprensa para 
qualquer pessoa que estivesse pretendendo realizar uma — inclusive 
para aqueles que seriam recusados em qualquer outro local da cida
de. Conhecia todo mundo e não tinha medo de ninguém. Na época 
em que a União Soviética desmoronou, estava beirando os 60 anos e 
lembrava de um tempo em que as coisas eram muito mais assustado
ras. Certa feita, Sharogradskaya organizou uma coletiva que revelou 
uma prática corrente da administração de Sobchak: pôr escutas nos 
escritórios de jornalistas e de políticos, mesmo daqueles que traba
lhavam para o governo. Muita gente sabia, ou desconfiava, que era o 
que acontecia, mas só o jornal local em língua inglesa, administrado 
e redigido por expatriados, ousou divulgar a história. Sharogradskaya 
sempre acreditou que Putin, em boa parte responsável pelas relações 
entre a prefeitura e a imprensa, fosse o coordenador dessa operação.

Ainda de acordo com as práticas da KGB, a informação que chega
va a Sobchak passava por um trabalho minucioso de edição. Esse foi 
decerto um dos motivos que o levaram a não perceber como tinha se 
tomado impopular. Alguns espectadores da TV local viram quando o 
prefeito fez essa desagradável descoberta. "Tinha um programa cha
mado Opinião Pública”, conta Sharogradskaya. “Era um programa bem
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popular na época da eleição de 1996. Quando Sobchak viu que a sua 
taxa de aprovação estava em seis por cento, deu um grito: 'Impossí
vel!'; levantou-se de um salto e saiu do estúdio. Acabaram com o pro
grama. Tamara Maksimova, a apresentadora, foi demitida. O marido 
dela, Vladimir, que era o diretor, me ligou dizendo que queria dar uma 
entrevista coletiva. ‘Tudo bem’, respondi, e marquei tudo para o dia 
seguinte, ao meio-dia. Na manhã seguinte, Vladimir me ligou, três 
ou quatro horas antes da tal coletiva, dizendo que queria cancelá-la. 
‘Não podemos fazer isso’, disse ele, ‘porque estamos sendo ameaça
dos: pode acontecer alguma coisa com a nossa filha.’ ‘Por favor, diga 
isso aos jornalistas’, repliquei. ‘Não posso deixar de explicar o motivo 
do cancelamento.’ Eles apareceram e contaram a todos que estavam 
sendo ameaçados e que estavam com muito medo. Os jornalistas ten
taram lhes fazer perguntas, mas eles não responderam.”7

Quando Sharogradskaya me contava histórias como essa, aconteci
das nos anos 1990, eu tinha a impressão de que ela estava falando de 
uma outra terra. Naquela época, a Rússia era um lugar caótico, qua
se sempre sem nenhuma lógica, mas eu nunca tinha me sentido em 
perigo por trabalhar como jornalista — quer dizer, não até começar a 
escrever de São Petersburgo e a respeito da cidade. A convite de Sha
rogradskaya, dei um curso sobre reportagens no Centro de Imprensa 
Independente, indo de trem todo fim de semana para dar aulas a um 
grupo de universitários que estavam quase se formando em jornalis
mo. (Dava o mesmo curso na Universidade de Moscou, mas a de São 
Petersburgo não se interessou em fazer qualquer tipo de convênio. Foi 
por isso que a organização de Sharogradskaya acabou nos recebendo.) 
No fim de semana da eleição, mandei que os alunos fossem para as 
ruas observar os postos de votação localizados no centro. Todos volta
ram com o nariz sangrando e os olhos roxos; dois jovens chegaram até 
a precisar de cuidados médicos. Nos dois postos de votação, tinham se 
apresentado como estudantes de jornalismo; os guardas pediram ins
truções pelo rádio e, depois, os puseram de lá para fora a bordoadas. 
Era assim que os políticos de São Petersburgo tratavam os jornalistas 
da cidade.

Como só percebeu que ia perder a eleição quando já era tarde de
mais, Sobchak fez algumas tentativas desesperadas para reverter a 
situação. Chamou Alexander Yuriev, um especialista em psicologia
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política da Universidade de São Petersburgo — que havia procura
do alertar o prefeito sobre a sua absoluta impopularidade —, para 
assumir a coordenação da sua campanha. Poucos dias depois de ter 
aceitado, Yuriev sofreu um atentado brutal contra a sua vida: tocaram 
a campainha da sua casa e, então, atiraram ácido sulfürico pelo vão da 
porta.8 Como a porta abria para dentro, parte do ácido foi detida pela 
madeira e parte ricocheteou de volta em cima da pessoa que o atirou. 
Foi provavelmente por isso que o psicólogo não foi atingido por uma 
dose letal da substância. Em outra ocasião, atiraram nele — e, mais 
uma vez, ele sobreviveu, mas levou longos meses e precisou de dois 
transplantes de pele para se recuperar.

Na reta final, Sobchak também tentou comprar a lealdade da im
prensa local, distribuindo empréstimos e subvenções, o que aumen
tou ainda mais o déficit do orçamento municipal.9 Mas era tarde de
mais. A imprensa o detestava, os outros políticos o detestavam, e o 
povo comum o detestava. Sobchak perdeu a eleição. No fim, o seu 
coordenador de campanha acabou sendo Vladimir Putin.

P a r a  p r e fe i to , São Petersburgo elegeu o próprio assessor de obras pú
blicas de Sobchak, um homem diferente dele em todos os sentidos: de 
aparência discreta, sem nenhuma ostentação, Vladimir Yakolev mal 
conseguia articular duas palavras. Mas, numa cidade onde o trans
porte público estava praticamente desativado, os prédios, caindo aos 
pedaços, e a luz, indo e voltando a toda hora, Yakolev representava, de 
certa forma, uma ponta de esperança: quem sabe ele não poderia con
sertar o que precisasse ser consertado? Ou, no mínimo, não mentiria 
a esse respeito. Na verdade, o novo prefeito não conseguiu consertar 
os males de que sofria São Petersburgo — a cidade continuou empo
brecendo, tomou-se mais suja e mais perigosa. Quatro anos depois, 
porém, Yakolev se reelegeu com facilidade porque a população ainda 
combatia o tão odiado fantasma do seu ex-prefeito.

Ao perder a eleição, Sobchak não perdeu apenas poder e influên
cia, mas também a imunidade em termos judiciais — coisa que, a 
essa altura, talvez fosse o seu maior medo. Durante quase um ano, 
uma equipe especial, composta por cerca de quarenta investigadores, 
enviada pela procuradoria-geral, em Moscou, esteve no gabinete do 
prefeito examinando acusações de corrupção. Uma pessoa, um empre
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sário do ramo imobiliário, já tinha sido presa e estava testemunhando 
contra as autoridades locais. Essa parte da investigação se referia a 
um prédio de apartamentos no centro de São Petersburgo que passa
ra por um processo supostamente ilegal de reconstrução com fundos 
supostamente originários da municipalidade. Quase todos os mora
dores do tal prédio, entre os quais a própria sobrinha de Sobchak, 
eram funcionários ocupando altos postos na cidade ou seus parentès 
próximos.10

Agora, era provável que Sobchak passasse a integrar a lista de sus
peitos. A maioria dos seus aliados já o tinha abandonado: alguns antes 
mesmo da eleição, como o assessor que veio a substituí-lo no cargo de 
prefeito; outros se bandearam para o novo governo quando Sobchak 
perdeu. Putin recusou um posto na nova administração — a demons
tração de lealdade que tanto o fez subir no conceito de Berezovsky — e 
logo se mudou para Moscou, como que transportado nos ares por uma 
mão invisível. Segundo a versão que ele contou aos seus biógrafos, 
um velho apparatchik de Leningrado, que agora trabalhava no Kremlin, 
lembrou-se dele e lhe arranjou uma boa colocação na capital.11 Putin 
era agora assessor-chefe do Departamento de Propriedades da Pre
sidência, o que mais parece ser outra daquelas funções da “reserva 
ativa”. Se isso se deu por obra da polícia secreta, da providência ou por 
puro hábito, não vem ao caso: mais uma vez, Putin tinha um posto de 
pouca responsabilidade pública, mas que lhe dava muitas possibilida
des de contatos.

O atual cargo de Putin e as suas velhas relações foram obviamente 
uma bênção para Sobchak, que vivia, agora, sob a constante ameaça 
da prisão. A procuradoria estava à sua procura, tentando lhe entre
gar uma convocação para interrogatório. Foi só no dia 3 de outubro 
de 1997 que ele finalmente se apresentou à procuradoria, e chegou 
acompanhado da mulher que era membro do Parlamento. Durante o 
interrogatório, alegou que estava se sentindo mal e Narusova chamou 
uma ambulância. Bem diante dis câmeras da TV, Sobchak foi levado 
para um hospital e diagnosticado como tendo sofrido um ataque car
díaco. Exatamente um mês depois, Narusova declarou à imprensa que 
o estado do marido já permitia que ele fosse transferido para outro 
local, o Hospital da Academia Militar, onde ficaria sob os cuidados de 
Yuri Shevchenko, um amigo da família Putin que tratara pessoalmente
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de Ludmila Putina depois de um grave acidente de carro que ela havia 
sofrido alguns anos antes.

Mais ou menos na hora em que Sobchak estava sendo transferido, 
Putin pegou um avião para São Petersburgo e foi visitar o ex-patrão 
no hospital. Quatro dias depois, em 7 de novembro — que já não era 
mais chamado Dia da Revolução, mas continuava sendo feriado —, 
Sobchak foi levado de ambulância ao aeroporto, onde um avião-ambu- 
lância finlandês o aguardava para levá-lo a Paris. O plano foi perfeito: 
ninguém percebeu a partida de Sobchak a não ser três dias mais tarde, 
quando terminou o feriado. Imediatamente, correspondentes russos 
tomaram de assalto o Hospital Americano de Paris, onde, segundo 
Shevchenko, ele ficaria internado, mas a direção do hospital declarou 
que o ex-prefeito não estava entre os seus pacientes. No mesmo dia, 
Narusova disse aos jornalistas que o marido havia sido operado e pas
sava bem. Nesse meio-tempo, autoridades do aeroporto informaram 
que Sobchak parecia perfeitamente bem quando embarcou: a ambu
lância parou direto na pista e, contrariamente a todas as expectativas, 
ele saiu andando — na verdade, quase correndo — até o avião.12

Sobchak começou então a levar uma vida de emigrado, em Paris: 
ficou hospedado na casa de um russo, seu conhecido; passeava muito 
pela cidade; ocasionalmente, fazia alguma conferência na Sorbonne 
e escreveu um livro de memórias em que se apresenta como um ho
mem que foi traído várias vezes; o título era Dezenas de facas nas minhas 
costas. Yuri Shevchenko foi nomeado ministro da Saúde da Rússia em 
junho de 1999, assim que Putin deu início à sua súbita ascensão ao 
poder nacional.

O que o próprio Putin estava fazendo no Kremlin? O seu novo 
cargo tinha toda a aparência de ser uma sinecura. Ele teve tempo de 
escrever e defender uma tese, objetivo que tinha estabelecido quando 
foi trabalhar na Universidade de Leningrado, sete anos antes. Estra
nhamente, a sua tese não foi sobre direito internacional, como ele ha
via planejado, mas sobre economia dos recursos naturais, e, em vez de 
defendê-la na universidade, preferiu o quase desconhecido Instituto 
Montanha, em São Petersburgo. Nove anos depois, um pesquisador 
do Instituto Brookings, de Washington, resolveu estudar aquela tese: 
disse que o que encontrou foram umas dezesseis páginas de texto e 
nada menos que seis gráficos literalmente copiados de um livro norte-
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-americano.13 Putin nunca admitiu a existência de qualquer acusação 
de plágio.

Fossem quais fossem as efetivas responsabilidades de Putin no 
Kremlin, a sua influência devia ser considerável: ocupava um posto- 
-chave e tinha conexões importantes, mas, ao mesmo tempo, não era 
uma pessoa pública. É perfeitamente possível que tenha sido por isso 
que a equipe especial da procuradoria nunca conseguiu encontrar 
muita coisa contra o ex-prefeito e seus aliados mais próximos: as três 
autoridades que indiciadas pelo caso foram absolvidas, e os promoto
res foram tratar de outros assuntos. Por certo, o fato de o próprio ex- 
-prefeito estar bem longe e não ter testemunhado contribuiu bastante 
para esse desfecho.

E n c o r a ja d o  p e la  ascensão meteórica de seu ex-assessor, Sobchak re
solveu dar por encerrado o seu exílio em Paris e voltar para a Rússia 
no verão de 1999. Vinha cheio de esperanças e mais cheio ainda de 
ambições. Quando ele estava para deixar Paris, Arkady Vaksberg, um 
especialista forense que tinha se tomado repórter e escritor, e com 
quem Sobchak fizera amizade durante os anos que passou na França, 
lhe perguntou se ele pretendia voltar a Paris como embaixador. “Mais 
que isso”, respondeu Sobchak. Vaksberg ficou convencido que o ex- 
-prefeito estava de olho na pasta de ministro das relações exteriores: 
nos círculos políticos de Moscou, corria o boato que ele presidiria a 
Corte Constitucional, o mais importante tribunal do país.14

Com o seu característico excesso de confiança, Sobchak se candida
tou de imediato ao Parlamento — e sofreu uma derrota constrangedo
ra. Mas, assim que Putin lançou a sua campanha eleitoral, nomeou o 
ex-patrão o seu “representante qualificado” — cargo que, basicamen
te, autorizava Sobchak a fazer campanha para ele (candidatos podem 
ter dezenas ou até mesmo centenas de “representantes qualificados”). 
E foi o que ele fez, parecendo ter esquecido que a sua reputação po
lítica tinha se constituído a partir das suas credenciais de democrata. 
Chamava Putin de “novo Stalin”, prometendo aos eleitores em poten
cial não exatamente assassinatos em massa, mas mão de ferro — “a 
única forma de fazer os russos trabalharem”, dizia.15

Mas Sobchak não se limitava à retórica. Falava demais, como sem
pre. Exatamente quando Putin ditava aos três jornalistas a sua nova
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história oficial, Sobchak mergulhou em reminiscências, diante de per
guntas feitas por outros jornalistas, e relatou alguns episódios-chave 
da carreira do futuro presidente de um jeito que contradizia a narrati
va de seu ex-protêgé.

Em 17 de fevereiro, Putin enviou Sobchak a Kaliningrad, um en- 
clave russo situado entre a Polônia e a Lituânia, para fazer campanha 
em seu nome. Era coisa urgente: o ex-prefeito tinha de viajar naquele 
mesmo dia, deixando a sua esposa chateada, já que ela não gostava 
que ele viajasse sozinho.16 Alegava que precisava ver se ele estava to
mando os remédios direito. Boa parte dos conhecidos do casal achava 
que a loura oxigenada de voz esganiçada não confiava no marido e, 
por isso, não queria perdê-lo de vista. Mas também é possível que ela 
temesse pela sua segurança. Acontece que, naquele dia, ela estava no 
Parlamento e não podia acompanhar o marido na sua missão de cam
panha tão urgente. Sobchak viajou com dois auxiliares que também 
faziam as vezes de seus guarda-costas. No dia 20, ele morreu num 
hotel de uma cidade balneária nos arredores de Kaliningrad.

Jornalistas locais logo apontaram algumas estranhas circunstân
cias envolvendo a morte de Sobchak. A mais importante foi o fato de 
haverem realizado duas autópsias no seu corpo — uma em Kalinin
grad e outra em São Petersburgo, no hospital militar dirigido por Yuri 
Shevchenko, o mesmo médico que havia colaborado na articulação 
da sua fiiga para Paris. Mesmo sendo ministro da Saúde da Rússia, 
Shevchenko não deixara o seu cargo naquele hospital. A causa oficial 
da morte foi um fortíssimo, mas natural ataque cardíaco.

Apesar disso, dez semanas após a morte de Sobchak, a promotoria 
de Kaliningrad abriu investigação sobre um possível caso de “assassi
nato premeditado com agravantes”. Três meses depois, a investigação 
foi encerrada sem qualquer resultado.

No funeral do ex-prefeito, realizado no dia 24 de fevereiro, em São 
Petersburgo, Putin, sentado ao lado da viúva e da filha do falecido, 
parecia genuinamente abatido. Mostrou-se muito sentimental, como 
aliás sempre o viram os espectadores de televisão na Rússia. Na única 
declaração que deu naquele dia, ele disse: “O falecimento de Sobchak 
não é apenas uma morte, mas uma morte violenta, o resultado de uma 
perseguição." Com isso, Putin pretendia evidentemente dizer que, 
tendo sido injustamente acusado de corrupção, Sobchak havia sucum
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bido às pressões antes que o seu ex-assessor pudesse reconduzi-lo 
plenamente à grandeza que ele merecia.

Em Paris, Arkady Vaksberg decidiu investigar por conta própria a 
morte do seu conhecido. Nunca tinha sido amigo íntimo, nem mes
mo um grande admirador do arrogante político russo, mas era um 
repórter investigativo, com experiência forense e um faro incrível para 
uma boa história. Foi Vaksberg quem descobriu o detalhe mais des
concertante envolvendo aquele episódio: os dois mistos de auxiliares 
e guarda-costas, ambos jovens em boa forma física, tiveram de ser 
medicados por apresentarem leves sintomas de envenenamento logo 
após a morte de Sobchak. Essa era a marca registrada dos matado
res de aluguel: diversos secretários ou guarda-costas adoeceram da 
mesma forma quando os seus patrões foram assassinados. Em 2007, 
Vaksberg lançou um livro sobre os envenenamentos políticos na URSS 
e na Rússia. Nessa publicação, ele aventava a teoria de que Sobchak 
teria sido morto em virtude de um veneno posto na lâmpada da mesi- 
nha de cabeceira: assim que a luz fosse acesa, a substância esquentaria 
e se espalharia pelo ambiente.17 Essa era uma técnica desenvolvida na 
União Soviética. Poucos meses depois que o livro foi publicado, o car
ro de Vaksberg explodiu na garagem do seu prédio em Moscou, mas 
ele não estava dentro dele.18
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Sete
0  dia em que a mídia m orreu

p
I  assei o dia da eleição, 26 de março de 2000, na Chechênia. Queria 

evitar toda aquela história de ir às urnas numa eleição que eu via como 
um deboche, depois de uma campanha que se poderia descrever como 
uma caricatura. Durante os menos de três meses decorridos desde a 
renúncia de Yeltsin, Putin não havia feito nenhum pronunciamento 
político — e ele próprio e os que o cercavam pareciam achar que isso 
era uma virtude: fazer gracinhas para ganhar votos não era coisa digna 
dele. A campanha consistiu basicamente do livro que revelava sua vi
são de si mesmo como um delinqüente e uma voltinha pilotando um 
caça, que aterrissou no aeroporto de Grozny, atraindo muita atenção 
da imprensa uma semana antes da eleição. Toda a sua mensagem po
lítica parecia ser: “Não se metam comigo.”

Então, aceitei um convite do serviço militar de imprensa para co
brir a votação na Chechênia. Sabia que não poderia circular muito por 
lá e que teria oficiais russos monitorando cada um dos meus movi
mentos, mas achei que daria para ter uma boa ideia do estado de um 
lugar que eu havia conhecido bastante bem. A última vez que eu tinha 
ido à Chechênia tinha sido uns três anos antes, pouco depois da en
trada em vigor do cessar-fogo.

Grozny tinha quase um milhão de habitantes antes da primeira 
das guerras e cerca de meio milhão quando ela terminou. Eu conhecia 
bastante bem a geografia da cidade: tinha um tamanho razoável, com 
algumas colinas e bairros identificáveis, a maioria dos quais com uns 
prédios altos o suficiente para ajudar alguém a se localizar. Pouco de
pois dos bombardeios durante a primeira guerra, observadores euro
peus a compararam a Dresden, a cidade alemã inteiramente destruída
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pelos britânicos e pelos norte-americanos já quase no fim da Segunda 
Guerra Mundial. Achei a comparação bem apropriada — mesmo as
sim, Grozny conseguira manter sua feição básica.

Mas, agora, estava tudo acabado. Não dava mais para ver nenhum 
prédio alto. Não conseguia localizar nenhum monumento, embora hou
vesse vários ali antes. Cada lugar da cidade parecia idêntico aos outros 
e cheirava igual: carne queimada e poeira de concreto. E tudo era ter
rível e ensurdecedoramente silencioso. Eu ficava olhando os letreiros, 
obsessivamente, pois eles eram o único sinal de vida humana e de co
municação humana na cidade: c a fé , in t e r n e t ,  p eças para  a u to m ó v e is; tem  

g e n te  m o r a n d o  a q u i. Essa frase era o que se lia nas placas que as pessoas 
tinham pendurado quando voltaram para casa depois da última guerra, 
na esperança de impedir que o local fosse saqueado ou alvejado.

Dezenas de alto-falantes haviam sido instaladas em toda a volta 
do que antes fora uma cidade, como placas sonoras indicando zonas 
eleitorais ou postos de distribuição de sopa montados pelo Ministério 
Federal das Emergências. As pessoas, em sua maioria mulheres, an
davam pelas ruas em grupos de duas ou três, dirigindo-se em silêncio 
até o som que vinha do alto-falante mais próximo, decerto na esperan
ça de encontrar um prato de sopa e não uma urna eleitoral.

Nós, jornalistas, fomos escoltados por nossos guias militares até 
um dos nove locais de votação. Ao chegarmos, por volta do meio-dia, 
deparamos com uma multidão que já estava lá desde o nascer do sol. 
Mais uma vez, as mulheres eram maioria. Tinham vindo na esperança 
de receber alguma ajuda humanitária: talvez porque alguém tivesse 
lhes prometido que haveria ali distribuição de comida e roupas ou 
simplesmente por causa de algum boato. A d e m o c r a c ia  é  a  d ita d u r a  

d a  le i ,  dizia um cartaz afixado na entrada do pequeno prédio, citando 
uma declaração de Putin num claro ato de violação da lei eleitoral. 
Não havia sinal de ajuda humanitária.

Uma senhora se aproximou e me pediu para escrever que ela tinha 
sido levada a morar na rua.

“A senhora votou?”, perguntei.
“Votei.”
“Em quem?”
“Sei lá”, respondeu ela com toda a simplicidade. “Eu não sei ler. Me 

deram uma cédula e eu marquei.”
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Um pouco mais tarde, noutra sessão eleitoral em local diferente da 
cidade, vi algumas pessoas que vinham se aproximando. Corri até elas 
antes que os meus acompanhantes pudessem me deter, achando que 
talvez pudesse falar com algum habitante de Grozny longe das umas. 
Descobri que eram três pessoas que eu já tinha visto na primeira ses
são que visitamos: duas delas eram bem idosas e todas iam puxando 
uns carrinhos vazios. Disseram-me que, depois que o ônibus com os 
jornalistas foi embora, os soldados avisaram que não haveria nenhu
ma ajuda humanitária. E aquela gente levou horas voltando para aqui
lo que um dia tinha sido o seu lar.

Usando os poucos momentos de que dispunha longe dos meus 
guardiães, tentei perguntar àquelas pessoas por que tinham volta
do para Grozny. O casal idoso mandou que a mulher mais jovem me 
contasse a sua história. Ela tentou resistir, dizendo: “Para que falar 
disso?”, mas acabou não desobedecendo aos mais velhos. “Voltamos 
para recuperar os corpos dos nossos parentes. Eles nos levaram até 
lá. Todos estavam amarrados com arame. Mas tem uma cabeça que 
nunca conseguimos encontrar.” Oito membros da sua família esta
vam entre os milhares que foram detidos e, depois, sumariamente 
executados pelas tropas russas. A mulher e aqueles parentes próxi
mos haviam deixado a cidade meses antes para ficar na casa de outros 
parentes numa pequena aldeia. Os outros oito membros da família 
não foram embora porque não tinham dinheiro: cada vez que alguém 
passava pelos postos de controle instalados pelo Exército russo, tinha 
que pagar. Enquanto conversávamos, aproximou-se de nós uma outra 
mulher que arrastava atrás de si duas sobrinhas: uma menina pálida, 
de oito anos, e uma adolescente emburrada. “O pai delas morreu no 
bombardeio”, disse ela. “A mãe não aguentou e morreu. E a avó delas 
também. As meninas enterraram os corpos no quintal. Ontem de
senterramos o pai, lavamos o corpo dele, mas os homens estão com 
medo de sair para enterrá-lo. Então, ele está lá em casa mesmo.” Pedi 
à adolescente que confirmasse a história, mas ela começou a chorar e 
se afastou do pequeno grupo.

Aquela gente me disse que tinha votado numa ativista de direitos 
humanos que, no final da campanha, tinha um percentual de inten
ções de votos tão baixo que a maior parte dos anúncios na imprensa 
não chegava sequer a mencioná-la. Mas também vi diversos eleitores
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de Putin entre os chechenos. “Não aguento mais guerra”, disse-me 
um homem de meia-idade. "Não aguento mais ficar passando, como 
um bastão, das mãos de uns bandidos para as de outros.” Olhei à mi
nha volta: estávamos numa área de Grozny formada, em grande parte, 
por moradias particulares. Agora, só havia ali umas grades separando 
uma propriedade fantasma da outra. “Não foi Putin que fez isso?”, 
perguntei.

"Já tinha uns dez anos que a guerra vinha acontecendo”, respondeu 
o homem, exagerando um pouquinho: os primeiros conflitos armados 
na Chechênia datam de 1991. “O que poderia ter mudado? Queremos 
um poder forte; é o poder que une. Somos o tipo de gente que precisa 
de um juiz.”

Havia um checheno entre os dez candidatos praticamente desco
nhecidos que não tinham a menor chance de concorrer com Putin. 
Como era um milionário de Moscou, empresário do ramo imobiliário, 
o sujeito tinha mandado toneladas de farinha de trigo para os cam
pos de refugiados pouco antes da eleição. "Não adianta votar nele”, 
disse-me o vice-coordenador de um desses campos, nos arredores de 
Ingushetia. "Eu poderia votar nele, mas ninguém na Rússia vai fazer 
isso.” O seu voto ia para Putin. "Ele é um bom homem. Não fez isso 
conosco porque quis: havia muitos outros querendo que tudo come
çasse de novo.”

O chefe do tal homem, um indivíduo de 50 anos, todo enrugado, que 
se chamava Hamzat, declarou: “Disseram para a gente votar em Putin 
porque ele é que vai ser o presidente mesmo.” Hamzat tinha passado vin
te e nove dias preso pelos russos durante a primeira guerra da Chechênia; 
ainda tinha duas cicatrizes na cabeça e uma marca permanente no ombro, 
onde tinha levado uma coronhada de fuzil. Mostrou um retrato do filho, 
um garoto de 16 anos, lábios grossos e cabelos cacheados, que estava 
atualmente preso. O pai descobriu em que campo o filho estava, mas os 
carcereiros lhe pediram um resgate de mil dólares — prática bastante 
comum de ambos os lados do conflito. Ele não me disse o que aconte
ceu depois, mas alguns refugiados me contaram que ele saiu recolhendo 
dinheiro ali no campo, mas mál conseguiu reunir um décimo da quantia 
pedida. O garoto continuava na prisão.

O campo era um terreno cheio de tendas militares e um trem 
de dez vagões que havia sido rebocado até o local, solução bem
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comum para suprir a falta de moradias intactas. Eu mesma estava 
hospedada num trem militar numa cidadezinha não longe dali. O 
escritório de Hamzat ficava num desses vagões. Na porta, pelo lado 
de fora, estava colado um papel contendo sessenta e um nomes 
escritos à mão debaixo do título “Levados para a cadeia de Naursk 
e, mais tarde, transportados para o hospital de Pyatigorsk”. Ao 
lado de cada nome, viam-se idades que iam dos 16 aos 52 anos. 
Aparentemente, eram refugiados que haviam sido levados para um 
hospital antes que a imprensa fosse visitar a cadeia mais famosa 
da Chechênia. Um dos residentes fez aquela lista na esperança de 
ajudar parentes a encontrarem familiares desaparecidos. Junto de 
um desses nomes, alguém escreveu “morto” com uma esferográfica 
azul.

De acordo com os regulamentos militares, eu passava a maior parte 
do tempo em companhia de russos uniformizados. Teria preferido fi
car entre os chechenos — não porque simpatizasse mais com eles, mas 
porque achava exaustiva a constante atmosfera de medo que reinava 
do lado russo. Com soldados caindo diariamente em emboscadas, os 
jovens convocados e seus comandantes não conseguiam relaxar nem 
mesmo quando tentavam beber até não poder mais, como faziam toda 
noite, para esquecer os disparos de artilharia que pareciam não parar 
nunca. Havia tiroteios por todo lado durante o dia também, mesmo no 
dia da eleição. Quando tentei passear por um bairro antes densamente 
populoso de Grozny, os meus dois guardiães me imploraram para não 
fazer aquilo. “De qualquer jeito, não tem ninguém por lá”, alegou um 
deles. “Por que precisa andar por aí? Vão nos apagar a todos.” Isso 
significava matar. Supostamente, aquelas tropas — cujos integrantes 
votaram maciçamente em Putin, a mando do comandante — contro
lavam Grozny. Mas, nos anos subsequentes, os russos continuariam a 
perder homens diariamente.

Um novo comandante de distrito russo recém-nomeado começou 
a desfiar elogios a Putin. “Um homem de ouro assumiu o poder na 
Rússia hoje”, disse ele. “Um homem firme.” Antes da eleição, os co
mitês organizadores locais haviam percorrido os porões da vizinhan
ça, fazendo uma lista dos eleitores. O número computado foi 3.400 
e houve a mesma quantidade de cédulas, mas, ao meio-dia, estas já 
tinham acabado. “Eu lhes disse que haveria mais gente”, reclamava o
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tal comandante, “mas eles não me deram ouvidos! Mas de onde vie
ram todas essas pessoas? É claro que não brotaram do chão!”

Na verdade, vários deles tinham, sim, brotado do chão, e não ape
nas porque moravam agora no porão dos prédios demolidos, mas 
também porque muitos dos que vieram votar — a maioria mulheres 
idosas — chegaram à sessão eleitoral trazendo, cada uma, dois ou três 
passaportes, o seu próprio e os dos seus familiares que — ou pelo 
menos elas assim esperavam, suponho — ainda estavam vivos. Quem 
tivesse perdido o passaporte podia usar um formulário especial para 
votar, o que significava que os seus documentos poderiam ser usados 
em outra sessão qualquer. Pude confirmar a minha teoria ao circular 
de posto em posto de votação: sempre que chegava a um deles, podia 
votar tranquilamente, usando os meus documentos de Moscou ou não 
usando nada.

Antes do início da segunda guerra, a Chechênia tinha uma popu
lação oficial de 380.000 habitantes. Na época da eleição, o total de 
votantes chegou a 460.000, aumento que não se devia apenas às tro
pas russas estacionadas na região, mas também às almas cujos passa
portes reais ou imaginários foram usados nas urnas.1 Pouco menos de 
trinta por cento votaram em Putin: foi o seu pior resultado em toda a 
Rússia. No cômputo geral, porém, o homem sem rosto, que não tinha 
plataforma política nem fez campanha, obteve mais de cinqüenta e 
dois por cento dos votos, eliminando a necessidade de um segundo 
turno.2

No d ia  7 d e  m aio d e  2000, Putin foi empossado presidente da Rús
sia. Em rigor, aquela foi a primeira cerimônia do gênero na história: 
Yeltsin havia sido eleito para o primeiro mandato quando a Rússia 
ainda fazia parte da URSS. Assim, Putin pode instituir um ritual. Por 
sugestão dele, a cerimônia, originalmente planejada para o Palácio 
Estatal do Kremlin, com seu estilo mais moderno — onde o Partido 
Comunista realizava os seus congressos e o governo Yeltsin organizou 
várias conferências — foi transferida para o histórico Grande Palácio, 
onde outrora viveram os czares.3 Putin atravessou o salão, pisando 
num imenso tapete vermelho, deixando o braço esquerdo pender ao 
lado do corpo e mantendo o direito estranhamente imóvel, com o co
tovelo ligeiramente dobrado, um jeito de andar que logo seria bem
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conhecido de todos os espectadores de TV da Rússia e que levou um 
observador norte-americano a aventar a hipótese que ele talvez tivesse 
sofrido algum trauma na hora do parto ou até mesmo um derrame in- 
trauterino.4 Pessoalmente, tendo a achar que esse seu jeito de andar é 
exatamente o que parece: o de alguém que executa todos os seus atos 
públicos mecanicamente e com relutância, indicando, a cada passo, 
tanto uma extrema cautela quanto uma extrema agressividade. Para 
os russos, o seu andar parecia também afetação de adolescente, assim 
como o hábito de usar o relógio no pulso direito embora seja destro. 
Essa moda logo pegou entre os burocratas de todos os escalões, e a 
maior fábrica de relógios do país, em Tatarstão, não tardou a lançar 
um novo modelo, batizado de relógio Kremlin, para canhotos, e en
viou o primeiro da série para Moscou, de presente para o presidente.5 
Ele nunca foi visto usando aquele relógio barato, de fabricação nacio
nal, embora tenha sido fotografado, no período de um ou dois anos, 
usando diversos modelos: muitas vezes um Patek Philippe Calendário 
Perpétuo, em ouro branco, que custa 60.000 dólares.6

Na cerimônia de posse, havia mil e quinhentos convidados e, entre 
eles, uma incrível quantidade de pessoas fardadas. Um dos presentes 
mereceu destaque especial: Vladimir Kryuchkov, ex-diretor da KGB e 
um dos organizadores do golpe de 1991. Um repórter que estava no 
local o descreveu como “um velho, de baixa estatura, com dificuldade 
para ficar de pé e que se levantou uma única vez: na hora da execução 
do hino nacional”.7 Era fácil vê-lo ali dentro porque ele ficou sen
tado a alguma distância dos demais convidados: Kryuchkov não era 
exatamente um membro da elite política contemporânea da Rússia. 
Mesmo assim, ninguém ousou fazer qualquer objeção explícita à pre
sença de um homem que tentou lançar mão das armas para sufocar a 
democracia no país. Ele tinha passado dezessete meses na prisão e foi 
indultado pelo Parlamento em 1994. A maioria dos jornais que cobriu 
a posse do presidente ignorou completamente a figura de Kryuchkov. 
Das trinta e quatro notas sobre o evento, o Kommersant, principal diá
rio comercial do país, dedicou a ele apenas uma, a de número vinte. 
Se os jornalistas tivessem o dom da premonição, é provável que lhe ti
vessem dado muito mais importância, pois a Rússia comemorava não 
apenas a mudança de governo, mas também uma mudança de regime, 
regime ao qual Kryuchkov viera dar as boas-vindas.
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Poucos meses antes, em 18 de dezembro de 1999 — quando falta
vam duas semanas para ele se tornar presidente em exercício —, Putin 
tomou a palavra num banquete com que se festejava a data de criação 
da polícia secreta soviética, um obscuro feriado profissional que esta
va destinado a ganhar destaque nos anos subsequentes, com as ruas 
enfeitadas por faixas comemorativas e transmissões dos festejos pela 
TV. “Gostaria de comunicar”, disse ele, “que os oficiais do FSB envia
dos para trabalhar infiltrados no governo federal saíram-se muito bem 
no desempenho das tarefas que lhes foram confiadas”.8 A sala inteira 
caiu na gargalhada. Mais tarde, Putin tentou minimizar o fato, dizen
do ter sido uma piada, mas, no mesmo dia, ele havia reinagurado uma 
placa comemorativa na sede do FSB, lembrando ao mundo que Yuri 
Andropov, o único chefe da polícia secreta a se tornar secretário-geral 
do Partido Comunista, tinha trabalhado ali.

Uma vez que a campanha para a presidência e Vladimir Putin, o 
homem propriamente dito, pareciam levar vidas paralelas, tudo que 
ele fez, entre dezembro e a data da posse, foram umas poucas ações 
públicas. Escolheu o primeiro-ministro, um homem cuja estatura 
imponente, a possante voz grave, o jeitão de galã hollywoodiano e o 
sorriso revelando dentes branquíssimos contrastavam com a sua falta 
de ambição política. Mikhail Kasyanov parecia ter a burocracia infil
trada no sangue: depois de fazer carreira nos ministérios soviéticos e 
de uma suave transição, trabalhando para alguns ministros em vários 
gabinetes do governo Yeltsin, tornara-se recentemente ministro das 
Finanças.

“Ele me chamou no dia 2 de janeiro”, apenas três dias depois da 
renúncia de Yeltsin, disse-me Kasyanov. “E expôs as condições para a 
minha nomeação, dizendo: ‘Se você não se intrometer na minha seara, 
poderemos nos entender.’”9 Kasyanov, nada familiarizado com esse 
tipo de linguajar, ficou mais impactado pelas palavras de Putin que 
pelo teor da sua declaração. Pela Constituição, o primeiro-ministro 
tem ampla autoridade sobre as corporações militares; Putin estava lhe 
dizendo que, se ele quisesse ocupar aquele cargo, teria de abrir mão 
desses poderes. Kasyanov aceitou prontamente e, em troca, pediu que 
o presidente lhe permitisse implementar as reformas econômicas que 
havia planejado. Putin concordou e o nomeou seu vice-primeiro-mi
nistro, prometendo fazer dele o premier assim que tomasse posse.
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Na verdade, Kasyanov assumiu a tarefa de tocar o governo. Putin 
se pôs a preparar o que tinha chamado de “sua seara”. O seu primei
ro decreto como presidente em exercício assegurava a Boris Yeltsin 
imunidade judicial. O segundo estabelecia uma nova doutrina militar 
russa, abandonando a velha política de não agressão no que se refere 
às armas nucleares e enfatizando o direito de usá-las contra agresso
res “se outros meios de solução do conflito houverem se esgotado 
ou se revelarem ineficazes”. Pouco depois, outro decreto restabeleceu 
o treinamento obrigatório para os reservistas (todo cidadão fisica
mente capaz era considerado reservista), algo que havia sido abolido, 
para alívio das esposas e mães russas, depois que o país se retirou do 
Afeganistão. Dois dos seis parágrafos do decreto foram classificados 
como secretos, levando a crer que se poderia descobrir, aí, se os re
servistas deviam contar com a possibilidade de ser mandados para a 
Chechênia. Dias depois, Putin baixou uma portaria concedendo aos 
quarenta ministros do governo e outras autoridades o direito de clas
sificar informações como secretas, numa evidente violação à Consti
tuição. Também restabeleceu o treinamento militar obrigatório nas 
escolas secundárias, tanto públicas quanto particulares: essa matéria, 
que, para os meninos, envolvia desmontar, limpar e remontar um Ka- 
lashnikov, havia sido extinta durante a perestroika. Ao todo, seis dos 
onze decretos por ele baixados nos seus dois primeiros meses como 
presidente em exercício referiam-se a assuntos militares. Em 27 de 
janeiro, Kasyanov anunciou que o orçamento destinado à defesa teria 
um aumento de cinqüenta por cento — isso num país que ainda não 
conseguia saldar a sua dívida externa e que estava vendo a maioria da 
sua população afundar cada vez mais na pobreza.10

Se alguém, na Rússia ou no exterior, tivesse se dado ao trabalho de 
prestar atenção, teria percebido que as semanas em que Putin esteve 
instalado no seu trono temporário já davam todas as pistas sobre a 
natureza do tal novo regime. Mas o país estava ocupado demais ele
gendo um presidente imaginário, e o resto do mundo só começaria a 
questionar a sua escolha anos mais tarde.

Q u a n d o  P u t in  to m o u  p osse , eu estava novamente na Chechênia: con
siderando-se o que a política e o jornalismo político tinham virado, é 
claro que eu precisava ter a sensação que havia algum sentido no que
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fazia. Com o sistema político do país desmoronando bem diante dos 
meus olhos, sentia-me particularmente sortuda por ter a chance de 
pesquisar e publicar as histórias que julgava importantes. Dessa vez, 
viajava com militares e grupos de voluntários que procuravam solda
dos russos desaparecidos em combate; àquela altura, já eram cerca de 
mil, metade dos quais estava desaparecida desde a última guerra.

Voltei no fim de semana da posse. No meu segundo dia no escri
tório depois da viagem, que também era o segundo dia de Vladimir 
Putin como presidente, forças da polícia especial invadiram a sede 
da Media-Most, de Vladimir Gusinsky, empresa que era proprietária 
da revista em que eu trabalhava. Vários homens usando uniforme de 
camuflagem, máscaras de lã preta com fendas para os olhos e armados 
com fuzis automáticos de cano curto foram entrando nos escritórios 
do prédio recém-reformado que ficava bem no centro de Moscou — a 
cerca de um quilômetro e meio do Kremlin —, agrediram alguns fun
cionários e atiraram pilhas de papel em caixas de papelão que, depois, 
foram levadas em furgões. Mais tarde, a promotoria, a administração 
presidencial e os fiscais da receita deram declarações públicas bem 
confusas e desconcertantes, tentando explicar o ataque: disseram que 
suspeitavam de irregularidades fiscais; disseram que suspeitavam de 
conduta imprópria por parte da segurança interna da Media-Most; 
disseram até que suspeitavam que a empresa estivesse espionando 
os seus próprios jornalistas. No entanto, a natureza daquele ataque 
não era nenhum mistério para quem tivesse qualquer envolvimento 
com o mundo dos negócios ou mesmo observado como os negócios se 
realizavam na Rússia dos anos 1990: aquela invasão era uma ameaça. 
Esse tipo de ação era geralmente orquestrado por grupos do crime or
ganizado para mostrar quem mandava ali e quem tinha mais influên
cia junto à polícia. Sob vários aspectos, porém, a invasão da Media- 
-Most era diferente das demais: por sua proporção (uma quantidade 
enorme de militares, vários furgões carregados de documentos); pelo 
local da ação (o centro de Moscou); pela hora em que ocorreu (em 
plena luz do dia); e pelo alvo visado (um dos sete empresários mais 
influentes do país). Inusitado também era o seu suposto mentor, que 
os distribuidores da Media-Most identificaram como sendo Vladimir 
Putin. Ele próprio alegou não ter qualquer conhecimento do ocorrido: 
na hora da invasão, o presidente estava no Kremlin, num encontro
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com Ted Tumer, relembrando os Jogos da Boa Vontade, realizados em 
São Petersburgo, na década de 1990, e discutindo o futuro da mídia.11

Os meses que se seguiram ao ataque à sede da Media-Most foram 
aquele tipo de período difícil de lembrar e de descrever: o intervalo 
entre o diagnóstico e o desfecho, entre o dia em que ficamos sabendo 
que a história vai acabar e o dia em que ela efetivamente acaba. Acho 
que é perfeitamente possível dizer que as quase setenta pessoas que 
trabalhavam na minha revista e as centenas de funcionários do jornal 
e do canal de TV de Gusinsky, NTV — o mesmo canal que havia trans
mitido a investigação das explosões ocorridas nos prédios residenciais 
—, souberam, no dia mesmo da invasão, que aquilo era o começo do 
fim da maior empresa privada de jornalismo da Rússia. Mesmo assim, 
continuamos a trabalhar praticamente como se não tivesse acontecido 
nada, como se a história dos problemas da empresa fosse mais uma a 
ser coberta.

Não lembro como fiquei sabendo da prisão de Vladimir Gusinsky 
no dia 13 de junho. Devo ter ouvido no rádio do carro, embora isso 
não me pareça muito provável: o verão de 2000 foi o segundo que 
passei pedalando por Moscou, o que, na época, era uma novidade em 
termos de meio de transporte. Nesse mês, eu estava inclusive tra
balhando numa matéria sobre ciclismo urbano. Deve ter sido algum 
colega que me contou. Ou talvez um amigo tenha me telefonado. Seja 
como for, a coisa mais importante que ouvi não foi que um dos ho
mens mais influentes do país — e que, por acaso, era quem pagava o 
meu salário — tinha sido preso, mas que ele tinha sido preso sob acu
sações ligadas à privatização de uma companhia chamava Russkoye 
Video. Eu precisava escrever aquela história.

A R u ssk oye  v id e o  era uma produtora de programas para a TV que per
tencera a Dmitry Rozhdestvensky, o homem de São Petersburgo que 
estava preso havia já dois anos. A sua história foi uma matéria que 
acompanhei por algum tempo, sem entender nada, e que começou 
quando fui à cidade para escrever sobre o assassinato de Galina Sta
rovoitova.

As minhas fontes ali — entre as quais a assistente de Starovoito
va, que tinha sobrevivido ao tiroteio — insistiram para que eu pro
curasse um casal mais velho que morava num apartamento amplo
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e bem-montado, no canal Griboyedov. Durante os vários encontros 
que tivemos, ao longo de alguns meses, eles me contaram a história 
do filho, Dmitry Rozhdestvensky, um produtor de TV de 44 anos, 
bem-educado, que teve muito sucesso no governo de Sobchak (tendo 
inclusive colaborado em sua campanha à reeleição) e, agora, estava 
preso.

Aparentemente, alguém havia armado para conseguir pegá-lo. Pri
meiro, em março de 1997, ele foi submetido a uma auditoria fiscal. 
Depois, em maio, recebeu uma carta do serviço de polícia secreta lo
cal dizendo que o transmissor usado pela estação de TV da qual ele 
era sócio representava séria ameaça à segurança do Estado. Mais tar
de, Rozhdestvensky foi interrogado diversas vezes a respeito do caso 
Sobchak. “A suspeita era que Dmitry realizasse lavagem de dinheiro 
para o prefeito”, disse-me a sua mãe. “Mas Dmitry teve sorte: Sobchak 
nunca pagou um tostão à sua empresa, nem mesmo o que lhe devia 
pela produção e transmissão da sua propaganda eleitoral.” Finalmen
te, em março de 1998, Rozhdestvensky foi acusado de evasão fiscal. 
Uma noite, naquele mês, a equipe especial da procuradoria vasculhou 
os apartamentos de quarenta e uma pessoas que tinham alguma rela
ção com a Russkoye Video, inclusive os freelancers.

“Foi aí que começaram os ataques”, disse-me ainda a mulher. Qua
se todo dia o seu filho era intimado a comparecer para um interrogató
rio; o seu apartamento, o seu escritório e a sua dacha foram revistados 
inúmeras vezes. Em agosto de 1998, a mulher dele teve um derrame. 
“Estávamos na dacha”, prosseguiu ela. “Ele tinha que vir para os in
terrogatórios diariamente e nunca sabíamos se voltaria. Eu conseguia 
aguentar esse tipo de coisa — o meu pai foi preso três vezes no tempo 
de Stalin —, mas Natasha [a esposa de Dmitry] se mostrou bem mais 
fraca.”

“Em setembro de 1998, Dmitry Rozhdestvensky foi acusado de so
negação fiscal e levado para a prisão. Só viu os pais dois meses mais 
tarde. Durante cerca de um ano e meio, estive com os Rozhdestvenksy 
e eles iam me pondo a par da situação do filho. Dmitry estava sendo 
levado de um lado para o outro, passando por Moscou e, enfim, sendo 
transferido para uma prisão da polícia secreta nos arredores de São Pe
tersburgo. As acusações contra ele também iam mudando: primeiro, 
sonegação de um carro; depois, sonegação do dinheiro recebido por
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um contrato publicitário; mais tarde, apropriação indébita de verbas 
para construir uma casa de veraneio. Pelo que percebi, os seus negó
cios e as finanças familiares estavam tão misturados e tudo era tão 
confuso que os promotores podiam continuar encontrando um jeito 
de mantê-lo atrás das grades pelo tempo que quisessem. O que eu não 
entendia era por que alguém queria vê-lo na cadeia.

Os pais dele me disseram que aquilo era coisa de Vladimir Yakolev, 
o homem que substituíra Sobchak na prefeitura, para se vingar do 
envolvimento de Rozhdestvensky na campanha para a reeleição do 
seu antecessor. Mas outras pessoas também haviam apoiado Sobchak. 
Será que ele estava servindo de bode expiatório, já que outros, como 
Putin, eram agora tão poderosos que tinham se tornado inatingíveis? 
Pode ser. Ou será que não era Yakolev que estava querendo se vingar, 
mas sim algum dos ex-parceiros comerciais de Rozhdestvensky, entre 
os quais se encontravam o próprio Putin e várias outras figuras in
fluentes de São Petersburgo que, aparentemente, tinham acabado de 
abrir uma produtora de TV vinculada aos cassinos da cidade? Também 
pode ser. Ou será que, como achava a assistente de Starovoitova, era 
um caso macabro de chantagem por parte de um empresário que em 
vão tentara pressionar Rozhdestvensky a vender a sua firma? Mais 
uma vez, pode ser.

Continuei indo ver os Rozhdestvenky porque não conseguia saber 
como escrever a história do seu filho. Quanto mais coisas aconteciam, 
menos eu entendia aquilo tudo. O tal empresário que supostamente 
estaria chantageando Dmitry acabou sendo preso como mandante de 
vários assassinatos, inclusive o de um vice-prefeito encarregado de 
incorporações imobiliárias que foi morto a tiros em 1997, na Nevsky 
Prospekt, em plena luz do dia. Uma coisa estava clara: o que quer que 
estivesse acontecendo com Rozhdestvensky tinha pouco ou nada a ver 
com o processo jurídico contra ele e tudo a ver com o jeito como se 
faziam negócios e política em São Petersburgo.12

Agora, esse caso e essa empresa— de que a maior parte dos russos 
nunca tinha ouvido falar — haviam, sabe-se lá como, levado Vladimir 
Gusinsky para a prisão. Como já tinha feito tantas vezes nos últimos 
dois anos, sentei e comecei a remexer no arquivo que eu tinha reunido 
sobre essa história. Era quase meia gaveta de papéis, em sua maioria 
acusações legais e documentos que poderiam prová-las. Pela primeira
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vez, aquilo começou a fazer sentido para mim, embora eu não conse
guisse ver ali um caso jurídico — aliás, exatamente como os eficien- 
tíssimos advogados da Media-Most. “Não existe nenhuma acusação”, 
disse-me, nitidamente desnorteada, uma mulher de meia-idade, mui
to inteligente, que fazia parte da equipe jurídica. “Não consigo nem 
mesmo entender de que crime se trata. Não faço ideia de onde tira
ram os números que citam aqui. Nesse ponto, dizem que a própria 
empresa foi criada ilegalmente, mas referem-se a uma lei que não diz 
absolutamente nada a esse respeito. E mesmo que a firma tenha sido 
criada infringindo a lei, a Media-Most não tem nada a ver com isso.”13 
O grupo maior tinha comprado a Russkoye Video juntamente com 
dezenas de outras pequenas produtoras e emissoras regionais quando 
estava criando uma rede nacional. A firma de São Petersburgo nem era 
um dos maiores veículos de anúncios da rede: foi comprada principal
mente por causa do seu imenso acervo de filmes B que o grupo trans
mitia quando ainda estava preparando os seus próprios programas.

“Essa história seria cômica se não fosse tão triste”, observou a ad
vogada. “Quem dera os crimes na Rússia fossem como esse”, ou seja, 
feitos de ilegalidades discutíveis.

O crime, na Rússia, não tinha nada disso, mas muitos processos 
legais no país estavam começando a ficar exatamente desse jeito: uma 
mistura confusa, cheia de contradições. Percebi que a minha teoria 
original sobre Dmitry Rozhdestvensky estava certa: tratava-se efetiva
mente de uma vingança pessoal. Mas o culpado não era nem o atual 
governante de São Petersburgo, como diziam alguns, nem um chefao 
mafioso que já estava preso, como acreditavam outros.

Aparentemente, houve algum desentendimento muito sério entre 
Dmitry Rozhdestvenky e Vladimir Putin, com quem ele tinha traba
lhado na fracassada campanha de Sobchak à reeleição. Isso explicava 
por que, depois de eu ter acompanhado o caso por quase dois anos, o 
promotor me ameaçou da última vez que lhe telefonei, em 29 de fe
vereiro de 2000. “Esqueça isso”, disse ele. "Acredite, Masha, é melhor 
não ir mais fundo nessa história. Ou vai se arrepender.” Passei alguns 
anos escrevendo sobre casos judiciais e ninguém — nem mesmo cri
minosos acusados e seus comparsas geralmente nada agradáveis —ja
mais falou comigo daquele jeito. O que haveria de tão importante e as
sustador nesse caso particular? Só o fato de ele estar sendo realizado
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em nome do homem que era, agora, presidente em exercício do país. 
O promotor, Yuri Vanyushin, era um ex-colega de faculdade de Pu
tin. Foi trabalhar na promotoria logo que saiu da universidade, assim 
como Putin foi para a KGB, mas, quando este voltou para Leningrado 
como vice de Sobchak, Vanyushin também foi para a prefeitura da 
cidade. Na época em que Putin foi para Moscou, seis anos mais tarde, 
Vanyushin voltou à promotoria, tomando-se um investigador especia
lizado em “casos muito importantes”, uma efetiva categoria legal. O 
processo contra Rohzdestvensky não se enquadrava nos critérios para 
ter tal classificação, mas é claro que era um caso importantíssimo para 
uma pessoa também importantíssima.

Outro indivíduo bem próximo do presidente em exercício, Viktor 
Cherkesov, que havia sido nomeado para chefiar a divisão do FSB em 
São Petersburgo depois de muito lobby de Putin e de muitos protestos 
de ex-dissidentes, entrou nessa história quando o caso contra Rohz
destvensky parecia estar apenas começando a tomar forma. Depois 
que uma auditoria fiscal fracassou na tentativa de obter elementos 
que justificassem um processo, Cherkesov mandou a Rozhdestvensky 
uma carta informando que o transmissor que a Russkoye Video estava 
usando era uma ameaça à segurança nacional. Assim que a empresa 
parou de usá-lo, outra companhia passou a utilizar o mesmo trans
missor que parece ter deixado de ser uma ameaça.14 Um ano depois, 
Cherkesov também foi para Moscou e tomou-se o primeiro vice-dire
tor do FSB.

Os pais de Rozhdestvensky tinham esperanças que o filho fosse li
bertado tão logo o seu velho amigo Vladimir Putin assumisse a chefia 
da polícia secreta, depois, a do governo e, finalmente, a do Estado. O 
que aconteceu, porém, foi que Vanyushin prosseguiu com o caso mes
mo quando as acusações pareciam não se sustentar: ele simplesmente 
corria atrás de outros motivos igualmente duvidosos para conseguir 
mantê-lo na prisão. Em fins do verão de 2000, um tribunal finalmente 
levaria em consideração a saúde precária do acusado e permitiria que 
ele aguardasse o julgamento em liberdade. Rozhdestvensky morreu 
em junho de 2002, aos 48 anos.15

O que eu estava descobrindo agora, enquanto examinava os do
cumentos que tinha guardado por quase dois anos, era a mesma coi
sa que Natalya Gevorkyan descobriu quando interpelou Putin sobre
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o jornalista Andrei Babitsky: “Ele é um homenzinho vingativo”, nas 
suas palavras. O caso contra Gusinsky era, exatamente como aconte
cera com Rozhdestvensky, uma questão de vingança pessoal. Gusinsky 
não o apoiou na eleição. Tinha boas relações pessoais e comerciais 
significativas com o prefeito de Moscou, Yuri Luzhkov, que liderava 
a coalizão de oposição à Família. Foi o canal de TV de Gusinsky que 
transmitiu, dois dias antes da eleição, o programa sobre as explosões 
dos prédios residenciais.

A prisão de Gusinsky não tinha qualquer vínculo efetivo com a 
Russkoye Video; simplesmente, o homem que estava por trás dessa 
prisão conhecia todos os pormenores do caso da produtora de TV, que 
servia tanto quanto qualquer outro quando tudo que se pretendia era 
pôr um dos homens mais poderosos da Rússia atrás das grades. Se 
havia qualquer irregularidade nos documentos de criação da empresa, 
Putin também tinha conhecimento delas: esquadrinhando os meus 
papéis, encontrei um documento autorizando a constituição da com
panhia, e a assinatura era de Vladimir Putin.

Vladimir Gusinsky ficou apenas três dias na cadeia. Assim que foi 
libertado, depois de pagar fiança, deixou o país, tornando-se o primei
ro refugiado político do regime de Putin — só cinco semanas após a 
cerimônia de posse.

À  d if e r e n ç a  d o  p r o p r ie tá r io  d a  m inha em presa, eu ainda estava em 
Moscou. E, aparentemente, numa situação bem delicada, exatamente 
como o promotor Vanyushin havia me avisado. Tinha escrito um ar
tigo sobre o caso da Russkoye Video que foi publicado dias depois de 
Gusinsky deixar o país e trazia a imagem do documento que eu havia 
encontrado — aquele, assinado por Putin. Não demorou muito e per
cebi que havia um homem em cima de uma escada diante da porta do 
meu apartamento — vinte e quatro horas por dia. “O que está fazendo 
aí?”, perguntava eu cada vez que abria a porta e o via ali. “Um conser
to”, respondia ele, com um grunhido.

Poucos dias depois, o telefone da minha casa foi desligado. A com
panhia telefônica insistia que não tinha nada a ver com aquilo, mas fo
ram vários dias até ele voltar a funcionar. Essas eram algumas táticas 
típicas da KGB, com o objetivo de me fazer entender que eu nunca es
tava a salvo e nunca estava só: esse método não mudou nada desde os
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anos 1970, quando o mesmo tipo de capanga ficava postado na escada 
do prédio de alguém para deixar claro que essa pessoa estava sendo 
observada. Saber disso não facilitava em nada as coisas para mim. Es
sas táticas invasivas continuavam funcionando tão bem agora quanto 
trinta anos atrás: não demorou muito e eu estava enlouquecendo de 
tão preocupada com algo que eu não podia identificar.

Aproveitei a oportunidade de uma reportagem para sair do país por 
umas duas semanas. E decidi procurar outro emprego. O meu tinha 
sido o melhor do mundo e, enquanto trabalhei ali, arrisquei a vida 
várias vezes indo à Chechênia, à antiga Iugoslávia e a outras zonas 
de conflito pós-soviéticas. Mas não estava preparada para viver sob 
ameaça constante, por mais indefinida que ela fosse. Havia uma vaga 
de chefe de redação da revista americana U.S. News & World Report, em 
Moscou, e logo tratei de agarrar essa chance.

Nesse meio-tempo, Gusinsky, vivendo entre a Inglaterra e a Espa
nha, onde tinha uma casa, estava negociando com o Estado russo o 
destino do seu império jornalístico. Ele era dono de sessenta por cento 
das ações da própria empresa; outros trinta por cento pertenciam ao 
monopólio estatal de gás, Gazprom, e dez por cento a pessoas físicas, 
em sua maioria altos executivos da companhia. Gusinsky tinha feito 
um empréstimo de vulto junto a um banco estatal para financiar a 
instalação da sua rede via satélite. Menos de um ano atrás, ainda tinha 
esperanças que a sua dívida seria perdoada: a sua relação outrora tão 
próxima com Yeltsin e o papel que desempenhou na campanha para 
a reeleição do ex-presidente em 1996 faziam com que essa esperança 
não parecesse absurda, ao menos para o próprio Gusinsky.16 Agora, 
alguns desses títulos já estavam vencidos e o Estado decidira ante
cipar a cobrança do restante, pedindo o pagamento em ações e não 
em dinheiro — pretendendo garantir assim que o monopólio estatal 
de gás assumisse o controle das empresas. Gusinsky vinha tentando 
renegociar a dívida de forma a evitar que qualquer dos acionistas pu
desse ser sócio majoritário, o que preservaria a independência dos 
veículos de mídia.

À medida que as negociações iam ficando mais belicosas, alguém
— cada lado acusava o outro — deixou vazar para a imprensa um 
documento que Gusinsky havia assinado antes de sair do país. Apa
rentemente, ele tinha concordado, por escrito, em ceder o controle
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acionário da sua companhia à Gazprom em troca da sua liberdade 
pessoal. Para cúmulo do azar, o documento trazia não apenas a assi
natura de Gusinsky e do diretor do serviço de imprensa da Gazprom
— recriado especialmente para a ocasião —, mas também do ministro 
da Imprensa, Mikhail Lesin.17 Em suma, era um típico contrato de 
crime organizado, formalizando a troca de uma operação comercial 
pela segurança pessoal de alguém, e o Estado era parte desse contrato. 
Quando o documento vazou, Gusinsky declarou publicamente que o 
próprio ministro o tinha ameaçado, obrigando-o a assinar sob coação, 
“virtualmente com uma arma apontada para a minha cabeça”.18 E cha
mou todo esse processo de “extorsão estatal”.

Putin se recusou a comentar o caso.19 Apesar de tudo, porém, nin
guém parecia duvidar que a ordem para extorquir de Gusinsky a em
presa de comunicação tinha partido diretamente dele. Mikhail Kasya- 
nov, o seu primeiro-ministro de dentes branquíssimos, pareceu ge
nuinamente surpreso e até chocado com aquelas revelações e repreen
deu Lesin publicamente, diante das câmeras de televisão.20 Três dias 
mais tarde, Mikhail Gorbachev surgiu, depois de nove anos afastado 
da política, para se encontrar com Putin e lhe pedir que resolvesse a 
situação de Gusinsky. Mas saiu desse encontro abatido, declarando à 
imprensa que o presidente tinha se recusado a intervir. No dia seguin
te, o primeiro-ministro iniciou a reunião ministerial repreendendo 
Lesin mais uma vez. Jornalistas russos e analistas políticos interpreta
ram esse gesto como um claro indício de que Kasyanov estava se sen
tindo impotente numa situação orquestrada pelo próprio presidente.

Não tardou muito para que esse tipo de apropriação de empresas 
privadas, fossem elas grandes ou pequenas, se tomasse corriqueiro. 
Mas o sistema que Yeltsin deixara atrás de si ainda não estava exata
mente pronto para abrigar essas “extorsões estatais”. Nos seus suces
sivos governos, Yeltsin não conseguiu fazer dos tribunais russos um 
sistema judiciário eficiente, mas conseguiu plantar neles a semente da 
ambição. Agora, esses tribunais, especialmente nas instâncias mais 
baixas, iam recusar algumas das demandas da Gazprom, sendo que 
um deles chegou até a rejeitar inteiramente o caso contra Gusinsky. 
No final das contas, o monopólio estatal levou quase um ano para 
obter o controle do império de Gusinsky. Em abril de 2001, depois de 
um impasse que se estendeu por praticamente uma semana, durante
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a qual a equipe da NTV ficou transmitindo ao vivo o processo de apro
priação —, o pessoal do editorial foi obrigado a sair. Uma semana de
pois, quando os meus ex-colegas da revista Itogi chegaram ao trabalho, 
deram com as portas trancadas e com a notícia de que absolutamente 
todos os empregados haviam sido demitidos.

Eu já  t in h a  sa íd o  d e  l á  no verão anterior para ir trabalhar na U.S. News 
& World Report. Antes de começar no novo emprego, tirei um curto 
período de férias viajando de barco pelo mar Negro. Mas, depois de 
um ou dois dias ao sol, tive de pegar um avião e voltar para o Norte: 
um submarino nuclear estava afundando no mar de Barents, levando 
consigo 118 tripulantes.

De todas as histórias dolorosas que precisei cobrir e que o povo da 
Rússia teve de testemunhar, o desastre do Kursk foi provavelmente a 
mais devastadora. Durante nove dias, as mães, as esposas e os filhos 
dos homens que estavam a bordo — e, junto com eles, a Rússia inteira
— conservaram a esperança de que alguns deles ainda estivessem vi
vos. Todo o país se manteve em vigília enquanto a Marinha e o gover
no se atarantavam em tentativas de resgate. Equipes da Noruega e da 
Grã-Bretanha se puseram à disposição, mas foram rejeitadas, suposta
mente em virtude de cuidados relativos à segurança. E o pior foi que o 
novo presidente ficou calado: estava de férias na costa do mar Negro.

O Kursk pode facilmente ser considerado uma metáfora da situa
ção pós-soviética. Começou a ser construído em 1990, quando a URSS 
estava prestes a se extinguir; ficou pronto em 1994, sem dúvida algu
ma o ponto mais baixo da história militar da Rússia, mas exatamente 
quando as suas ambições de superpotência, temporariamente abando
nadas enquanto o império ruía, voltaram a se reafirmar. O submarino 
nuclear era imenso, como um dia haviam sido essas ambições — e 
voltariam a ser, com Putin no poder, prometendo despachar os ini
migos privada abaixo. O Kursk, que praticamente não vinha tendo 
manutenção desde que foi lançado, participou de sua primeira missão 
no verão de 1999, quando Putin subiu ao poder, e ia participar da pri
meira operação importante de treinamento em agosto de 2000.

Mais tarde, ficaria claro que nem o submarino, nem a sua tripula
ção, bem como toda a Frota Russa do Norte, haviam sido preparados 
para o tal exercício. Na verdade, a operação não era oficialmente um
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exercício, ao menos em parte porque os navios e os seus homens não 
tinham conseguido preencher as exigências técnicas e legais exigidas 
para um exercício militar convencional. Portanto, o submarino e as 
demais embarcações de guerra que foram para o mar no dia 12 de 
agosto tinham sido convocados para uma “manobra conjunta”, ex
pressão que não existia e para a qual não existia, portanto, qualquer 
exigência claramente especificada. O Kursk foi lançado ao mar com 
uma tripulação sem treinamento específico e sem prática, e, ainda 
por cima, tendo sido recrutados de vários navios diferentes, aqueles 
homens não tinham nenhum entrosamento. O submarino havia sido 
equipado com torpedos de treinamento, alguns dos quais com a data 
de validade vencida e o resto sem uma verificação adequada. Alguns 
tinham furos de ferrugem visíveis; os anéis de conexão de borracha de 
outros já tinham sido usados inúmeras vezes, numa nítida violação 
aos regulamentos de segurança. “A morte está conosco aqui a bordo”, 
disse um dos tripulantes à sua mãe, referindo-se aos torpedos, seis 
dias antes do acidente.21

Foi um desses projéteis que, evidentemente, pegou fogo e explo
diu. Houve duas explosões dentro do submarino e a maioria da tri
pulação teve morte instantânea. Vinte e três sobreviventes correram 
para uma área que não havia sido afetada e ficaram esperando socorro. 
Dispunham do equipamento necessário para sobreviver ali dentro por 
algum tempo e, portanto, tinham motivos justificados para contar que 
seriam salvos — afinal, estavam participando de um exercício militar, 
havia diversos navios nas proximidades e o acidente seria decerto no
tado quase imediatamente.

Mas, enquanto os tremores provocados pelas explosões foram cap
tados por uma estação sísmica da Noruega, os navios russos que se 
encontravam muito mais perto do submarino parecem não ter perce
bido nada. Nove horas se passaram até que a frota noticiasse o ocor
rido, e outras tantas transcorreram até que o presidente, que estava 
de férias, fosse informado. Começaram então as operações de resgate, 
mas, ao que tudo indica, as equipes de socorro não tinham o treina
mento necessário para aquela tarefa e nem sequer conseguiram se 
acoplar ao submarino.

A maior parte dos vinte e três sobreviventes por certo poderia ter 
saído por conta própria — o acidente ocorreu em águas não muito pro
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fundas —, mas no compartimento do submarino onde se encontravam 
não havia, contrariando todos os regulamentos, o duto de emergência 
necessário à evacuação da tripulação. Aqueles vinte e três homens 
ficaram sentados no escuro até que uma das placas de regeneração de 
ar pegou fogo, enchendo o compartimento com uma fumaça letal que 
os matou a todos.

Durante os mais de dois dias em que sobreviveram no submarino 
submerso, os tripulantes ficaram batendo o sinal de SOS em código 
Morse, tentando colaborar com as manobras de resgate que, de início, 
inexistiam e, depois, se revelaram ineficazes. No fim, aquelas bati
das já eram aleatórias e desesperadas. Jamais tiveram resposta para 
a sua mensagem: obedecendo a uma regra tácita da frota, as equipes 
de resgate se mantinham em silêncio, evidentemente para evitar que 
embarcações inimigas pudessem localizá-las. Foi por essa mesma ra
zão essencial que as primeiras ofertas britânicas e norueguesas, no 
sentido de enviar mergulhadores para ajudar no resgate, foram recu
sadas. Quando, oito dias depois do acidente, uma equipe noruegue
sa foi finalmente autorizada a penetrar em águas territoriais russas e 
descer até onde estava o Kursk, não teve dificuldades em abordar o 
submarino na primeira tentativa feita. Como não conseguiram abrir 
a escotilha, os noruegueses arranjaram o equipamento necessário e, 
nove dias após o naufrágio, penetraram no Kursk e confirmaram que 
não havia nenhum sobrevivente.22

O país inteiro passou dez dias grudado nos televisores, à espera de 
notícias do Kursk. Ou do novo presidente, aquele que havia prometi
do restaurar o poderio militar nacional. De início, ele não disse nada. 
Depois, sem interromper as férias, fez um vago comentário que pare
cia indicar que, a seu ver, salvar o equipamento a bordo do submarino 
era mais importante que resgatar a tripulação. No sétimo dia após o 
desastre, Putin finalmente concordou em voar para Moscou — e foi 
devidamente assediado por uma equipe de TV na cidade balneária de 
Yalta, no mar Negro. "Fiz a coisa certa”, declarou o presidente, "porque 
a chegada de não especialistas de qualquer campo e a presença de altos 
oficiais na área do desastre não ajudariam em nada e provavelmente só 
atrapalhariam os trabalhos. É melhor cada qual ficar no seu lugar.”

Essa observação deixa claro que Putin via a si mesmo como um bu
rocrata — muito importante e poderoso, mas, ainda assim, um buro

158 M a s h a  G essen



crata. "Sempre achei que, chegando à presidência, mesmo que apenas 
indicado para o cargo, a pessoa teria que mudar”, observou Marina 
Litvinovich, a jovem inteligente que havia trabalhado na criação da 
imagem de Putin antes das eleições. “Se a nação estiver chorando, 
você tem que chorar junto com ela.”

Na época do desastre do Kursk, Litvinovich, que ainda estava na 
casa dos vinte, tinha se tornado membro efetivo do que acabou sendo 
uma assessoria de imprensa permanente do Kremlin. Uma vez por 
semana, os diretores das três maiores redes de TV, juntamente com 
Litvinovich, reuniam-se com o chefe de gabinete de Putin, Alexan- 
der Voloshin, para discutir assuntos da atualidade e planejar a sua 
cobertura. Em agosto de 2000, só três pessoas compareceram à tal 
reunião: Litvinovich, Voloshin e o diretor da empresa de rádio e televi
são estatal; os demais estavam de férias, como costuma acontecer em 
Moscou nesse período. “Eu comecei a gritar com Voloshin”, disse-me 
Litvinovich. “Gritava que ele [Putin] tinha de ir até lá. Até que, afinal, 
Voloshin passou a mão no telefone e ligou para o presidente, dizendo: 
Algumas pessoas estão achando que você devia ir até lá.’ Quem de
via estar gritando era ele, pensei. ‘Onde está o meu avião?' E me dei 
conta que, se eu não tivesse ido àquela reunião, ele não teria ido para 
o Ártico.”23

O p eq u en o  p u n h a d o  de portos militares onde ficavam as instalações da 
Frota Russa do Norte é um mundo à parte, fechado aos forasteiros e 
hostil a eles, mas, em geral, submisso às autoridades e confiante nelas. 
Não foi permitida a entrada de jornalistas em Vidyayevo, o porto de 
domicílio do Kursk. As famílias dos membros da tripulação foram em
barcadas em ônibus fretados que cruzaram a toda velocidade os postos 
de vigilância. Em raras ocasiões, algumas dessas pessoas enfrentaram a 
trilha de três quilômetros que separavam o local em que estavam alo
jados, em Vidyayevo (depois que foram deixados lá, não havia mais 
qualquer meio de transporte disponível), para ir até um desses postos, 
onde os jornalistas se mantinham em permanente vigília. Um grupo 
de mulheres queria gravar uma mensagem em vídeo, pedindo que os 
trabalhos de resgate não fossem interrompidos. Outro pediu aos jorna
listas que levassem um grupo até a maior cidade da região, Murmansk, 
pois queriam comprar coroas fúnebres para jogar no mar.
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Os habitantes do lugar olhavam para essas mulheres aflitas com 
um misto de piedade e medo. Ali, em cidades repletas de prédios de 
concreto de cinco andares caindo aos pedaços, sem vidraças nas jane
las e, em geral, sem aquecimento central, todos estavam acostumados 
ao perigo e à deterioração. “Acidentes acontecem", repetiam os maru
jos e suas esposas. Nesse meio-tempo, mulheres armadas de baldes e 
vassouras lavavam as calçadas e as praças públicas com água e sabão, 
na esperança de se protegerem da radiação que poderia estar vazando 
do submarino — embora as autoridades tivessem pregado cartazes 
para tranqüilizar a população, dizendo-lhes que não havia qualquer 
risco de vazamento.

Dez dias após o naufrágio, parentes da tripulação foram finalmente 
levados para o auditório de Vidyayevo, na expectativa de ver Putin. 
Enquanto esperavam — e isso durou horas —, o comandante da Frota 
do Norte, almirante Vladimir Kuroyedov, falou aos presentes. O al
mirante, um homem alto, de rosto abrutalhado e curtido, usou toda a 
sua habilidade afiadíssima para se esquivar a qualquer pergunta que 
lhe fizessem. Eis aqui como um dos raros jornalistas que puderam tes
temunhar o evento, na verdade um dos coautores da biografia oficial 
de Putin, descreveu a cena:

“O senhor acredita que os homens ainda estão vivos?”, pergunta
ram-lhe.

E sabe o que ele disse?
“Boa pergunta! A minha resposta vai ser tão direta quanto a per

gunta. Ainda acredito que o meu pai, que morreu em 1991, está 
vivo.”

Veio então outra pergunta, provavelmente tão boa quanto a pri
meira.

“Por que não pediram ajuda estrangeira imediatamente?”
“Estou vendo”, respondeu ele, “que o senhor assiste mais ao 

canal 4 que ao canal 2.”
“Quando vocês informaram às autoridades que não tinham o 

equipamento necessário para salvar os tripulantes?”
“Há três anos”, foi a resposta.
Achei que alguém ia lhe dar um soco. Mas, não: todos ali meio 

que se cansaram e perderam qualquer interesse pela conversa.24
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Kuroyedov deixou atrás de si uma platéia frustrada. O vice-premier, 
Ilya Klebanov, que havia sido encarregado das operações de resgate, 
estava presente; uma mulher pulou no palco, agarrou Klebanov pela 
lapela e começou a sacudi-lo, gritando: “Seu filho da mãe! Vá até lá e 
salve aqueles homens!” Quando Putin finalmente chegou, quatro ho
ras depois do horário estabelecido, usando terno preto e camisa preta 
em sinal de luto, mas, na verdade, ficando com um certo ar de mafio- 
so, a multidão também o atacou. A essa altura, o seu biógrafo era o 
único jornalista autorizado a permanecer no recinto e transcrevo, em 
parte, a descrição que ele fez da reunião no seu artigo do dia seguinte:

“Cancele o luto oficial imediatamente!”, gritou alguém, interpelan
do-o do outro lado do salão. [O dia seguinte havia sido declarado 
de luto oficial.]

“Luto?”, indagou Putin. “Como vocês, continuei cheio de espe
ranças até o fim, e ainda estou esperançoso, pelo menos que haja 
um milagre. Mas uma coisa é certa: morreram pessoas ali.”

“Cale a boca!”, berrou alguém.
“Estou falando daqueles que efetivamente morreram. Com toda 

certeza, há mortos no submarino. É por eles que decretamos luto. 
Só isso.”

Um dos presentes tentou objetar, mas ele não permitiu.
“Ouçam, ouçam o que eu estou querendo dizer. Apenas me ou

çam! Sempre houve tragédias no mar, inclusive na época em que 
achávamos que vivíamos num país muito bem-sucedido. Sempre 
houve tragédias. Mas nunca imaginei que as coisas estivessem nes
se estado.” [...]

“Por que demoraram tanto a pedir ajuda estrangeira?”, indagou 
uma jovem.

Ela tinha um irmão a bordo do submarino. Putin levou um bom 
tempo dando explicações. Disse que a construção do submarino 
datava de fins dos anos 1970, bem como todo o equipamento de 
resgate da Frota do Norte. Disse também que [o ministro da Defe
sa] Sergeev tinha lhe telefonado no dia 13, às sete da manhã, e, até 
então, ele não estava sabendo de nada... Disse que países estran
geiros haviam oferecido ajuda no dia 15 e que essa ajuda tinha sido 
imediatamente aceita...
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“Nós mesmos não temos mergulhadores como esses?", gritou
alguém em desespero.

“Não temos sucata neste país!”, respondeu o presidente, furioso.25

Segundo o artigo, Putin passou duas horas e quarenta minutos 
com as famílias dos tripulantes e, no fim, conseguiu convencer a to
dos — em boa parte porque passou uma hora explicando em detalhes 
as medidas compensatórias que lhes seriam destinadas. Concordou 
também em cancelar a decretação do luto oficial, que, num lance de 
ironia macabra, acabou sendo respeitado por toda a Rússia, a não ser 
em Vidyayevo. Mas Putin saiu desse encontro amargo e abatido, pro
metendo nunca mais se expor a uma platéia semelhante. Nunca mais 
concordou em se confrontar publicamente com as vítimas de qualquer 
outro desastre — e houve vários durante a sua presidência.

L o g o , l o g o  a c o n te c e r a m  duas coisas que só fizeram reforçar a sua opi
nião de que a visita a Vidyayevo havia sido desastrosa. No dia 2 de 
setembro — três semanas depois do naufrágio —, Sergei Dorenko, 
o âncora do canal, que tinha feito boa parte do trabalho de rua na 
televisão de Berezovsky durante a campanha para criar o personagem 
de Putin um ano antes, criticou, num programa, a maneira como o 
presidente lidou com o caso Kursk. Dorenko obteve gravações da tal 
reunião e transmitiu alguns trechos que faziam o artigo do biógrafo 
parecer elogioso. Num desses trechos, dava para ouvir o presidente 
esbravejando. “Você viu isso na televisão?”, gritava ele. “Pois signi
fica que eles estão mentindo. Estão mentindo! Mentindo! Há gente 
na TV que passou dez anos trabalhando para destruir o Exército e a 
Marinha. E agora vêm falar como se fossem os maiores defensores dos 
militares. O que eles querem mesmo é liquidar com tudo! Roubaram 
um dinheirão e agora podem comprar todo mundo e fazer as leis que 
quiserem!”26 E terminou esse discurso com um grito meio esganiçado.

Dorenko, um sujeito carismático, com ar de machão e voz bem 
grave, passou quase uma hora dissecando a atitude de Putin, repe
tindo passagens que continham as suas observações mais inadequa
das, exibindo imagens que mostravam o presidente ainda de férias, 
bronzeado e relaxado, com roupas claras de verão, sorrindo e rindo 
com os amigos, em sua maioria autoridades de alto escalão. Insistia
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em mostrar que Putin havia mentido. O presidente alegou que o mar 
esteve agitado durante oito dias, dificultando os trabalhos de resgate. 
Na verdade, observou Dorenko, o tempo só esteve ruim nos primeiros 
dias, mas isso não chegaria a criar problema na profundidade em que 
se encontrava o Kursk. Comparou Putin a um aluno que chega atrasa
do à aula. “Não sabemos a que tipo de professor ele pretende contar 
essas mentiras, mas sabemos o que um professor diz nesses casos: 
‘Não me importa se você tinha ou não tinha razão, só sei que você tem 
de chegar aqui na hora.”’

Passou então para uma cena de uma entrevista concedida por Putin 
à televisão estatal, no dia seguinte à visita feita a Vidyayevo. Parecen
do formal e circunspecto, ele disse que fazia pouco mais de cem dias 
que tinha aceitado o fardo de governar o país. Na verdade, observou 
Dorenko, já tinham se passado 390 dias desde que Putin havia sido 
nomeado primeiro-ministro e ungido sucessor de Yeltsin, e, antes dis
so, ele tinha comandado o FSB, “que, supostamente, deve ficar de 
olho nos almirantes”.

“O regime não nos respeita, e é por isso que mente para nós”, con
cluiu o jornalista.

Acho que foi nessa época, um ano depois da sua miraculosa ascen
são, cem dias depois da sua posse como presidente, que Putin se deu 
conta que ele agora era responsável por toda a estrutura caindo aos 
pedaços de uma ex-superpotência. Não tinha mais como se enfurecer 
contra aqueles que tinham destruído o poderio militar e o orgulho im
perial soviético: para muitos dos seus compatriotas, sendo presidente, 
ele agora passara a ser uma daquelas pessoas. A sua transformação 
não foi diferente da de um político que, depois de anos e anos na opo
sição, assume o poder — só que Putin jamais fora político; portanto, a 
sua raiva sempre fora privada, mas a sua humilhação era agora públi
ca. Deve ter se sentido enganado: as pessoas contra as quais tinha des
pejado a sua fúria lá em Vidyayevo — aquelas que haviam desgraçado 
os militares na televisão e podiam “fazer as leis que quise[ssem]” — o 
tinham alçado ao poder para transformá-lo num bode expiatório. E, 
depois, usavam as suas redes de TV para humilhá-lo ainda mais.

Seis dias depois da transmissão do programa de Dorenko, Putin 
apareceu no Larry King Live, da CNN. Quando King lhe perguntou: 
“O que aconteceu?”, Putin deu de ombros, sorriu — de um jeito ma
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licioso, ao que parecia — e respondeu: "Ele afundou.”27 A frase ficou 
célebre: soava cínica, desdenhosa e profundamente ofensiva com rela
ção a todos que foram afetados pela tragédia. Só ao rever a transcrição 
do programa, dez anos mais tarde, percebi que Putin estava tentando 
se comunicar. Estava indicando que não adotaria a versão que um co
mentarista político infeliz resolveu inventar: que o Kursk teria colidi
do com um submarino americano. "Essa teoria da conspiração maluca 
não tem nada a ver. Ele simplesmente afundou” era o que queria dizer 
aquele dar de ombros.

O mundo inteiro viu algo completamente diferente, e Putin apren
deu uma lição fundamental. A televisão — a mesma que o tinha criado: 
um presidente saído do nada — podia se voltar contra ele e destruí-lo 
com a mesma rapidez e, evidentemente, com a mesma facilidade.

Então, convocou Berezovsky, o antigo "fazedor de reis” que ainda 
era o responsável pelo canal 1, e pediu que o oligarca abrisse mão da 
sua cota na empresa. "Eu me recusei, na presença de Voloshin [o che
fe de gabinete]”, relatou-me Berezovsky. “Nesse instante, mudando 
o tom de voz, Putin disse: ‘Então, até logo, Boris Abramovich’, e se 
levantou para sair. E eu retruquei: ‘Volodya, isso é um adeus.’ A nossa 
relação terminou com essa cena cheia de emoção. Quando ele saiu 
da sala, virei-me para Voloshin e disse: ‘O que foi que nós fizemos, 
Sasha? Trouxemos os velhos coronéis de volta ao poder?” Voloshin 
coçou a cabeça e respondeu: ‘Acho que não.”’ Ao testemunhar anos 
depois num tribunal de Londres, Voloshin não se lembrava de porme
nores daquela reunião, limitando-se a dizer que o objetivo do encon
tro era comunicar a Berezovksy que “o show tinha terminado”.28

O empresário diz que se sentou imediatamente, escreveu uma carta 
dirigida ao seu ex-protegido e pediu ao chefe de gabinete que a en
tregasse. “Escrevi sobre um jornalista americano que dizia que todo 
problema complicado tem sempre uma solução simples e essa solução 
está sempre errada. Escrevi também que a Rússia era um problema 
imensamente complexo e que ele estava imensamente errado achando 
que podia usar métodos simples para resolvê-lo.”29 Ele nunca recebeu 
qualquer resposta. Em poucos dias, viajou para a França e de lá foi para 
a Grã-Bretanha onde o seu ex-rival, Gusinsky, já vivia em exílio político. 
Não tardou muito e foi expedido um mandado de prisão contra ele na 
Rússia, e Berezovsky abriu mão de sua participação no canal 1.
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Três meses depois da posse, dois dos homens mais ricos da Rússia 
tinham sido privados de sua influência e, na verdade, chutados para 
fora do país. Menos de um ano depois da subida de Putin ao poder, 
todas as três redes nacionais de TV eram controladas pelo Estado.

"Sem pre d isse  Às p essoas que não adianta nada ir para a cadeia volun
tariamente”, declarou Yelena Bonner, viúva de Andrei Sakharov, a um 
pequeno grupo de jornalistas em Moscou, no mês de novembro de 
2000. Acrescentou que Berezovsky tinha lhe telefonado no verão, pe
dindo a sua opinião, e ela o tinha aconselhado a ficar fora do país. 
"No tempo dos dissidentes, sempre preguei a emigração para todos 
que estavam ameaçados”, explicou.30 Tinha nos convocado para uma 
entrevista coletiva porque queria anunciar uma subvenção de Bere
zovsky para o Museu e Centro dos Direitos Humanos Sakharov, que 
estava prestes a ser fechado.

"Que droga de época é essa que vivemos para ver", exclamou o 
ex-dissidente Yuri Samodurov, diretor do museu, “quando temos de 
lutar em defesa de gente de quem não gostamos absolutamente, como 
Gusinsky e Berezovsky. Antes, vivíamos num estado totalitário que 
tinha duas características principais: terror total e mentira total. Es
pero que o terror total já não seja mais possível no nosso país, mas 
entramos numa nova era de mentira total.”31
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Oito
O desm oronar da dem ocracia

0  sistema mudou tão depressa que até ativistas e analistas políti
cos precisaram de algum tempo para se situar. Em dezembro de 2000, 
assisti a uma mesa-redonda em que cientistas políticos se dedicavam 
a analisar o que havia acontecido naquele ano, desde que Putin assu
mira o poder na Rússia.1

"Ele pôs o país em compasso de espera”, disse um deles, um ho
mem dos seus 50 anos, com um belo rosto talhado e óculos de aro fino 
de metal. “Isso não é necessariamente ruim. E uma espécie de período 
de estabilização. Mas o que vai acontecer a seguir?”

“É como se a revolução tivesse acabado”, disse outro, um ex-dissiden
te barbudo e com o seu cabelo grisalho todo descabelado. Queria dizer 
com isso que parecia que a sociedade tinha regressado ao estado pré-pós- 
-soviético. “Os velhos valores culturais, os velhos costumes estão de vol
ta. O país inteiro está tentando aplicar velhos hábitos à nova realidade.” 

‘Acho que ninguém mais está conseguindo entender nada”, disse um 
terceiro, um sujeito baixinho e narigudo, com uma voz bem grave. Para 
mim, pessoalmente, ele era o mais inteligente de todos—e devia por certo 
ser o mais bem-informado, pois trabalhava na administração presidencial.

“Mas todas as mudanças do ano que passou aconteceram na área 
da consciência pública”, disse um outro, um cientista político liberal 
que ficou famoso durante a perestroika. “A nação saiu de uma depres
são psicológica. Mas essa era política vai ser a mais dura de todas, 
porque a ideologia nacionalista é sempre mais forte.”

“Mas ele tem de corresponder às expectativas”, objetou um intelec
tual da geração mais jovem, um sujeito alto com umas sobrancelhas 
pretas bem cerradas.



Era óbvio que ele não tinha se livrado das convicções dos anos 
1990, quando a imprensa ou o Parlamento podia pedir explicações 
ao presidente, como aliás aconteceu diversas vezes: Yeltsin até en
frentou uma tentativa de impeachment em 1999. O homem mais velho 
que havia falado antes dele, o que tinha sido assessor ideológico de 
Mikhail Gorbachev, via os anos 1990 como realmente foram: um breve 
período de quase-democracia, uma visão fugidia, um feliz acaso. “Eles 
venceram, meus caros”, disse Alexander Tsipko, dirigindo-se aos pre
sentes. "A Rússia é uma nação enorme flutuando num espaço político 
informe. E eles tentam preencher esse espaço com o hino nacional, a 
águia de duas cabeças e a bandeira tricolor. Esses são os símbolos do 
nacionalismo soviético.”

A incerteza da Rússia quanto à própria identidade nos anos 1990 
tinha se manifestado, entre outras coisas, pela sua falta de habilidade 
na escolha dos símbolos do Estado. Depois de garantir a sua sobera
nia em 1991, o país mergulhou quase imediatamente numa espécie 
de remorso revolucionário graças ao qual o ato de se livrar dos velhos 
símbolos e introduzir outros, novos, tornou-se uma tarefa dolorosa 
e que acabou se revelando impossível. A bandeira vermelha soviética 
foi imediatamente substituída pela branca, azul e vermelha que havia 
sido o símbolo da Rússia por oito meses, entre a revolução burguesa 
de fevereiro de 1917 e a bolchevique de outubro. No entanto, o selo 
do Estado conservou a estrela vermelha, a foice e o martelo e as es
pigas de trigo, que, ironicamente, significavam a riqueza nos tempos 
soviéticos. Essa questão do selo foi longamente debatida no Parla
mento, mas não se conseguiu chegar a nenhuma decisão, a não ser, 
em meados de 1992, quando se aprovou a substituição da sigla RSFSR 
(República Socialista Federativa Soviética da Rússia) pelas palavras 
Federação Russa. No final de 1993, Yeltsin criou enfim um novo selo 
de Estado por decreto: uma águia de duas cabeças, símbolo que a Rús
sia compartilha com outros Estados modernos, como Albânia, Sérvia 
e Montenegro. Apenas em dezembro de 2000 o Parlamento de Putin 
votou a consagração por lei desse selo.

O hino nacional representou um desafio ainda mais implacável. 
Em 1991, o hino soviético havia sido trocado pela Canção patriótica, 
melodia de ritmo bem-marcado do compositor oitocentista Mikhail 
Glinka. Mas esse hino não tem letra e, além do mais, acabaram des
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cobrindo que era impossível acrescentar uma, porque a linha rítmica 
da música era tão curta que todas as tentativas de encaixar palavras 
ali — especialmente porque as palavras russas tendem a ser longas
— lhe davam um ar completamente absurdo. Alguns veículos da mí
dia organizaram concursos para escolher uma letra para a melodia de 
Glinka, mas tudo que aparecia só servia mesmo para entreter a equipe 
editorial. Pouco a pouco, a legitimidade do hino foi se desgastando.

O hino nacional soviético que havia sido substituído pela Canção 
patriótica tinha uma história complicada. A música, escrita por Ale- 
xander Alexandrov, surgiu em 1943, com letra de um poeta infantil 
chamado Sergei Mikhalkov. O refrão louvava "o partido de Lênin, o 
partido de Stalin/Levando-nos ao triunfo do comunismo”. Depois da 
morte de Stalin, em 1956, seu sucessor Nikita Khruschchev conde
nou o "culto da personalidade”, e o refrão não pôde mais ser cantado: 
assim, o hino perdeu a sua letra. A versão instrumental foi executada 
durante vinte e um anos, enquanto a União Soviética procurava um 
poeta e as palavras para expressar a sua identidade pós-stalinista. 
Em 1977, quando eu estava na terceira ou na quarta série, o hino ga
nhou uma letra de repente, e todos os estudantes precisaram apren- 
dê-la o mais depressa possível. Para isso, todo caderno escolar feito 
na União Soviética naquele ano trazia a nova letra do velho hino na 
quarta capa, onde, antes, ficavam as tabuadas ou os verbos irregula
res. A nova letra tinha sido escrita pelo mesmo poeta infantil que, a 
essa altura, tinha 64 anos. Agora, o refrão louvava “o partido de Lênin, 
a força do povo.”

No outono de 2000, um grupo de atletas olímpicos russos foi re
cebido por Putin e se queixou, dizendo que a falta de um hino que 
pudesse ser cantado os desmoralizava nas competições e esvaziava 
o sabor das suas vitórias. Nesse sentido, o velho hino soviético era 
muito melhor. Então, o já reciclado hino stalinista voltou a ser tirado 
da gaveta. O tal poeta infantil, agora com 87 anos, escreveu uma nova 
letra para substituir a anterior. O refrão passou a louvar “a sabedoria 
dos séculos, herdada pelo povo.” Putin enviou ao Parlamento um pro
jeto de lei, e o novo hino velho foi rapidamente aprovado.

Quando a Duma deu início aos seus trabalhos em janeiro de 2001, 
o novo hino velho foi executado pela primeira vez — e todos os parla
mentares se levantaram, à exceção de dois ex-dissidentes, Sergei Ko-
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valev e Yuli Rybakov. “Passei seis anos na prisão ouvindo esse hino”, 
disse Rybakov; o hino nacional soviético era tocado diariamente, de 
manhã e ao anoitecer, pela rádio estatal que estava sempre presente 
nos campos de prisioneiros. “Fui preso por combater o regime que 
criou esse hino, que encerrou pessoas nos campos e executou pessoas 
ao som desse hino.”2

Rybakov e Kovalev foram os únicos entre os quatrocentos e cin
qüenta membros do Parlamento, uma minoria bem reduzida, como 
sempre foram os dissidentes. O etos soviético havia sido restaurado. 
O povo que se considerava parte da revolução de 1991 estava, agora, 
profundamente marginalizado. Nem o próprio Parlamento, tal como 
tinha sido constituído nos anos 1990, existiria por muito mais tempo.

Em 13 d e  m aio  d e  2000, seis dias depois da posse, Putin assinou o seu 
primeiro decreto e propôs uma série de projetos, todos visando, se
gundo ele mesmo declarou, a “fortalecer o poder vertical”. Aquilo fun
cionou como o início de uma profunda reestruturação da composição 
da Federação, ou, em outras palavras, o início do desmantelamento 
das estruturas democráticas do país. Um desses projetos substituía os 
membros eleitos da Câmara Alta do Parlamento por representantes 
nomeados: dois de cada uma das oitenta e nove regiões da Rússia, 
um deles indicado pelo governador local e um pelo legislativo. Outro 
projeto permitia que governadores eleitos fossem destituídos do seu 
cargo por simples suspeita de infrações, sem necessidade de uma de
cisão judicial. O decreto determinava sete delegados para sete grandes 
territórios do país, cada um deles incluindo cerca de dez regiões, todas 
com governador e assembleia legislativa eleitos. Tais delegados, no
meados pelo presidente, teriam por função supervisionar o trabalho 
dos governadores eleitos.

O problema que Putin tentava enfrentar com essas medidas era 
real. Em 1998, quando a Rússia deixou de pagar a sua dívida externa 
e mergulhou numa profunda crise econômica, Moscou deu às regiões 
ampla liberdade para gerir os seus orçamentos, cobrar taxas, fixar ta
rifas e criar políticas econômicas. Por essas e outras razões, a Fede
ração Russa tornou-se uma estrutura excessivamente frouxa embora 
continuasse a ser, ao menos nominalmente, um Estado único. Já que 
o problema era real, os políticos liberais — que ainda acreditavam que
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Putin era um deles — não se opuseram à solução que o presidente 
propunha, apesar de ela contrariar obviamente o espírito e talvez até a 
letra da Constituição de 1993.

Foi Putin que nomeou os sete delegados. Só dois deles eram civis, 
um deles dava toda a impressão de ter a biografia de um agente infil
trado da KGB.3 Dois outros eram oficiais da KGB de Leningrado,4 um 
era general da polícia5 e os últimos eram generais do Exército6 que 
haviam comandado tropas na Chechênia. E Putin nomeou generais 
para fiscalizar governadores eleitos pelo voto popular— e esses gover
nadores ainda podiam ser destituídos pelo governo federal.

A única voz que se ergueu contra essas novas leis foi a de Boris Be
rezovsky, ou melhor, a do meu velho conhecido Alex Goldfarb, o ex- 
-dissidente emigrado que, há apenas um ano, estava a ponto de se deixar 
encantar por Putin. Ele redigiu uma crítica brilhante ao decreto e aos 
projetos de lei, e o texto saiu com a assinatura de Berezovsky, no Kom- 
mersant, o diário tão popular de propriedade desse último. “Afirmo que 
o resultado mais importante da presidência de Yeltsin foi a mudança de 
mentalidade de milhões de pessoas: aqueles que antes eram escravos in
teiramente dependentes das vontades do patrão ou do Estado tomaram- 
-se indivíduos livres que dependem apenas de si mesmos”, escreveu ele. 
“Numa sociedade democrática, as leis existem para proteger a liberdade 
individual... A legislação que o senhor apresentou vem impor sérias li
mitações à independência e às liberdades civis de dezenas de milhares de 
políticos russos de alto nível, obrigando-os a se nortear por uma única 
pessoa e seguir os seus desejos. Mas nós já acabamos com isso!”7

O texto passou despercebido.
Os projetos passaram facilmente pelo Parlamento. A posse dos tais 

delegados não provocou protesto algum. O que aconteceu a seguir 
foi exatamente o que a carta de Berezovsky havia previsto, e os des
dobramentos foram muito além das medidas legais introduzidas por 
Putin. Alguma coisa mudou, de forma instantânea e perceptível, como 
se as notas do novo/velho hino nacional soviético/russo houvessem 
assinalado o surgimento de uma nova era para cada cidadão. Aparen
temente, os instintos soviéticos entraram em ação por todo o país, e a 
União Soviética foi rapidamente restaurada em espírito.

E quase impossível avaliar a transformação. Uma brilhante aluna 
de Doutorado na Universidade de Moscou observou que as formas
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tradicionais de se fazerem críticas às práticas eleitorais, tais como 
apontar violações à legislação (que vinham crescendo — coisas como 
votação aberta e o voto de grupo tinham se tornado rotineiras) ou ten
tativas de falsificação de documentos (tarefa quase impossível), eram 
insuficientes para avaliar algo aparentemente tão efêmero quanto a 
cultura.8 Darya Oreshkina forjou a expressão cultura eleitoral especial
— aquela cujas eleições, embora formalmente livres, são orquestradas 
pelas autoridades locais que procuram cair nas boas graças do governo 
federal.9 Oreshkina identificou os seus sintomas estatísticos, como a 
quantidade anomalamente elevada de votantes e a proporção incrivel
mente alta de votos obtidos pelo candidato que lidera a votação. Con
seguiu mostrar que, ao longo do tempo, o número de distritos onde 
a cultura eleitoral especial decidia o resultado de uma eleição vinha 
crescendo continuamente e de forma bem rápida. Em outras palavras, 
a cada eleição em todos os níveis de governo, os russos iam cedendo 
às autoridades um pouco mais do seu poder de decisão. “A geografia 
desapareceu”, disse ela mais tarde — ou seja, o país inteiro, indistin
tamente, estava se tornando um espaço manipulado.10

Em m a rço  d e  2004, quando se candidatou à reeleição, Putin tinha cin
co adversários. Todos haviam superado obstáculos extraordinários para 
concorrer. Uma lei, que entrou em vigor pouco antes do início da cam
panha, exigia que um tabelião autenticasse a presença e a assinatura de 
cada um dos participantes da convenção que formalizaria a indicação 
de um candidato. Já que a lei exigia um quórum mínimo de quinhentas 
pessoas nessas convenções, elas acabavam durando de quatro a cinco 
horas; por volta do meio-dia já tinha gente chegando para autenticar a 
presença e garantir que a convenção pudesse se realizar de noitinha. 
Uma vez formalizada a sua indicação, o candidato potencial tinha umas 
poucas semanas para reunir dois milhões de assinaturas. A lei anterior 
exigia a metade disso e concedia o dobro de tempo para a sua obtenção. 
O mais importante, porém, era que a nova lei especificava a configura
ção dessas assinaturas nas mínimas vírgulas. Centenas de milhares de 
assinaturas foram descartadas pelo Comitê Eleitoral Central em função 
de infrações como escrever "S. Petersburgo” em vez de “São Petersbur
go”, ou porque alguém não escrevera por extenso as palavras edifício ou 
apartamento na linha destinada ao endereço.
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Um dos colegas de Putin do tempo da prefeitura de São Peters
burgo me contou, anos atrás, que, no período em que foi vice de 
Sobchak, Putin havia recebido uma “possante vacina contra o proces
so democrático”.11 O prefeito e ele próprio acabaram se tomando víti
mas da ameaça democrática na cidade e, agora que estava governando 
o país, Putin tratava de restaurar os falecidos mecanismos de controle 
soviéticos: estava construindo uma tirania da burocracia. A burocracia 
soviética era tão farta, tão incompreensível e tão inacessível que só era 
possível circular por ela recorrendo à corrupção e lançando mão ou de 
dinheiro ou de favores pessoais como moeda de troca. Isso fez com 
que o sistema se tomasse extremamente maleável — e era por isso 
que a cultura eleitoral especial funcionava tão bem.

Quando da eleição propriamente dita, observadores internacionais 
e organizações não governamentais russas documentaram uma enor
midade de infrações: foram apagados das listas mais de um milhão de 
eleitores de idade avançada e outros votantes improváveis (quando fui 
votar, pude ver que o nome da minha avó, de 84 anos, não constava 
da lista; a minha sessão eleitoral também ficava, por coincidência, ao 
lado de um escritório do partido do governo, Rússia Unida); a entrega 
de cédulas já preenchidas numa enfermaria psiquiátrica; funcionários 
das sessões eleitorais chegando à casa de uma eleitora idosa com uma 
urna portátil e saindo de lá às pressas ao constatar que ela pretendia 
votar em outro candidato que não Putin; e administradores ou autori
dades do sistema escolar dizendo a funcionários ou pais de alunos que 
os contratos e os financiamentos dependiam do seu voto.12 É muito 
provável que nenhuma dessas medidas tenha sido ditada diretamente 
pelo Kremlin; com toda certeza, foram indivíduos que, seguindo os 
instintos soviéticos ressuscitados, resolveram fazer o que podiam pelo 
seu presidente.

Durante a campanha, os candidatos de oposição viviam ouvindo 
recusas quanto a imprimir o seu material de campanha, levar ao ar os 
seus anúncios ou até alugar algum espaço para a realização de even
tos. Yana Dubeykovskaya, que coordenava a campanha do economista 
nacional-esquerdista Sergei Glazyev, contou-me que demorou vários 
dias para encontrar uma gráfica que aceitasse o dinheiro do candidato. 
Quando ele tentou organizar um evento em Yekaterinburg, a maior 
cidade dos Urais, a polícia apareceu subitamente e expulsou todos que
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estavam no local, alegando uma ameaça de bomba. Em Nizhny Nov- 
gorod, a terceira maior cidade do país, faltou luz quando Glazyev es
tava começando a discursar — e, desde então, todos os eventos de 
campanha nessa cidade foram realizados ao ar livre porque ninguém 
se mostrava disposto a alugar nada para aquele candidato pária.

Na época da eleição, entrevistei um conhecido não muito próxi
mo: um homem de 38 anos que era vice-diretor de jornalismo da TV 
estatal. Oito anos atrás, Yevgeniy Revenko tinha se tornado o mais 
jovem repórter a trabalhar num canal nacional, o independente NTV, 
de Gusinsky. Em pouco tempo, ficou conhecido como um dos profis
sionais mais audaciosos e perseverantes do ramo. Agora, o seu jeito 
de trabalhar parecia muito diferente. “Um país como a Rússia precisa 
de um tipo de TV que possa efetivamente transmitir a mensagem do 
governo”, disse-me ele. “A  medida que o Estado vai se tornando mais 
forte, precisa transmitir a sua mensagem diretamente sem quaisquer 
interpretações.” Descreveu a sua política editorial como sendo bem 
simples: “Não mostramos histórias negativas — vamos dar a notícia 
de um desastre que aconteça, por exemplo, mas não saímos em busca 
deles. Tampouco saímos por aí procurando histórias positivas, mas 
direcionamos a visão dos espectadores para elas. Nunca especulamos 
sobre a razão de alguma coisa — digamos, a exoneração de uma au
toridade —, mesmo que saibamos qual foi a razão. Todas as nossas 
informações vêm de declarações oficiais do governo. Seja qual for o 
caso, a lógica é simples. Somos uma empresa estatal. O nosso Estado 
é uma república presidencialista. O que significa que não criticamos 
o presidente.” Uma vez ou outra, admitiu Revenko diante de uma 
caneca de cerveja num pub irlandês do centro de Moscou, ele sentia 
uma pontada do velho impulso criativo. “Mas, aí, digo a mim mesmo: 
‘E aqui que eu trabalho’.” Revenko cresceu numa família militar e 
ele próprio teve algum treinamento nas Forças Armadas. Isso decerto 
ajudava bastante.

O falecido Estado soviético funcionava usando muitos e punindo 
poucos — e era a KGB que se encarregava destes últimos. Tal sistema 
tinha sido mais ou menos restaurado agora. Enquanto a vasta maio
ria andava na fila com entusiasmo, aqueles que não faziam o mesmo 
tinham um preço a pagar. Marina Litvinovich, a jovem que havia aju
dado a criar Putin e insistira para que ele fosse falar com a família dos
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tripulantes do Kursk, estava coordenando a campanha da sua única 
adversária liberal, a ex-membro do Parlamento Irina Khakamada, que 
quatro anos antes apoiara o presidente. Durante a campanha, Litvi- 
novich recebeu um telefonema, e uma voz lhe disse: “Sabemos onde 
você mora e onde o seu filho brinca.” Ela então contratou um guarda- 
costas para o menino de três anos. Foi assaltada e agredida. Yana 
Dubeykovskaya, coordenadora da campanha de Glazyev, também foi 
assaltada e agredida, e, uma vez, quando estava dirigindo o seu carro, 
descobriu que o freio havia sido danificado. Um grau abaixo na escala 
das perseguições ficavam os assaltos a residências. Nos meses que 
antecederam a eleição, jornalistas e ativistas de oposição, integrantes 
do Comitê 2008 — grupo que buscava conseguir uma eleição mais 
justa em quatro anos —, tiveram os seus apartamentos arrombados. 
Em geral, esses assaltos aconteciam simultaneamente em diferentes 
pontos de Moscou. O meu foi arrombado em fevereiro. Só levaram o 
laptop, o HD do computador de mesa e um celular.

Para a noite da eleição, Khakamada programou uma grande festa 
da derrota. O seu comitê de campanha alugou um espaçoso restauran
te temático, armou uma farta mesa com salmão, lagosta, alcachofras e 
um open bar. Várias bandas de música popular ocuparam o microfone, 
e o jornalista de rock mais conhecido do país foi o DJ. Não apareceu 
ninguém. Parecia haver ali mais garçons que convidados, e as alca
chofras murcharam. Mesmo assim, os organizadores continuaram a 
controlar a entrada das pessoas, procurando o seu nome numa lista. 
Os liberais da Rússia ainda lutavam para aceitar a ideia de que tinham 
se tornado absolutamente marginais.

Observando os convidados, fiquei pensando que era compreensí
vel que aquilo demorasse algum tempo. Em quatro anos do governo 
Putin, os poucos liberais que haviam passado para a oposição ainda 
mantinham contatos pessoais com os vários ex-liberais que permane
ceram ligados ao establishment. Numa saleta vazia do saguão principal, 
Marina Litvinovich estava encarapitada na cabeceira de uma imensa 
mesa de carvalho vazia, junto de Andrei Bystritsky, vice-diretor do 
conglomerado estatal de rádio e televisão. Bystritsky, um quarentão 
boti-vivant de barba ruiva, reclamava da qualidade do vinho. “O vinho 
não é pior que o resultado da eleição”, retrucou Litvinovich. Imedia
tamente, Bystritsky mandou vir uma garrafa de vinho de cem dólares,
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e, depois, mais uma. Aparentemente, tinha vindo até ali para aliviar 
a própria culpa. Saiu dizendo para quem quisesse ouvir que tinha vo
tado em Khakamada e que tinha até dito para dois funcionários da 
equipe de cabeleireiros e maquiadores para votarem nela. É claro que 
ele comandou a cobertura de campanha que foi vista em cerca de qua
renta e cinco milhões de lares russos, e disse a essa gente, repetidas 
vezes, para votar em Putin. Setenta e um por cento dos eleitores vo
taram mesmo.

Fui vê-lo em seu escritório três dias depois da eleição. Nós nos 
conhecíamos há muito tempo — em meados dos anos 1990, ele foi o 
meu editor na Itogi —, portanto, eu não precisava de muitos rodeios 
para ir direto à pergunta que interessava.

“Então me diga”, indaguei, “como coordena a propaganda do go
verno Putin?”

Bystritsky deu de ombros, constrangido, e resolveu cuidar das pre
liminares ditadas pela hospitalidade. Ofereceu chá, biscoitos, choco
lates, bombons de marshmallow com chocolate e, finalmente, um CD 
com uma coletânea de discursos, fotos e cenas de vídeo do presidente 
Putin. Na capa, havia cinco fotos do presidente: sério, veemente, im
passível, com um sorriso formal e um informal. A primeira havia sido 
amplamente difundida: só no dia da eleição, dei com ela na capa de 
cadernos escolares, à venda no Correio Central da cidade, já emoldu
rada (uma verdadeira pechincha: $1.50 por uma foto do tamanho de 
uma folha A4), e em balões rosa, brancos e azuis que eram vendidos 
na Praça Vermelha. A venda de qualquer um desses produtos no dia 
da eleição infringia a lei eleitoral.

“Não fazemos nenhuma propaganda em especial”, respondeu ele, 
instalando-se numa poltrona de couro. “Veja, por exemplo, na elei
ção.” A legislação russa herdada do século XX determinava que os 
veículos da mídia contemplassem todos os candidatos com o mesmo 
tempo de divulgação para espectadores e leitores. Bystritsky estava 
com aquilo tudo na ponta da língua e a sua matemática era bem es
tranha: o presidente, segundo dizia, tinha se dedicado a uma única 
atividade eleitoral, reunir-se com os seus ativistas de campanha — e 
o encontro de vinte e nove minutos era transmitido na íntegra, três 
vezes por dia, nos noticiários regulares que, nessas ocasiões, tinham 
uma duração maior para poder levar ao ar essa transmissão. Nos ou
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tros dias, a TV estatal também mostrava Putin nos noticiários — em 
geral, na manchete —, mas não em atividade de campanha, acrescen
tou Bystritsky, e sim no desempenho de suas atividades cotidianas. 
Por outro lado, um estudo exaustivo feito pela União de Jornalistas da 
Rússia concluiu que Putin teve, por parte do canal estatal, uma cober
tura cerca de sete vezes maior que Khakamada ou o candidato do Par
tido Comunista; com os outros, foi ainda pior.13 A cobertura realizada 
pela outra TV estatal, aquela que antes pertencia a Berezovsky, foi 
ainda mais desigual, enquanto na NTV, que fora tirada de Gusinsky, 
Putin teve quatro vezes mais tempo de exibição que seu adversário 
mais próximo.

Era isso que Revenko chamava de “transmitir efetivamente a men
sagem do governo”. As autoridades locais compreenderam perfeita
mente essa mensagem e realizaram a eleição de acordo com ela.

N a R ú s s ia , o  d ia  l 2 d e  s e te m b ro  é denominado Dia do Conhecimen
to: todos os estabelecimentos de ensino elementar e médio começam 
nessa data o ano letivo. O primeiro dia de aula é uma ocasião bem so
lene: os alunos, especialmente os das primeiras e das últimas séries de 
cada segmento, vão para o colégio todos paramentados, levando flores 
e, em geral, acompanhados dos pais. Há discursos, pronunciamentos de 
boas-vindas e, às vezes, concertos, orações coletivas e desfiles festivos.

No verão de 2000 — o período em que estive fora do país, depois 
da prisão de Gusinsky —, adotei um menino chamado Vova (logo em 
seguida engravidei e, onze meses mais tarde, tive uma menina). No 
dia l fl de setembro de 2004, levei Vova para o seu primeiro dia de aula. 
Ele estava com um ar seriíssimo, usando uma camisa azul abotoada 
que ficava o tempo todo saindo para fora da calça. Vova deu flores à 
sua nova professora; juntos, ouvimos os discursos e, depois, as crian
ças foram para as salas de aula. Entrei no carro para enfrentar um 
bom tempo dirigindo até o trabalho: o Dia do Conhecimento é um dos 
piores do ano em termos de trânsito. Liguei o rádio e ouvi a seguinte 
notícia: um grupo de homens armados havia invadido uma escola na 
Ossétia do Norte e feito reféns centenas de alunos e pais de alunos.

Embora eu mesma coordenasse a cobertura do fato de Moscou
— agora era vice-editora num novo semanário local —, nos três dias 
subsequentes fiz um dos trabalhos mais difíceis da minha vida. Os
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três dias de impasse na cidade de Beslan, em que reinaram o medo, a 
confusão e vários momentos de muita esperança, terminaram com as 
tropas federais invadindo o prédio; mais de trezentas pessoas morre
ram. Na tarde do dia l fi, quando cheguei ao trabalho, disse aos meus 
colegas, todos mais jovens e com menos experiência na cobertura de 
histórias desse tipò: “Vão invadir o prédio. É sempre assim.” Mas, na 
hora que isso aconteceu de fato, sentei à minha mesa, escondi o rosto 
nas mãos e chorei. Quando finalmente descobri o rosto, vi uma lati- 
nha de Coca que um dos meus jovens colegas tinha posto ali à minha 
frente, tentando me consolar.

Na semana seguinte, fomos para a dacha junto com a família da 
minha melhor amiga. Quando a filha deles, uma menina de oito anos, 
saiu do quintal por um instante, nós, os quatro adultos, entramos em 
pânico. Tive a nítida sensação de que o país inteiro estava igualmente 
traumatizado.

Foi a esse país em estado de choque que Putin se dirigiu, a seu 
modo, no dia 13 de setembro de 2004. Reuniu, no seu gabinete, a sua 
equipe, todos os oitenta e nove governadores e conversou com eles a 
portas fechadas durante duas horas. Depois, o texto dessa reunião foi 
distribuído aos jornalistas.

“Impossível não chorar quando falamos sobre o que aconteceu em 
Beslan”, dizia o texto. “Impossível não chorar quando pensamos nesse 
episódio. Mas compaixão, lágrimas e palavras proferidas pelo governo 
são absolutamente insuficientes. Precisamos agir, precisamos aumen
tar a eficácia do governo no combate ao complexo de problemas que o 
país vem enfrentando... Estou convencido que a unidade nacional é a 
condição principal para o sucesso na luta contra o terrorismo.”14

Dali em diante, afirmou ele, os governadores não seriam mais elei
tos; ele próprio os nomearia, além de nomear também o prefeito de 
Moscou. Tampouco os membros da Câmara Baixa do Parlamento se
riam diretamente eleitos, como metade deles havia sido. Agora, os 
cidadãos russos votariam em partidos que ocupariam as cadeiras do 
Parlamento de acordo com a sua lista de candidatos. O novo processo 
de registro dos partidos fez o novo processo de registro de candidatos 
à presidência parecer simplíssimo. Todos os partidos políticos teriam, 
agora, que voltar a se registrar, o que significava que vários deles po
diam ser eliminados. O limite mínimo exigido para se obter uma ca
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deira no Parlamento seria aumentado, passando de cinco por cento a 
sete por cento dos votos. E, finalmente, projetos de lei não passariam 
por qualquer triagem antes de chegarem à Câmara Baixa: o presidente 
nomearia pessoalmente uma tal de “câmara pública”, que ficaria en
carregada de examinar todos esses projetos.

Quando tais alterações viraram lei, o que aconteceu no final do 
ano, apenas uma autoridade continuava a ser diretamente eleita: o 
próprio presidente.

Na prim av era  d e  2005, um dos russos mais famosos no mundo decla
rou guerra a Putin. Garry Kasparov, o maior campeão de xadrez de 
todos os tempos e também ativista político sem muito alarde, convo
cou uma entrevista coletiva para anunciar que estava se aposentando 
do xadrez para assumir a tarefa de restaurar a democracia na Rússia. 
Aparentemente, tinha todas as condições necessárias: fama, dinheiro, 
uma mente radicalmente lógica aliada a uma grande habilidade ora
tória — o que lhe permitiria conseguir que a política fizesse sentido 
para as pessoas mais diferentes —, além de resistência para batalhar 
sem descanso. Kasparov passou no verão de 2005 em plena campanha 
e me uni a ele em parte da sua jornada.

Em Beslan, cidade onde havia acontecido a tragédia dos reféns no 
ano anterior, Kasparov passou uma hora e meia no cemitério. O Novo 
Cemitério, como o chamavam os habitantes do lugar, era um terreno 
dividido em trezentos e trinta lotes retangulares projetados para se
rem absolutamente idênticos, mas ainda havia operários trabalhando 
diariamente para cortar as bordas de granito que contornariam as se
pulturas, cobri-las com cascalho e colocar lajes de granito rosa sobre 
elas. A parte da frente do cemitério já estava pronta, e pais e outros 
parentes tinham colado fotos coloridas das crianças mortas sobre as 
lápides. A não ser por isso, a única diferença entre aqueles túmulos 
era o tamanho: havia alguns simples, alguns duplos, outros triplos e 
várias sepulturas familiares onde estavam enterrados mãe e três ou 
quatro filhos, ou duas irmãs e seus cinco filhos. Por todo lado, viam- 
-se garrafas de água, refrigerante ou suco: tinha se tomado uma tradi
ção trazer garrafas abertas para os parentes, pois todos tinham ficado 
desidratados antes de morrer. Kasparov parou diante de cada túmu
lo, lendo os nomes e as datas de nascimento e morte (embora todas
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as pessoas enterradas ali tivessem sido mortas no dia 3 de setembro 
de 2004), e se abaixava para depositar em cada uma delas um cravo 
vermelho tirado de uma caixa que um dos seus guarda-costas estava 
carregando. O ritmo da visita lembrava o de um político passando 
diante de eleitores que abrem alas para saudá-lo; só que, ali, não havia 
ninguém com quem falar ou a quem cumprimentar.

Depois, Kasparov foi a um centro cultural — aquele tipo de local 
que existe em todas as cidades russas e que serve para reuniões ou 
festejos — onde daria uma palestra. O prédio estava trancado, mas 
havia cerca de cinqüenta pessoas reunidas diante da porta. Boa parte 
delas eram mulheres de preto, com lenço na cabeça — mulheres de 
luto ou, como ficaram conhecidas no país inteiro, as Mães de Beslan. 
Foram elas que se mobilizaram para conseguir transformar o julga
mento do único seqüestrador sobrevivente numa efetiva investigação 
sobre o que teria acontecido na escola. Estavam cada vez mais conven
cidas que as tropas federais é que eram responsáveis pela morte dos 
seus filhos, já que se preocuparam mais em matar os seqüestradores 
que em libertar os reféns — e acabaram matando uns e outros.

“Foram as mentiras que mataram os seus filhos”, disse Kaspa
rov, dirigindo-se às mulheres de preto. Durante a crise, as autori
dades declararam que havia trezentos e cinqüenta e quatro reféns 
na escola. Na verdade, havia mais de mil. Segundo o testemunho de 
alguns sobreviventes, quando os seus seqüestradores, que estavam 
na sala dos professores com a TV ligada, viram o número 354, de
duziram que o governo estava reduzindo a quantidade de possíveis 
vítimas para preparar terreno e invadir o prédio. Foi então, disseram 
as testemunhas, que eles pararam de lhes dar água. Outros con
testaram as declarações oficiais, entre as quais se afirmava que os 
seqüestradores não chegaram a fazer nenhuma reivindicação: pelas 
declarações dessas pessoas, havia ao menos uma fita de vídeo e uma 
carta contendo exigências que poderiam ter servido para o início de 
alguma negociação. “São as mentiras que constituem a base desse 
regime”, prosseguiu Kasparov. “Se o caso judicial for abafado, se 
vocês deixarem murchar a investigação, a tragédia de Beslan voltará 
a acontecer. Eu próprio não quero chegar ao poder, mas quero que 
aqueles que estão lá me digam a verdade. Vou obrigar esses canalhas 
a virem até aqui e percorrerem todo o cemitério”, acrescentou ele,
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com lágrimas nos olhos. “Quero que vejam o resultado das suas 
mentiras. Mentiras!”

Nesse exato momento, ouvi-se um estampido que mais parecia 
um tiro, e as mulheres começaram a gritar: "Garry! Garry!” A multi
dão se dispersou e, meio atarantados, os guarda-costas de Kasparov 
ficaram tentando protegê-lo, mas também procurando impedir que 
aquelas pessoas acabassem se pisoteando na ânsia de escapar dali. 
De repente, descobriu-se que, na frente do prédio, havia um rapaz 
segurando um frasco de ketchup. Ele tinha sacudido o tal frasco com 
bastante força e, depois, apertado o seu conteúdo na direção de Kas
parov. O enxadrista estava encharcado: tinha a cabeça, o peito e o 
ombro direito do casaco azul inteiramente manchados de vermelho. 
A essa altura, a porta estava vazia. Tudo que se via ali era um saco 
plástico contendo vários ovos quebrados; esses ovos haviam batido 
no alto do portal antes de cair no chão e foi esse o barulho que todos 
tinham ouvido.

Uma senhora idosa que havia ficado junto conosco tentava limpar 
o rosto de Kasparov com um lenço. “Me desculpem, me desculpem”, 
repetia ele baixinho, pedindo desculpas por provocar aquele incidente 
numa cidade já tão abalada. Outra mulher de preto, uma mulher cheia 
de corpo de uns 40 anos, disse: “Vamos lá para a escola. Lá é mais se
guro”, e Kasparov foi andando pela rua, cercado pelas mulheres, rumo 
ao prédio que havia sido praticamente destruído pelo ataque que pôs 
fim ao episódio dos reféns. Durante os cerca de dez minutos de cami
nhada, Kasparov falou sobre a inevitabilidade de uma crise política, a 
importância dos protestos e a necessidade de deixar de lado divergên
cias políticas em nome da dissolução daquele regime. Aos poucos, o 
grupo foi aumentando, pois as pessoas começaram a sair de casa para 
acompanhar aquela caminhada.

Elas entraram na escola pelos imensos buracos abertos nas paredes 
do que antes era o ginásio. No fim dos três dias de impasse, esse lugar 
estava repleto de crianças, e foi ali que a maioria delas morreu. A apa
rência do local sugeria que o ginásio havia sido atacado por tanques 
disparando à queima-roupa: viam-se uns buracos gigantescos na gros
sa parede de tijolos onde havia antes janelas com grades. Lá dentro, 
estava tudo chamuscado. As Mães de Beslan acreditavam que tivesse 
havido um incêndio, provocado por um lança-chamas usado pelas tro
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pas russas (o governo admitira o uso de lança-chamas, mas negara a 
possibilidade de essas armas terem provocado um incêndio).

Kasparov ficou atônito quando entrou naquele ginásio. “Ah, meu 
Deus! Ah, meu Deus!", murmurava ele. As mulheres se dirigiram a 
vários pontos do local destruído e começaram a chorar; logo aquele som 
agudo, mas abafado, enchia todo o espaço ali dentro. Kasparov parecia 
arrasado: tinha os olhos vermelhos, a boca entreaberta e balançava a ca
beça. Era evidente que não seria possível falar ali: o local estava absolu
tamente saturado de sofrimento. Pediu então para ver o resto da escola, 
e, durante o trajeto, cercado agora por umas cem pessoas, disse: “Estou 
andando por essa escola e pensando: como as pessoas lá em Moscou po
dem sair andando, dizendo coisas e continuando a mentir? Entre elas, 
está decerto a pessoa que deu ordem para as tropas abrirem fogo. Se 
essa pessoa se sair dessa, será exclusivamente por nossa culpa!”

O resto do dia foi estranho. Kasparov seguiu para Vladikavkaz, ca
pital da Ossétia do Norte, que ficava a meia hora de distância. Tinha 
uma palestra agendada, mas avisaram ao coordenador daquela viagem 
que o espaço a ser utilizado não estava disponível porque a cortina 
do palco havia despencado. Depois de quase quatro semanas nessa 
campanha, aquele tipo de notícia já tinha virado costume: pela Rússia 
inteira, todos os locais que ele alugava acabavam apresentando algum 
problema. Dessa vez, não era apenas o salão que não podia ser usado: 
bem diante do prédio, haviam organizado às pressas um evento infan
til com música extremamente alta. Kasparov foi até lá assim mesmo e, 
aos berros, diante de um grupo de umas sessenta pessoas, falou sobre 
gastos sociais, que constituíam cerca de quinze por cento do orça
mento nacional — muito menos até que nos Estados Unidos. Vários 
adolescentes estavam circulando por ali. Um deles jogou uma pedra 
em Kasparov, mas errou. O enxadrista continuou falando. Depois, foi 
uma avalanche de ovos, dois dos quais o acertaram na cabeça. Os ga
rotos que atiraram os ovos saíram correndo para uns carros da polícia 
e logo desapareceram: ninguém se preocupou em disfarçar que eles 
haviam sido trazidos até ali pela própria polícia e agido sob sua pro
teção. Quando um jornalista alemão que também havia sido atingido 
por um ovo tentou correr atrás dos garotos, um dos policiais — que, 
como se soube mais tarde, era o porta-voz local do ministro do Inte
rior — o segurou pelo braço e, com toda a rispidez, mandou que ele
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fosse cuidar da própria vida. "O regime deles tem medo de palavras!”, 
bradou Kasparov.

Dois dos seus guarda-costas, nitidamente abalados, sussurravam 
entre si: “Era apenas um garoto. Nem o vi se aproximando”, disse 
um deles. “Eu estava no lugar errado”, admitiu o outro que tentou, 
mas não conseguiu proteger a cabeça de Kasparov. Ovos não são 
perigosos, mas deixaram muito claro o quanto o enxadrista estava 
vulnerável apesar do grupo de oito guarda-costas que se revezavam 
para protegê-lo.

“Previmos tudo que era previsível”, disse-me Kasparov. “Mas, se 
eu fosse realmente parar para pensar, não teria como seguir adiante.” 
Um dos guarda-costas era encarregado de supervisionar o preparo da 
comida; Kasparov só bebia água de uma garrafa que trazia consigo e 
só comia o que viesse para todos na mesa.

Num jantar, pouco antes de seu embarque para a Ossétia do Norte
— um evento que durou quase cinco horas durante as quais Kasparov 
jogou três partidas de xadrez, duas delas com o prodígio local de sete 
anos de idade —, Alan Chochiev, um ativista ossetiano que acabara 
de passar onze meses na prisão por distribuir panfletos contra o go
verno, fez um brinde: “Ninguém jamais tentou fazer o que você está 
fazendo”, principiou ele. “Você não está falando para quatrocentas mil 
pessoas nas cidades. Nem mesmo para quatrocentas, reunidas num 
desses grandes auditórios. Está falando com cinqüenta ou sessenta 
pessoas de cada vez, num país com 145 milhões de habitantes. É uma 
tarefa maluca. Quero fazer um brinde: Ao homem que escolheu fazer 
o impossível. Que isso possa se tomar possível!”

Essa era apenas metade da história da missão impossível de Kas
parov. Ele não estava só chamando a atenção para a sua visão; estava 
também tentando obter e difundir informação, tomando-se o subs
tituto humano da mídia que havia sido seqüestrada. Procurava tirar 
o máximo de informação possível de simpatizantes sobre a situação 
na sua região e, depois, passava essa informação adiante. A sua me
mória de enxadrista era um instrumento precioso: segundo um dos 
seus assistentes, ele jamais teve caderneta de telefones porque não 
conseguia deixar de decorar todos os números telefônicos que ouvia. 
Andava agora o tempo todo acumulando e avaliando mentalmente. 
Vinha mantendo um registro da porcentagem das taxas locais que
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cada região podia conservar para si, dos problemas que os ativistas de 
oposição tinham de enfrentar, além de detalhes de discurso e de com
portamento que achava expressivos. Agora que a mídia, tanto regional 
quanto nacional, existia exclusivamente para difundir a mensagem do 
governo, a informação tinha de ser obtida assim, aos pouquinhos.

Em Rostov, onde Kasparov falou em frente à biblioteca pública — a 
palestra seria feita dentro do prédio, mas ele precisou ser fechado por 
causa de um cano que teria estourado —, um rapaz se aproximou da 
sua assistente, entregou-lhe o seu cartão de visitas e disse que gosta
ria de participar como organizador local. Quando lhe perguntei como 
se chamava, a resposta foi: “Não posso dizer. Serei imediatamente 
despedido." Mais tarde, vim a saber pela assistente de Kasparov que o 
homem dava aulas numa faculdade da cidade.

Kasparov tinha fretado um avião para ir ao sul da Rússia, e o plano 
era usá-lo para viajar de uma cidade a outra. Mas, depois de passar 
mais de um dia em terra, porque nenhum aeroporto da região lhe dava 
permissão para decolar, o grupo de treze pessoas — o enxadrista, sua 
equipe e dois jornalistas — teve de se deslocar de carro. Quando che
gamos a Stavropol, descobrimos que as reservas do hotel haviam sido 
canceladas. Parado no meio do saguão, o coordenador do projeto ligou 
para todos os hotéis existentes na cidade-dormitório: todos alegaram 
que estavam superlotados. Foi então que o gerente apareceu.

“Desculpe”, disse ele, nitidamente deslumbrado diante do ídolo. 
“Precisa entender a minha posição, mas posso tirar uma foto com 
você?”

“Lamento muito”, respondeu Kasparov. “Mas você precisa enten
der a minha posição.”

O gerente ficou vermelho como um pimentão. Se antes estava as
sustado, agora estava inteiramente sem graça.

“Que se dane tudo isso!”, exclamou. “Vou liberar os seus quartos.”
Naquela noite, só um dos diversos convidados que haviam confir

mado presença no jantar apareceu. O organizador local, um empresá
rio, disse que todos os convidados haviam recebido ameaças telefôni
cas alertando-os para não comparecer ao evento.

No Daguestão, Kasparov tinha sido convidado para entregar os 
troféus aos vencedores de um torneio infantil de xadrez. Mas, quan
do o nosso grupo chegou, a única pessoa que estava a nossa espera
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era um jornalista local, de oposição. Segundo nos disse, o diretor da 
Federação de Xadrez do Daguestão tinha recebido um telefonema do 
governador da região, dizendo-lhe que ele seria destituído do cargo 
se Kasparov comparecesse à tal premiação. Foi por isso que os moto
ristas, todos policiais — como acabamos descobrindo —, nos levaram 
para o lugar errado.

Onde quer que fosse, Kasparov era seguido. Em geral, havia pelo 
menos dois agentes da polícia secreta, facilmente identificáveis por 
sua atitude, suas roupas e as típicas câmeras de vídeo. Alguns desses 
homens filmavam Kasparov, outros se faziam passar por jornalistas — 
faziam sempre as mesmas perguntas e se recusavam a se identificar
— e outros ainda apenas andavam atrás dele. Era impossível dizer se 
essas medidas de segurança e essa vigilância tão extraordinárias, bem 
como as obstruções generalizadas, eram ordens recebidas de Moscou 
ou simples iniciativa das autoridades locais. De uma forma ou de ou
tra, serviam para estimular Kasparov, fazendo-o perceber que o re
gime estava com medo, e isso só veio acrescentar mais peso às suas 
palavras. Ao mesmo tempo, eles o marginalizavam: até um gênio cé
lebre no mundo inteiro começa a parecer ridículo quando tem de usar 
roupas manchadas de ketchup, viajar numa van caindo aos pedaços e 
passar o tempo todo falando para grupos que acabavam tendo de se 
reunir na rua.

Ele seguiu com a sua campanha com a mesma obstinação e resis
tência que demonstrava quando jogava xadrez: ele jogou algumas das 
partidas mais longas da história do esporte e, como eterno estranho 
no mundo do esporte soviético, sabia muito bem o que era ter uma 
partida fraudada. Mas a sua organização política não conseguiu se de
senvolver: totalmente ignorado pela TV, a sua voz, ao longo dos anos, 
foi se tornando cada vez mais marginal. No final das contas, o seu 
dinheiro, a sua fama e a sua mente se revelaram impotentes diante 
do regime, mesmo que este tivesse efetivamente medo dele. Depois 
que as instituições democráticas já tinham sido desmanteladas, era 
impossível — era tarde demais — tentar se organizar para defendê-las.
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0 domínio do te rro r

FL=.m 23 de novembro de 2006, um homem chamado Alexander 
Litvinenko morreu num hospital de Londres. Tinha 41 anos, era agen
te do FSB e os seus últimos dias foram transmitidos ao vivo pela mí
dia britânica e alguns veículos da imprensa russa. “Há apenas três 
semanas, era um homem feliz, saudável, com uma basta cabeleira e 
que corria regularmente cinco quilômetros por dia”, publicou o Daily 
Mail no dia 21.1 Aquela legenda acompanhava a foto de Litvinenko, 
esquelético e calvo, com uma daquelas camisolas hospitalares aberta 
no peito coberto de eletrodos. “O sr. Litvinenko mal pode erguer a 
cabeça de tão fracos que estão os músculos do seu pescoço. Tem difi
culdade para falar e consegue apenas dizer umas poucas palavras, aos 
trancos, e com muita dor.” No dia seguinte à publicação desse artigo, 
Alexander Litvinenko entrou em coma. No outro dia, finalmente con
seguiram encontrar na sua urina vestígios do veneno polônio, uma 
substância rara e altamente radiativa que o estava matando. Poucas 
horas depois, o coração de Litvinenko parou pela segunda vez em dois 
dias, e ele morreu.2

Esse homem foi um exemplo típico de delator. Em 1998, ele apa
receu numa entrevista coletiva televisionada, juntamente com qua
tro de seus colegas da polícia secreta. Declarou que o FSB tinha lhes 
confiado tarefas ilegais, entre as quais a de matar Boris Berezovsky. A 
coletiva havia sido organizada pelo próprio magnata que Litvinenko 
conhecera em 1994, quando da investigação de uma não denunciada 
tentativa de assassinato por ele sofrida. Os dois homens ficaram ami
gos e, aparentemente, depositavam excessivas esperanças um no ou
tro: Berezovsky acreditava que o fato de conhecer alguém honesto no



FSB lhe garantia alguma proteção; Litvinenko estava convencido que 
o influente bilionário poderia ajudá-lo a mudar o que estava errado 
no sistema. O agente estava na carreira desde os 18 anos. Foi o mais 
jovem tenente-coronel que a polícia secreta russa já teve; era intei
ramente dedicado ao sistema que o havia promovido, mas pertencia 
àquela raça rara dos que são incapazes de aceitar as imperfeições de 
um sistema — qualquer que seja ele — e absolutamente surdos aos 
argumentos dos que aceitam as coisas como elas são.

Vladimir Putin foi nomeado chefe da FSB em agosto de 1998, em 
meio a alegações de corrupção contra o seu antecessor. “Quando ele 
foi nomeado, perguntei a Sasha quem era aquele homem", disse-me, 
anos depois, Marina, a viúva de Litvinenko. “Ele respondeu que, se
gundo alguns, o novo chefe nunca tinha trabalhado nas ruas. O que 
significava que os outros o desprezavam — era alguém que não tinha 
feito carreira na organização.” Mas Berezovsky conseguiu uma reu
nião entre o seu protegido, agora no comando da polícia secreta, e o 
seu amigo, o delator. Isso aconteceu naquela época em que Putin acre
ditava que o seu ambiente de trabalho era tão hostil que se reunia com 
Berezovsky no elevador desativado da sede do FSB. Berezovsky pre
tendia que os dois homens se vissem como aliados. Litvinenko chegou 
trazendo uns gráficos que, segundo dizia, revelavam ligações inade
quadas entre os departamentos da organização e os caminhos per
corridos tanto pelas instruções ilegais quanto pelo dinheiro. Também 
contou a Putin a história da ordem recebida para matar Berezovsky, 
fato que tanto ele quanto o próprio oligarga estavam convencidos que 
o novo diretor ignorava. Putin, segundo Litvinenko relatou mais tarde 
à esposa e a Berezovsky, não pareceu interessado; o encontro durou 
menos de dez minutos. Ele saiu de lá abatido, preocupado com o futu
ro e — como fazem os homens do seu feitio — decidido a agir.

O seu próximo passo foi convocar a coletiva sobre as atividades 
ilegais do FSB. Além da ordem para matar Berezovsky, ele declarou ter 
recebido instruções para raptar e espancar alguns destacados homens 
de negócios. Putin reagiu com um pronunciamento transmitido pela 
TV onde atacava o caráter de Litvinenko, dizendo que ele não pagava a 
pensão alimentícia que devia à primeira mulher (sua segunda esposa 
insistia que ela própria realizava os pagamentos todo mês e tinha os 
canhotos dos cheques para provar).
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Três meses mais tarde, Litvinenko foi preso sob a acusação de ter 
usado força excessiva com um suspeito três anos antes. O caso não 
foi adiante e, em novembro de 1999, um tribunal militar o inocentou. 
Mas não permitiram que ele deixasse a sala do julgamento: oficiais do 
FSB entraram e voltaram a prendê-lo sob outras acusações. Esse caso 
foi rejeitado e nem houve julgamento, mas logo surgiu um terceiro. 
No entanto, um juiz militar o liberou sob fiança para aguardar novo 
julgamento em liberdade. Mas, quando Litvinenko ficou sabendo que 
as audiências seriam realizadas numa pequena cidade a cerca de cem 
quilômetros de Moscou, onde provavelmente poucos jornalistas e ob
servadores externos se aventurariam a ir, decidiu fugir da Rússia.

Em setembro de 2000, disse à esposa que ia a uma cidade do Sul 
do país visitar os pais já idosos. Quase um mês depois, telefonou di
zendo-lhe que saísse de férias. “Eu disse: ‘Mas não é a melhor época”’, 
contou-me Marina. “Tolya, nosso filho, começou as aulas de música, 
por que tirar férias? ‘Mas você sempre quis sair de férias’, respondeu 
ele. ‘Devia ir agora.’ E percebi — às vezes, só pelo tom da sua voz, eu 
entendia que precisava desligar a minha cabeça e fazer o que ele dizia.” 
Comprou então um pacote de duas semanas na Espanha e embarcou 
com o filho de seis anos. Ao cabo de duas semanas, Litvinenko man
dou que ela estivesse no aeroporto de Málaga à meia-noite. Quando 
Marina chegou lá, apavorada e confusa, foi recebida por um conhecido 
que levou os dois para a Turquia num jatinho particular, provavelmen
te de propriedade de Berezovsky. Alexander estava esperando por eles 
em Anatólia, cidade balneária daquele país.

“Parecia coisa de cinema”, disse ela. “Eu nem conseguia acreditar.” 
A diferença era que ninguém tinha escrito o roteiro daquela fuga. O 
empregado de Berezovsky que trouxera Marina de Málaga tinha de ir 
embora. Depois de dois dias comemorando o reencontro num hotel 
da cidade, Alexander e Marina começaram a perceber que eram fu
gitivos que não tinham para onde ir. Berezovsky prometeu ajudá-los 
financeiramente, mas não fazia ideia de como lhes dar algum auxílio 
logístico. Por isso, ligou para um amigo em Nova York, Alex Goldfarb, 
e lhe pediu que fosse à Turquia resolver as coisas. Goldfarb concor
dou, embora o seu envolvimento na fuga de Litvinenko tenha lhe cus
tado o seu emprego com George Soros. Ele então levou o russo para 
a embaixada americana em Ankara, onde o delator foi entrevistado e
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delicadamente despachado: ele tinha sido agente da polícia secreta, 
mas não espião, e os Estados Unidos não tinham nenhum interesse 
nas suas informações. No entanto, indo à embaixada, Litvinenko tinha 
se arriscado a ser visto pelos agentes russos que, como bem sabia, 
mantinham o prédio sob vigilância. Apavorado, viu que precisava de 
uma solução com mais urgência ainda.

Finalmente, Goldfarb concebeu um plano engenhoso: os quatro 
compraram passagens para um voo que fazia conexão em Londres, 
onde a família se renderia às autoridades ainda no aeroporto. Foi o 
que eles fizeram — e se instalaram em Londres, tendo o aluguel e o 
colégio de Tolya pagos por Berezovsky.

Depois de alguns meses à toa, Litvinenko começou a escrever. Jun
to com o historiador russo-americano Yuri Felshtinsky, que tinha co
nhecido durante o breve tempo que ele trabalhou nas empresas de 
Berezovsky em Moscou, escreveu um livro sobre as explosões dos pré
dios residenciais em 1999. Usou a sua experiência profissional para 
analisar as evidências que já haviam sido examinadas na televisão rus
sa, apontando inúmeras inconsistências existentes na versão oficial do 
FSB quanto à frustrada explosão de Ryazan. Felshtinsky e ele também 
analisaram as provas descobertas pelos repórteres da Novaya Gazeta, 
um semanário moscovita especializado em jornalismo investigativo. 
Esses repórteres encontraram dois recrutas que haviam entrado sor
rateiramente num depósito da força aérea em Ryazan, no outono de 
1999, em busca de açúcar para adoçar o seu chá. Ali acharam o que 
procuravam: dezenas de sacas de cinqüenta quilos marcadas com a 
palavra a ç ú c a r . Mas a substância que tiraram daquelas sacas deu um 
gosto tão estranho ao chá que eles contaram todo o incidente, inclu
sive o fato de terem arrombado o tal depósito, entrado e roubado, ao 
seu superior. O oficial mandou analisar a substância e descobriu que 
era hexogênio, o explosivo. Litvinenko e Felshtinsky também desco
briram provas de que o entreposto da força aérea era usado pelo FSB, 
que, segundo acreditavam, tinha estocado os explosivos.3

Aos poucos, começaram a surgir outras evidências.4 Um parlamen
tar de oposição, Yuli Rybakov — um dos que se recusaram a ficar de pé 
durante a execução do hino russo-soviético —, entregou a Litvinenko 
a transcrição da sessão da Duma do dia 13 de setembro. O orador 
interrompeu a sessão, dizendo: “Acabamos de receber a notícia que
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um prédio residencial explodiu ontem à noite em Volgodonsk.” Na 
verdade, o prédio de Volgodonsk só ia explodir três dias depois. Ao 
que parece, o agente do FSB infiltrado no gabinete do parlamentar — 
que, mais tarde, Litvinenko conseguiu identificar — tinha lhe passado 
a nota errada na hora errada, mas sabia de antemão que a explosão 
estava planejada.

Outro delator, Mikhail Trepashkin, ex-agente do FSB que partici
pou da fatídica entrevista coletiva de 1998, resolveu participar da in
vestigação. Conseguiu rastrear a ligação entre o FSB e os prédios de 
Moscou, identificando um homem de negócios cujo nome havia sido 
usado para alugar um espaço em ambos os edifícios, o agente do FSB 
que armou o golpe para o tal homem e até os dois sujeitos contratados 
para organizar as explosões. O mais chocante é que Trepashkin desco
briu provas de que o retrato falado de um suspeito havia sido trocado 
por outro. Dois homens foram presos e Trepashkin, que era advogado 
de formação, estava pretendendo representar dois sobreviventes no 
tribunal e aproveitar a oportunidade para apresentar as suas provas. 
Mas, uma semana antes das audiências, Trepashkin foi preso por porte 
ilegal de arma, e acabou passando cinco anos na prisão. As audiências 
não foram abertas ao público; os dois suspeitos foram condenados à 
prisão perpétua, mas jamais se soube quem eram eles e por que ti
nham cometido aqueles crimes.

Em 23 d e  o u t u b r o  d e  2002, um casal de amigos passou lá em casa. 
Eu tinha duas crianças, uma de três anos e outra de um ano, e, por 
isso, praticamente não saía à noite. Esses amigos, um dos quais era 
produtor de TV, sugeriu que ligássemos a televisão para assistir a um 
novo talk show que eu ainda não tinha visto. O programa mal tinha 
começado quando foi interrompido por um plantão de notícias: esta
va acontecendo um ataque com reféns num teatro de Moscou. Nessa 
época, eu editava um pequeno site independente de análise política, 
o polit.ru. Nos três dias seguintes, dormi três horas ao todo: os meus 
repórteres ficavam se revezando diante do teatro e eu ia postando no 
site as notícias que eles mandavam.

Passava um pouco das nove da noite quando começou o cerco ao tea
tro. O musical que estava sendo encenado ali incluía uma cena em que 
aparecia um avião de verdade da época da Segunda Guerra Mundial. Foi
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nesse momento que uns homens mascarados armados de metralhado
ras subiram ao palco e cercaram toda a sala; por alguns instantes, boa 
parte do público achou que aquilo fazia parte da peça. Havia cerca de 
oitocentas pessoas no teatro naquela noite. A exceção de algumas deze
nas de crianças e de estrangeiros que os seqüestradores liberaram quase 
de imediato — e alguns atores, entre os quais havia também muitas 
crianças, que conseguiram fugir pela janela de um camarim —, todos os 
demais passaram as próximas cinqüenta e oito horas naquela sala; com 
o tempo, foram ficando exaustos, desidratados, aterrorizados e acaba
ram entrando em desespero. Embora tivessem recebido ordens de en
tregar os celulares aos terroristas, várias pessoas conseguiram ligar para 
a principal rádio do país em diferentes momentos; assim, durante todo 
o episódio, uma cidade paralisada pelo medo e pela ansiedade podia 
ouvir vozes vindas lá de dentro do teatro.

Por volta das sete da manhã do terceiro dia, várias autoridades 
governamentais entraram na sala de reuniões de um colégio da vi
zinhança onde parentes dos reféns passaram a maior parte daqueles 
dias. "Eles estavam felizes e animados”, contou uma dessas pessoas, 
tempos depois. “Foram direto para o microfone. A sala mergulhou 
no maior silêncio. Então, eles disseram essas doces palavras: ‘A ope
ração transcorreu sem problemas.’ Disseram ainda que os terroristas 
estavam mortos e que não havia vítimas entre os reféns. A sala irrom
peu em aplausos e gritos de alegria. Todos agradeciam às autoridades 
por terem salvado os seus entes queridos.”5 Tudo naquela declaração 
triunfal era mentira.

O episódio do teatro de Moscou é, simultaneamente, um dos se- 
questros mais bem-executados e uma das operações de resgate mais 
absurdamente grosseiras de todos os tempos. Durante todos aqueles 
dias, os terroristas, que davam a impressão de serem desorganizados 
e estarem desorientados, deram seqüência às negociações com quase 
todos que entravam ali — e continuaram libertando pouco a pouco 
alguns reféns. Um grupo de médicos de várias especialidades, políti
cos e jornalistas tiveram permissão para entrar no prédio e negociar 
condições melhores para os reféns. Parentes dessas pessoas, torcendo 
desesperadamente por uma solução pacífica, se reuniram no segundo 
dia e redigiram uma petição que foi apresentada com mais de duzen- 
tas e cinqüenta assinaturas:
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Caro Presidente,

Somos filhos, parentes e amigos dos reféns que estão presos no 
teatro. Estamos apelando para sua razão e sua misericórdia. Sabemos 
que o prédio está cheio de explosivos e que o uso da força vai levá-lo 
pelos ares. Temos certeza que nenhuma concessão é grande demais 
quando se trata de salvar a vida de setecentas pessoas. Vimos lhe pedir 
que não deixe essas pessoas morrerem. Continue as negociações! 
Aceite algumas das exigências deles! Se os nossos entes queridos 
morrerem, não poderemos mais acreditar que o nosso Estado é forte 
e que o seu governo é real. Não nos deixe órfãos!6

Poucas horas depois, um dos nossos repórteres ligou dizendo que 
um hospital bem ao lado do teatro tinha sido evacuado. Os militares 
estavam dando início à invasão do prédio, pensei, e trataram de abrir 
espaço para possíveis vítimas.

As 5h30 da manhã de sábado, terceiro dia do seqüestro, duas re
féns ligaram para a Echo Moskvy, a maior estação de rádio da capital. 
“Não sei o que está acontecendo”, disse uma delas, soluçando. “Tem 
um gás. Estamos todos sentados. Por favor, espero que isso aqui não 
seja outro Kursk.” Sem conseguir mais falar, passou o telefone para a 
amiga, que disse: “Parece que estão começando a usar a força. Por fa
vor, não nos abandonem se houver alguma chance. Estamos imploran
do.” Com isso, fica dolorosamente evidente que nem os reféns nem 
os seus amigos e parentes que estavam do lado de fora confiavam nas 
Forças Armadas do país para salvá-los. A referência ao Kursk deixou 
isso muito claro: eles não acreditavam que o governo tivesse qualquer 
consideração pela vida humana.

Na verdade, o plano de resgate era brilhante: forças especiais, usando 
passagens subterrâneas, encheriam o teatro com um gás que faria todos 
ali dentro adormecerem. Assim, seria possível evitar que os terroristas 
detonassem os explosivos instalados ao redor da sala — mulheres ves
tidas de preto e, aparentemente, carregando explosivos sob as roupas, 
estavam postadas por todo lado. Os terroristas adormecidos seriam então 
presos e os reféns, libertados pelas tropas que penetrariam no prédio pe
las mesmas passagens subterrâneas, mas também pelas portas da frente.

Nada saiu como planejado. Os terroristas levaram uns bons minu
tos para adormecer. Ninguém sabe dizer ao certo por que não deto
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naram os explosivos e começaram a surgir especulações de que não 
havia explosivo algum. Os reféns, há dias sem dormir e seriamente 
desidratados — ao menos em parte porque as duas unidades especiais 
estacionadas ao redor do teatro não permitiram a entrada de água e 
suco que os terroristas tinham aceitado —, adormeceram imediata
mente e precisaram de atendimento médico para voltar a acordar. Em 
vez de receberem assistência médica imediata, todos foram carregados 
para fora do teatro e deitados nas escadas do prédio, muitos de barriga 
para cima, e não de lado, como deveria ser. Vários morreram ali mes
mo, sufocados pelo próprio vômito, sem chegar a recobrar a consciên
cia. Depois, os mortos e os que estavam simplesmente desmaiados 
foram transportados para uns ônibus onde, mais uma vez, os puseram 
sentados. Vários outros reféns morreram ali, sufocados quando a sua 
cabeça tombou para trás. Em vez de serem levados para o hospital 
ao lado, os reféns foram transportados, em sua maioria de ônibus, 
para hospitais do centro de Moscou, onde os médicos não tiveram 
condições de atendê-los porque as autoridades militares e policiais se 
recusaram a revelar que produto químico havia sido usado no teatro. 
Diversos reféns entraram em coma e morreram no hospital, alguns já 
uma semana depois do fim do seqüestro. Ao todo, foram 129 mortos.

Para o governo, o desfecho foi uma vitória. Fotos dos terroristas, 
alguns deles sumariamente executados pelas tropas russas enquanto 
dormiam, estavam sempre aparecendo na TV: homens e mulheres caí
dos nas poltronas ou em cima de mesas, com nítidos ferimentos a bala 
na cabeça. Quando escrevi um artigo sobre o descaso pela vida huma
na que o governo havia demonstrado ao declarar vitória diante de 129 
mortes desnecessárias, recebi uma série de ameaças de morte: o triun
fo sobre o terrorismo não era coisa a ser questionada. Isso aconteceu 
meses antes de alguns ativistas de direitos humanos ousarem assi
nalar que a Rússia havia violado diversas convenções internacionais, 
além das suas próprias leis, ao utilizar gás e recorrer à força quando 
os terroristas ainda se mostravam dispostos a negociar. Poucos russos 
vieram a saber que os terroristas, liderados por um jovem de 25 anos 
que jamais havia saído da Chechênia, haviam feito exigências ridicu
lamente fáceis de serem aceitas, o que poderia ter salvado a vida de 
todos os reféns. Pediram que o presidente Putin declarasse publica
mente que queria pôr fim à guerra na Chechênia e demonstrasse a sua
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boa vontade ordenando a retirada das tropas de todos os distritos da 
república separatista.

Mas, na aparente simplicidade de suas exigências, os terroristas es- 
tavam pedindo a Putin que agisse de uma forma que contrariava a sua 
própria natureza. O garoto que não conseguia parar de brigar — que 
só parecia se acalmar para logo voltar a se enfurecer e atacar novamen
te —, e que agora era o presidente que havia prometido “despachar 
o inimigo privada abaixo”, decerto ia preferir sacrificar 129 dos seus 
cidadãos a declarar publicamente que queria a paz. E ele não fez tal 
declaração.

Duas semanas antes desse episódio, Putin esteve em Bruxelas 
para uma cúpula Rússia-União Européia principalmente dedicada a 
discutir a ameaça internacional do terrorismo islâmico. Numa en
trevista coletiva concedida no final do evento, um repórter do jornal 
francês Le Monde fez uma pergunta sobre o uso de artilharia pesada 
contra civis na Chechênia. Parecendo tranqüilo, e até ostentando um 
ligeiro sorriso, Putin respondeu: “Se você está disposto a se tornar 
adepto radical do Islã e a ser circuncidado, está convidado a vir para 
Moscou. Somos um país de vários credos. Temos especialistas nisso. 
Eu recomendaria que a operação fosse realizada de tal forma que 
nada voltasse a crescer de novo no local.” O intérprete não ousou 
traduzir aquela resposta na íntegra e tampouco fez isso para a edição 
do The New York Times do dia seguinte: o jornal traduziu discretamen
te a sua última frase como “Você será bem-vindo, pois tudo e todos 
são tolerados em Moscou.”7 Mas o vídeo que mostra Putin disparan
do a sua grosseria contra o repórter ainda era muito acessado no Ru- 
Tube nove anos depois — e demonstrava a sua extrema inabilidade 
mesmo para fingir que pretendia buscar uma solução pacífica para o 
conflito na Chechênia.8

A lex a n d er  L itv in e n k o  morava agora numa casa geminada na região 
norte de Londres, e, do outro lado da rua estreita, morava Ahmed 
Zakaev, um ex-ator de Grozny, a capital chechena, que, em fins dos 
anos 1990, tornou-se o rosto inteligente e encantador de uma Chechê
nia independente. Zakaev tinha sido peça-chave no governo checheno 
do pós-cessar-fogo e representava o seu país no Ocidente. Em 2000, 
tendo sido ferido, viajou para se tratar, e acabou pedindo asilo político
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na Grã-Bretanha. Vivia em Londres recebendo um ordenado de seu 
antigo parceiro de negociações, Boris Berezovsky — exatamente como 
Litvinenko, que passara boa parte da segunda metade dos anos 1990 
na Chechênia, integrando as tropas russas. Para os seus antigos com
panheiros que haviam sobrevivido à guerra, Zakaev era o primeiro- 
-ministro checheno vivendo no exílio.

Juntos, Litvinenko e Zakaev esmiuçaram documentos e gravações 
em vídeo do episódio do teatro e fizeram uma descoberta espantosa: 
um dos terroristas não foi morto; na verdade, ele parecia ter deixado 
o prédio pouco antes da invasão pelas tropas. Identificaram o homem 
como Khanpash Terkibaev, um ex-jornalista que, acreditavam eles, vi
nha trabalhando há tempos para a polícia secreta russa.9 No dia 31 de 
março de 2003, Zakaev viu Terkibaev em Estrasburgo, aonde ambos 
tinham ido para participar de uma assembleia do Parlamento Europeu 
como representantes do povo checheno, este último com a aprovação 
de Moscou, o outro, sem ela. Em princípios de abril, Litvinenko foi 
procurar Sergei Yushenkov, o coronel liberal com quem Marina Salye 
havia trabalhado antes de fugir de Moscou e que, agora, estava em
penhado numa investigação parlamentar sobre o episódio do teatro, 
e lhe passou todas as informações que havia obtido com Terkibaev.10 
Duas semanas depois, Yushenkov foi morto a tiros em Moscou, em 
plena luz do dia. Litvinenko tinha certeza que a sua morte foi conse
qüência direta da tal investigação.

Mas Yushenkov já tinha passado os documentos que recebeu de 
Litvinenko para outra pessoa. Anna Politkovskaya era uma jornalista 
de uns quarenta e tantos anos que passara a maior parte da sua vida 
profissional de forma relativamente obscura, escrevendo uns artigos 
confusos e excessivamente rebuscados sobre todo tipo de doenças so
ciais. Durante a segunda guerra na Chechênia, ela despontou como 
uma repórter incansável e corajosa que passou várias e várias semanas 
na região, desconsiderando aparentemente as restrições militares im
postas pela Rússia, documentando denúncias de abusos e de crimes 
de guerra. Em um ou dois anos, tinha se tomado, sem sombra de 
dúvida, a russa em quem os chechenos mais confiavam. De óculos e 
cabelos grisalhos, mãe de dois filhos já adultos, ela não parecia abso
lutamente uma caçadora de escândalos ou repórter de guerra, o que 
provavelmente lhe valeu a própria segurança em diversas ocasiões.
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Durante o episódio do teatro, Politkovskaya teve permissão para en
trar no prédio e tentar negociar com os terroristas, e, aparentemente, 
foi quem conseguiu que eles concordassem com a distribuição de água 
e suco para os reféns.

A jornalista procurou Terkibaev — que ela reconheceu, segundo 
disse, por tê-lo visto no tempo que passou dentro do teatro — e fez 
uma entrevista com ele. O rapaz se revelou de uma vaidade quase 
ridícula e Politkovskaya não teve dificuldades em fazê-lo se vangloriar 
de ter participado da tomada do teatro: estava efetivamente lá dentro, 
levou os terroristas até lá, conseguiu fazê-los passar em várias vans 
repletas de armas pelos postos de controle na Chechênia e por outros 
tantos nas proximidades de Moscou, e tinha um mapa detalhado do 
prédio, coisa que nem os próprios terroristas nem as tropas federais 
possuíam. Para quem estava trabalhando? Para Moscou, disse ele.11

Politkovskaya foi bem cautelosa nas conclusões que tirou dessa 
entrevista. Era óbvio que Terkibaev mentia muito. E havia também 
os fatos: ele estava efetivamente entre os seqüestradores, continuava 
vivo e circulava livremente, até mesmo como membro de delegações 
oficiais no exterior. A sua alegação de que trabalhava para um dos ser
viços secretos parecia ser verdadeira. E ele disse ainda outra coisa im
portante: os terroristas não acionaram os explosivos, mesmo quando 
sentiram que o local estava se enchendo de gás — prelúdio inconfun
dível de um ataque ao prédio —, porque não havia explosivo algum. As 
mulheres que ficaram paradas junto às poltronas, de olho nos reféns e 
com o dedo num botão, estavam usando dinamite falsa. Se isso fosse 
verdade — e havia boas razões para se achar que sim —, então todos 
os que morreram naquele teatro morreram à toa. E, já que Khanpash 
Terkibaev deixou o prédio antes de as forças especiais darem início à 
invasão, é provável que o Kremlin também soubesse disso.

Em 3 d e  j u l h o  d e  2003, morreu outro membro de uma comissão inde
pendente que investigava as explosões de 1999. Yuri Shchekochikhin, 
um político liberal sem papas na língua e um jornalista sempre pronto 
a desencavar falcatruas — ele era o vice-editor da Novaya Gazeta e, 
como chefe da equipe investigativa, o superior imediato de Politko
vskaya —, havia sido hospitalizado duas semanas antes, apresentando 
uns sintomas misteriosos: queixava-se de uma sensação de queima-
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ção por todo o corpo e estava vomitando. Em uma semana, entrou 
em coma, a pele do seu corpo começou a descascar e o seu cabelo, a 
cair. Shchekochikhin morreu de falência múltipla dos órgãos causada 
por uma toxina desconhecida.12 Os médicos do hospital mais bem- 
-equipado de Moscou, que o diagnosticaram como portador de uma 
“síndrome alérgica”, não foram capazes de retardar o avanço daquele 
mal ou de amenizar de forma significativa as dores que sentia.

Shchekochikhin vinha trabalhando em tantas investigações que os 
seus amigos e colegas que, em sua maioria achavam que tinha sido 
assassinado, não sabiam dizer qual das suas missões suicidas o levou 
efetivamente à morte. Zakaev estava persuadido que o assassinato do 
jornalista visava a impedir que ele publicasse informações que tinha 
conseguido obter sobre o episódio do teatro: mais precisamente, pro
vas de que algumas das terroristas eram criminosas condenadas que, 
no papel, ainda estavam cumprindo pena em prisões russas na época 
do atentado. Em outras palavras, a sua soltura havia sido provavel
mente conseguida por alguém com poderes extralegais — e, mais uma 
vez, esse era um detalhe que indicava o possível envolvimento da po
lícia secreta na organização desse ato de terror.13

Em Ia d e  s e te m b ro  d e  20 0 4 , assim que chegou a notícia do cerco à 
escola de Beslan, Politkovskaya, como era de se esperar, correu para 
o aeroporto para embarcar para a Ossétia do Norte. Vários outros jor
nalistas fizeram o mesmo, até o outro repórter famoso na Chechênia, 
Andrei Babitsky — o homem que havia sido seqüestrado pelas tropas 
russas bem no início do reinado de Putin. Ele foi detido no aeropor
to de Moscou, declaradamente sob a suspeita de estar transportando 
explosivos. Como não encontraram nada, Babitsky foi liberado, mas 
não conseguiu ir para Beslan. Politkovskaya, inscrita na lista de pas
sageiros de três voos consecutivos, todos cancelados antes do embar
que, conseguiu enfim um lugar num avião que ia para Rostov, a maior 
cidade do sul do país, a cerca de seiscentos e cinqüenta quilômetros 
de Beslan. Ela pretendia percorrer o resto do trajeto num carro alu
gado. O seu plano era atuar não apenas como repórter, mas também, 
na medida do possível, como negociadora, exatamente como havia 
feito dois anos antes, no caso do teatro em Moscou.14 Antes de viajar, 
conversou longamente com Zakaev, em Londres, insistindo para que
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ele mobilizasse todo e qualquer líder checheno para conversar com 
os terroristas e negociar a libertação das crianças. Sugeriu que talvez 
alguns líderes rebeldes pudessem sair dos seus esconderijos para de
sempenhar essa função, sem estabelecer qualquer condição pessoal. 
Zakaev concordou.

Sempre cuidadosa — a essa altura, Politkovskaya vinha sendo alvo 
de constantes ameaças de morte e tinha visto o seu editor morrer en
venenado —, levou a própria comida para o avião e pediu apenas uma 
xícara de chá. Dez minutos depois, desmaiou. Quando o avião aterris
sou, ela já estava em coma. Na opinião dos médicos que a atenderam 
em Rostov, foi um verdadeiro milagre ter sobrevivido. Os médicos de 
Moscou, para onde a jornalista foi transportada dois dias mais tarde, 
acabaram concluindo que ela tinha sido envenenada por uma toxina 
não identificada que causou sérios danos aos seus rins, ao seu fígado 
e ao seu sistema endócrino.

P olitkovskaya, que levou dois meses para se curar e nunca mais recu
perou inteiramente a saúde, foi efetivamente impedida de cobrir e in
vestigar a tragédia de Beslan. Outras pessoas assumiram esse desafio. 
Entre elas, estava Marina Litvinovich, que havia sido responsável pela 
criação da imagem de Putin anos antes. Depois do episódio do teatro, 
ela deixou o emprego no núcleo de consultoria política do Kremlin, 
nem tanto por discordar da maneira como o FSB conduziu o processo, 
mas por ter sido excluída da equipe que trabalhou no caso do aten
tado. Andou ciscando pela oposição até esta deixar efetivamente de 
existir; foi trabalhar para o oligarca Mikhail Khodorkovsky, que logo 
foi preso, e foi então até Beslan procurando um jeito de pôr em prática 
as suas habilidades consideráveis e as suas conexões.

"Fiquei com medo de ir”, disse-me ela. "Nunca tinha estado no 
Cáucaso.” Estava constrangida demais para me contar exatamente o 
que esperava dessa viagem, mas me parecia muito mais o produto 
de dez anos de propaganda de guerra que ela própria havia ajudado a 
criar: a última coisa que Litvinovich esperava encontrar num lugar tão 
perto da Chechênia era gente como ela mesma. “Fomos de família em 
família, de casa em casa onde pessoas tivessem perdido filhos, e aonde 
quer que fôssemos nos empurravam um golinho de vodka in memo- 
riam. E todos choravam, e eu chorava... Aliás, praticamente só fiz cho
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rar em Beslan. Aquela gente simplesmente me contava a sua história, 
chorava e pedia ajuda. Àquela altura, todos na Rússia pareciam já ter 
esquecido Beslan; portanto, eles pediam ajuda a quem aparecesse por 
lá. Não sabiam dizer que tipo de ajuda e, no começo, eu também não 
sabia. Fiquei lhes dizendo coisas banais, disse-lhes que precisavam se 
organizar. Era estranho dizer aquilo a mulheres que tinham passado a 
vida inteira cuidando da casa— que, se trabalhassem fora, talvez fosse 
na loja da família. Aos poucos, fui ficando por lá, trabalhando numa 
coisa ou noutra. Criamos uma organização. Depois, começamos a reu
nir testemunhas oculares. E, então, começou o julgamento.”

Como aconteceu no caso do teatro, a maioria dos seqüestradores 
havia sido sumariamente executada pelas tropas russas. Pelas contas 
oficiais, restava um único sobrevivente que foi levado ao tribunal. As 
audiências se estenderiam por dois anos e o depoimento desse ho
mem e, ainda mais importante, os depoimentos de testemunhas ocu
lares traçaram mais um quadro lamentável da forma como o governo 
russo lidou com a questão e do seu possível envolvimento no episó
dio. Realizado na pequena Beslan e em presença, principalmente, dos 
tão traumatizados habitantes do lugar, o julgamento poderia perfeita
mente ter passado despercebido se Litvinovich não tivesse feito uma 
coisa bem simples. Cuidou para que todas as sessões fossem gravadas 
e as suas transcrições, postadas num site que ela batizou de A Verdade 
sobre Beslan.

Usando os testemunhos prestados em juízo, Litvinovich conseguiu 
reconstituir o que aconteceu naquela escola, hora a hora e, no último 
dia, quase minuto a minuto. Descobriu que houve duas tentativas de 
resgate desencontradas: uma, local, coordenada pelo governador da 
Ossétia do Norte, Alexander Dzasokhov (o seu título oficial era presi
dente da Ossétia do Norte) e outra coordenada pelo FSB de Moscou. 
Nas primeiras horas do seqüestro, os seqüestradores divulgaram uma 
nota com o número do seu celular e uma exigência: citavam cinco 
pessoas, entre as quais Dzasokhov, que deveriam entrar para negociar 
com eles. O governador tentou entrar na escola, mas foi impedido 
pelas tropas ligadas ao FSB. Ele, porém, conseguiu que o ex-dirigente 
da vizinha Ingushetia, Ruslan Aushev, entrasse no prédio; Aushev saiu 
de lá trazendo consigo vinte e seis reféns, todos mulheres com bebês 
de colo. Trouxe também uma lista de exigências endereçada a Vladi-
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mir Putin: eles queriam a independência da Chechênia, a retirada das 
tropas e o fim da ação militar na região. No segundo dia, Dzasokhov 
entrou em contato com Zakaev, em Londres, e este conseguiu que o 
presidente da autoproclamada república da Chechênia, Aslan Maskha- 
dov, concordasse em ir a Beslan negociar com os terroristas — acordo 
que Politkovskaya já havia intermediado, mas que o governador teve 
de retomar desde o início.

Tudo indicava que os terroristas estavam dispostos a negociar. Na 
maioria dos países, isso teria significado que o impasse ia se arrastar 
enquanto houvesse alguma chance de salvar algum refém. Mas, como 
no seqüestro do teatro, Moscou não esperou até que as possibilidades 
de negociação se esgotassem; na verdade, a deflagração da ação militar 
parece ter sido ajustada especificamente para impedir um encontro 
entre os terroristas e Maskhadov que representava uma boa chance de 
se chegar a uma solução pacífica.

À uma da tarde do dia 3 de setembro, poucos minutos depois de os 
empregados do ministério das Emergências terem chegado ao prédio 
para recolher os corpos de vários homens mortos pelos terroristas no 
início do ataque — foi Aushev que conseguiu negociar isso —, duas 
explosões sacudiram a escola. A essa altura, a maioria dos reféns já 
estava amontoada no ginásio havia mais de dois dias. Estavam desi
dratados — muitos começaram a beber a própria urina — e aterrori
zados. Sabiam que o ginásio estava minado — os explosivos haviam 
sido instalados bem à vista — e dois dos terroristas se mantinham de 
guarda, com o pé no pedal que acionaria o detonador.

Mas as duas explosões, separadas por um intervalo de poucos se
gundos, aconteceram fora do prédio. Litvinovich conseguiu descobrir 
que ambas foram resultado das granadas lançadas pelas tropas rus
sas naquele ginásio lotado. “Foi como se algo tivesse entrado voando, 
uma gigantesca bola de fogo”, declarou uma das ex-reféns. Como a 
maioria dos adultos que se encontrava no ginásio, ela era uma mãe 
que tinha ido levar o filho à escola. “Olhei ao meu redor”, disse outra 
ex-refém, “e vi que onde antes ficava a porta do pátio havia agora um 
buraco enorme no teto, e esse buraco estava pegando fogo numa rapi
dez impressionante.”

“Quando recuperei os sentidos, havia dois corpos em cima de 
mim”, declarou uma terceira dessas mulheres. “Tudo estava pegando
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fogo”, disse outra. “Eu estava deitada em cima de cadáveres. E havia 
também cadáveres sentados nos bancos.” Outra dessas testemunhas 
disse: “Olhei para o lado e vi que a minha filha estava sem cabeça, e o 
seu braço e o seu pé tinham sido completamente esmagados.”

Os reféns passaram dois dias no inferno e, agora, esse inferno es
tava virando de cabeça para baixo. Os terroristas pareciam em pânico
— a essa altura, tentavam salvar a vida dos reféns. Levaram os que 
podiam andar para a cantina da escola que não corria o risco de um 
incêndio imediato. Mandavam que os que ficaram no ginásio apare
cessem nas janelas e mostrassem às tropas russas que o lugar estava 
cheio de reféns e que eles estavam atirando em mulheres e crianças. 
As tropas continuaram usando tanques, foguetes lança-granadas e 
também lança-chamas, mirando primeiro o ginásio e, depois, a canti
na. E tudo à queima-roupa. Repetidas vezes, os terroristas tentaram 
levar mulheres e crianças para locais onde eles estariam a salvo do 
incêndio. Lá fora, a polícia local tentava em vão convencer as tropas 
russas a parar de atirar. Morreram ao todo 312 pessoas, entre as quais 
dez autoridades não ligadas ao FSB vitimadas pelo incêndio enquanto 
procuravam salvar os reféns.15

Por ocasião do segundo aniversário da tragédia de Beslan, em setem
bro de 2006, Litvinovich reuniu uma brochura contendo as suas desco
bertas. Politkovskaya, sem condições físicas, escreveu pouca coisa sobre o 
episódio, mas a sua contribuição foi decisiva: apresentou um documento 
da polícia provando que um homem detido quatro horas antes do ataque 
tinha avisado a polícia sobre o plano. O aviso foi ignorado: nem sequer 
reforçaram a segurança na escola naquele dia, o Dia do Conhecimento.16

C o m o  e n t e n d e r  isso? Uns tinham certeza que Beslan havia sido pla
nejado e executado pela polícia secreta, do princípio ao fim, como as 
explosões dos prédios residenciais. O fato de Putin vir com aquela 
decisão de cancelar as eleições para governador apenas dez dias após a 
tragédia e apresentá-la como uma resposta ao terrorismo reforça essa 
teoria. Já Zakaev estava convencido que o FSB tinha negociado com 
um grupo de bandidos da Chechênia para eles se apoderarem da sede 
do governo local — o que daria a Putin uma desculpa para instituir o 
controle direto do governo federal sobre as administrações regionais 
—, mas algo saiu errado e os terroristas acabaram atacando a escola.
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Acho que a realidade é mais complicada. Parece fora de dúvida que 
as explosões dos prédios residenciais foram obra da polícia secreta — 
na falta de oportunidade de examinar todas as evidências disponíveis 
ou não. Os casos do teatro e de Beslan me parecem menos opera
ções bem-planejadas que o resultado de uma série de atitudes erra
das, alianças infames e planos fracassados. Ao que tudo indica, está 
provado que parte dos oficiais do FSB mantinha relações duradouras 
com terroristas ou potenciais terroristas da Chechênia. Pelo menos 
algumas dessas relações envolviam troca de serviços por dinheiro. É 
evidente que alguém — provavelmente a polícia, mas também poderia 
ser a polícia secreta — precisava ajudar os terroristas a circular pela 
Rússia. Enfim, todos os indícios levam a crer que o governo de Putin 
não trabalhava nem para evitar ataques terroristas nem para resolver 
de forma pacífica as crises que porventura ocorressem. Além disso, 
o presidente vinha cada vez mais, e de forma mais consistente, ba
seando a sua reputação não apenas na sua própria determinação de 
"despachá-los” em qualquer circunstância, mas também na evidente 
desumanidade dos terroristas.

Será que isso significava a existência de uma série de planos cui
dadosamente traçados para fortalecer a posição de Putin num país 
que reage melhor à política do medo? Não necessariamente ou não 
exatamente. No início, creio eu, os organizadores dos ataques ao tea
tro e à escola, bem como aqueles que tornaram isso possível, tinham 
motivações diferentes: ao menos, alguns dos rebeldes chechenos que
riam amedrontar a Rússia, levando-a a compreender o pesadelo que 
era a guerra que enfrentavam; quanto aos russos, alguns dos que os 
ajudaram a executar os seus atos agiram puramente visando a lucro; 
para outros, de ambos os lados, aquilo era um ajuste de contas; ou
tros ainda estavam efetivamente engajados em importantes esquemas 
políticos que podiam ou não envolver o topo da pirâmide. Mas uma 
coisa é certa: quando os sequestros aconteceram, as forças do gover
no, agindo sob a supervisão direta de Putin, fizeram tudo que estava 
a seu alcance para que o seu desfecho fosse o mais aterrador possível
— para justificar a continuação dos conflitos na Chechênia, aumen
tar a repressão à mídia e à oposição na Rússia e, finalmente, abafar 
qualquer crítica eventual por parte do Ocidente, que, depois do 11 
de Setembro, havia sido obrigado a considerar Putin um aliado na
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guerra contra o terrorismo islâmico. Há um motivo para as tropas 
russas, tanto em Moscou quanto em Beslan, terem provocado o maior 
derramamento de sangue possível: o seu alvo efetivo era intensificar 
o medo e o horror. Esse é o modtis operandi clássico dos terroristas, e, 
nesse sentido, é perfeitamente possível dizer que Putin e os terroris
tas estavam agindo de comum acordo.

Em 20 d e  m a r ç o  d e  2006, Marina Litvinovich saiu do trabalho pouco 
depois das nove da noite. Agora, estava trabalhando para Garry Kas
parov, o campeão de xadrez que se tornara político. Estavam discreta
mente instalados no centro de Moscou, num local sem qualquer placa 
na porta, porta por trás da qual ficavam sempre dois dos oito guarda- 
-costas permanentes do enxadrista. À noite, Kasparov e seus seguran- 
ças iam embora no seu carro, um utilitário esportivo, e o restante da 
sua pequena equipe se dispersava, de carro, a pé ou pegando o metrô. 
Litvinovich, que morava perto, geralmente ia a pé.

Cerca de uma hora depois de sair do escritório, quando Litvinovich 
abriu os olhos, descobriu que estava deitada em cima da marquise de 
um porão e que alguém lhe perguntava se ela estava bem. Não estava, 
não. Aparentemente havia desmaiado em conseqüência de uma ou 
mais pancadas na cabeça. Tinha sido literalmente espancada: estava 
cheia de hematomas e perdera dois dos dentes da frente. A seu lado, 
estava a sua bolsa com o notebook, o celular e o dinheiro.

Litvinovich passou três ou quatro horas no atendimento de emer
gência aquela noite, e, no dia seguinte, outras tantas na delegacia. 
Os policiais foram de uma delicadeza incomum, mas insistiam em 
dizer que ela não havia sido espancada. Quem sabe aquela mulher 
de 31 anos não tinha simplesmente desmaiado na rua e caído de um 
jeito tão estranho que acabou ficando toda machucada? A jornalista 
retrucou, dizendo que estava com um hematoma bem grande numa 
das pernas e que os médicos tinham dito que ele devia ter sido cau
sado por uma pancada com um bastão de borracha. Então, não teria 
sido um carro? Litvinovich respondeu que as suas roupas estavam 
tão limpas que ela estava usando a mesma calça e o mesmo casaco 
da véspera, e, portanto, não poderia ter sido um carro. Além do mais, 
esse era um dos vários indícios de que aquele ataque havia sido obra 
de profissionais: devem ter ficado segurando a jornalista enquanto a
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espancavam e, depois, deitaram-na com todo o cuidado no lugar onde 
ela voltou a si.

O ataque foi um recado. A execução impecável e o fato de os obje
tos de valor não terem sido tocados só vinham reforçar essa tese. Ou
tro jovem consultor político, um ex-colega de Litvinovich que fizera 
uma carreira brilhante trabalhando para o governo Putin, reescreveu 
esse recado com todas as letras no seu blog: “Mulheres não deviam 
trabalhar nesse ramo... Marina entrou na guerra e ninguém disse que 
essa guerra seria conduzida de acordo com as regras”,17 ou seja, era 
isso que aconteceria com aqueles que lutassem contra o Kremlin.

No sá ba d o , 7 d e  o u t u b r o  d e  2006, Anna Politkovskaya chegou ao pré
dio onde morava, no centro de Moscou, e foi morta a tiros no elevador.

Quem poderia ter feito isso? Qualquer pessoa. Politkovskaya podia 
ser extremamente desagradável: lado a lado com a sua personalidade 
extraordinariamente compreensiva, parecia haver uma outra, dada a 
perder as estribeiras diante da menor provocação. Essa é uma carac
terística perigosa para uma jornalista cujas fontes incluíam uma boa 
quantidade de homens bem-armados, habituados à violência e nada, 
nada acostumados a ver uma mulher enfrentá-los. Podia ser bem gros
seira com as suas fontes, como foi com Khanpash Terkibaev, a quem 
mostrou como um sujeito vaidoso e imbecil depois de ele ter feito 
tudo para impressioná-la. Ela tomava partido, algo muito perigoso em 
tempos de guerras de clã. Mas, acima de tudo, era conhecida como 
crítica do regime de Putin. Alexander Litvinenko tinha certeza que foi 
isso que a matou. “Anna Politkovskaya foi morta por Putin”: esse foi o 
título do obituário que postou naquele dia. “Às vezes, discordávamos 
e chegávamos a discutir”, escreveu ele, referindo-se à sua relação com 
a jornalista. “Mas nos entendíamos perfeitamente a respeito de um 
ponto: ambos acreditávamos que Putin é criminoso de guerra, que 
é culpado pelo genocídio do povo checheno e que devia ser julgado 
por um tribunal aberto e independente. Anya tinha consciência que 
Putin podia matá-la por causa das suas convicções, e, por isso, ela o 
desprezava.”18

No dia em que Politkovskaya morreu, Putin estava completando 
54 anos. Os jornalistas começaram imediatamente a denominar o as
sassinato seu presente de aniversário. O presidente não se manifestou
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sobre aquela morte. No dia seguinte, mandou votos de um feliz ani
versário a um patinador no gelo que fazia 60 anos e a um ator conhe
cido que fazia 70, mas continuou absolutamente calado com relação a 
um assassinato que tinha abalado a capital e o país. Três dias depois 
do crime, ele foi a Dresden, cidade onde vivera tempos atrás, para um 
encontro com a chanceler alemã Angela Merkel. Quando desceu do 
carro, topou com um grupo de cerca de trinta pessoas que portavam 
cartazes onde se lia “Assassino” e "Assassinos não são bem-vindos por 
aqui”.19 Na entrevista coletiva que se seguiu ao encontro, jornalistas
— e, ao que parece, também a própria Merkel — forçaram-no a fazer 
enfim um pronunciamento público sobre a morte de Politkovskaya. 
Mais uma vez, Putin mostrou que, pressionado a falar em público so
bre algum assunto que provoque comoção, ele não sabe como se por
tar. Quando falou, parecia furioso: “Essa jornalista fazia efetivamente 
duras críticas ao atual governo russo”, disse ele. “Mas acho que os 
jornalistas sabem — os especialistas decerto têm conhecimento disso
— que a influência política que ela tinha no país era extremamente 
insignificante. Era conhecida no meio profissional, entre os ativistas 
dos direitos humanos e também no Ocidente, mas, na Rússia, a sua 
influência era mínima. O assassinato de uma pessoa assim — o assas
sinato a sangue-frio de uma mulher, de uma mãe — é, por si só, um 
ataque ao nosso país. Esse crime prejudica muito mais a Rússia e o 
seu atual governo e o atual governo da Chechênia que qualquer artigo 
que ela tenha escrito.”20

Ele tinha razão: Politkovskaya era mais conhecida nos países da 
Europa Ocidental, como a França e a Alemanha — onde os seus li
vros eram traduzidos e amplamente divulgados —, do que na Rússia, 
onde há muito estava na lista negra da TV (em outros tempos, foi 
freqüentadora assídua de talk-shows); onde os jornais para os quais 
trabalhava eram considerados marginais e, acima de tudo, onde arti
gos investigativos que seriam verdadeiras bombas se a Rússia ainda 
fosse uma democracia que funcionava, mesmo que precariamente, 
eram simplesmente ignorados. O governo nunca reagiu à entrevista 
que ela fez com Khanpash Terkibaev ou à reportagem denunciando 
que a polícia havia ignorado o aviso recebido em Beslan. Nem mes
mo um funcionário subalterno da polícia foi demitido. Não aconteceu 
absolutamente nada, como se ninguém tivesse dito aquilo ou como
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se ninguém lhe tivesse dado ouvidos. E o seu assassinato, que dei
xou Putin na condição de ter de provar a própria inocência, causou 
certamente muito mais prejuízos a ele mesmo e ao seu governo que 
qualquer coisa que Politkovskaya tenha feito em vida.

E o seu pronunciamento foi tão tosco e mostrou de forma tão clara 
a visão que ele tem dos jornalistas que tendo a acreditar que ele estava 
sendo sincero.

No d ia  l 2 d e  n o v e m b r o  d e  2006, apenas três semanas depois do assas
sinato de Politkovskaya, Alexander Litvinenko caiu doente. Sempre 
atento à possibilidade de ser envenenado, tratou imediatamente de 
beber um litro de água na tentativa de limpar o que quer que estivesse 
prejudicando o seu organismo. Não adiantou nada: em poucas horas, 
ele estava vomitando loucamente. E sentia também uma dor lancinan
te: parecia que a sua garganta, o seu esôfago e o seu estômago haviam 
sido queimados; era impossível comer ou beber, e, quando vomitava, 
era uma verdadeira agonia. Depois de três dias com esses sintomas 
que não cediam, ele foi hospitalizado.

De imediato, disse aos médicos que devia ter sido envenenado 
por agentes do governo russo; o resultado foi que lhe trouxeram um 
psiquiatra. Então, Litvinenko decidiu guardar a sua teoria só para si. 
Os médicos disseram à sua esposa, Marina, que estavam procurando 
alguma bactéria pouco conhecida que, segundo acreditavam, estaria 
provocando os sérios sintomas do seu marido. Por algum tempo, ela 
acreditou naquilo e esperou pacientemente que o marido melhorasse. 
No entanto, quando aquele sofrimento já se estendia havia uns dez 
dias, ela reparou que Alexander tinha piorado visivelmente. Notou 
também que a sua camisola hospitalar estava cheia de cabelos. “Aca
riciei a cabeça dele”, disse-me ela tempos depois. “Eu estava usando 
luvas de borracha, e o cabelo dele saiu na minha mão. ‘Sasha, o que é 
isso?’, perguntei. ‘Não sei’, respondeu ele. ‘Parece que o meu cabelo 
está caindo todo.’ Foi então que, parada ali, junto da cama, eu come
cei a gritar: ‘Vocês não têm vergonha?’ Até aquele momento, eu tinha 
tentado ser paciente, mas, de repente, percebi que não podia aguen
tar mais. O médico responsável apareceu imediatamente. ‘O senhor 
sabe o que está acontecendo? Pode me explicar o que está acontecen
do?’, perguntei. Eles então chamaram alguém da oncologia e um ou
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tro especialista e começaram a examiná-lo. ‘Vou levá-lo para a minha 
enfermaria’, disse o oncologista, ‘porque ele parece que está sendo 
submetido a terapia com radiação.' Levaram Alexander para a outra 
enfermaria, mas, mesmo assim, não conseguiram descobrir nada.” 

Mais uma semana se passou até que os médicos de Litvinenko, a 
imprensa britânica e a polícia de Londres enfim se convenceram que 
ele tinha sido envenenado. Encontraram, na sua urina, vestígios de 
tálio, um metal pesado historicamente utilizado como veneno para 
ratos, mas há tempos proibido nos países ocidentais. A descoberta 
trouxe esperança para Litvinenko, sua esposa e seus amigos: ele come
çou a tomar um antídoto e a se recuperar. “Achei que ele pudesse ficar 
inválido — estava preparada para isso”, disse Marina, “mas não acha
va que ele pudesse morrer. Pensava nos tratamentos que teríamos de 
procurar.” A descoberta também deu à mídia britânica motivos para 
escrever a história do “espião russo”, como insistiam em chamá-lo, 
que estava morrendo em Londres, e à Scotland Yard motivos para co
meçar a interrogar Litvinenko. O ex-delator, enfraquecido, incapaz de 
engolir — durante todo o tempo em que esteve internado, ele recebeu 
alimentação intravenosa — e sentindo dores pavorosas quando falava, 
passou cerca de vinte horas prestando depoimento nos seus últimos 
dias de vida. Mas o diagnóstico também causou estranheza num cé
lebre toxologista que Goldfarb havia chamado: a seu ver, os sintomas 
de Litvinenko não pareciam os sintomas de envenenamento por tálio.

Um ou dois dias antes de entrar em coma, Litvinenko ditou uma 
declaração e pediu que ela fosse divulgada se ele morresse. Quem es
creveu foi Alex Goldfarb. O texto começa com três parágrafos de agra
decimento aos médicos, à Grã-Bretanha e a Marina, e prossegue:

Deitado aqui, sinto nitidamente a presença do anjo da morte. Ainda 
é possível que eu consiga lhe escapar, mas temo que os meus pés já 
não sejam tão ágeis quanto antes. Acho que chegou a hora de dizer 
umas poucas palavras ao responsável pela minha condição atual.

O senhor pode ser capaz de me obrigar a ficar calado, mas vai 
pagar um preço por esse silêncio. Provou, agora, que é exatamente 
o bárbaro desumano que os seus críticos mais duros revelaram.

Demonstrou que não tem respeito pela vida humana, pela 
liberdade ou por outros valores da civilização.
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Mostrou que não merece o posto que ocupa e não merece a 
confiança de gente civilizada.

O senhor pode ser capaz de calar um homem, mas o ruído dos 
protestos pelo mundo afora vai ressoar nos seus ouvidos, sr. Putin, 
até o fim da sua vida. Que Deus o perdoe pelo que fez, não apenas 
a mim, mas à minha amada Rússia e ao seu povo.21

Os médicos acabaram finalmente identificando a causa do enve
nenamento de Litvinenko, mas isso aconteceu poucas horas antes da 
sua morte. Era polônio, uma substância que só existe na natureza em 
quantidades ínfimas, mas pode ser manufaturada. Os seus parentes 
e amigos receberam a notícia pela polícia pouco depois de Alexander 
ter morrido.

C in c o  a n o s  d e po is  d e  c o n h e c e r  L itv in en k o  e ajudá-lo em sua fuga, Gold- 
farb resolveu escrever um livro sobre aquele homem, com a colabo
ração da sua viúva, Marina. No ano seguinte, a obra, intitulada Morte 
de um dissidente: o envenenamento de Alexander Litvinenko e o retorno da 
KGB, seria publicada em várias línguas. Cientista, ativista político de 
longa data e naturalmente cético, Goldfarb conseguiu reconstituir a 
história do assassinato de Litvinenko e foi ainda mais convincente 
porque nunca acreditou no que chamava “teorias da conspiração” de 
Litvinenko e Politkovskaya. Mas a sua própria teoria deixou as deles 
no chinelo.

Na época em que ocorreram os dois assassinatos, a política russa 
com relação à Chechênia vinha sofrendo uma transformação. Sem ad
mitir a derrota ou sequer uma negociação franca — pois, para Putin, 
ambas eram humilhantes —, a Rússia estava retirando as suas tropas 
da região e dando liberdade de ação, além de extraordinários subsídios 
financeiros, ao jovem líder checheno Ramzan Kadyrov, em troca de leal
dade e da ilusão de paz e vitória. Para os outros senhores da guerra, 
grandes e pequenos, isso significava o fim do caminho: Kadyrov era 
impiedoso tanto com inimigos quanto com rivais. Com base em inú
meras provas circunstanciais e algumas entrevistas extraoficiais bem 
significativas, Goldfarb concluiu que um desses senhores da guerra 
mandou matar Politkovskaya na esperança de incriminar Kadyrov — e 
desacreditá-lo aos olhos do governo russo. Era público e notório que
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a jornalista fazia críticas ferrenhas ao líder checheno e chegou até a 
insultá-lo, mas Goldfarb acreditava que os verdadeiros responsáveis 
pelo assassinato eram chechenos de um clã rival.

Então, sugere ele ainda, Putin se viu obrigado a tentar provar que 
não tinha cometido o crime — e com a sensação de ter caído numa 
armadilha. Só que, graças em parte aos seus assessores, ele não achou 
que fosse um golpe de Kadyrov, mas sim algo montado pelo grupo de 
Berezovsky, em Londres. A pessoa mais em evidência desse grupo era, 
sem dúvida alguma, o agente traidor do FSB, Litvinenko, que estava 
efetivamente acusando o presidente pelo assassinato. Por isso, Putin 
mandou matá-lo.22

Do ponto de vista da lógica, a teoria de Goldfarb é impecável; todos 
têm motivo e meios para a execução das ações. Eu, porém, acho que 
ela é complicada demais ou, talvez, específica demais. O assassinato 
de Alexander Litvinovich foi sem dúvida obra do governo russo e au
torizada pelo seu poder máximo: o polônio-210, a substância que o 
matou, é manufaturado exclusivamente na Rússia. A sua produção 
e a sua exportação são rigorosamente controladas pelas autoridades 
nucleares federais, e a extração da dose necessária da cadeia de manu
fatura exigiria uma intervenção de ordem superior num dos estágios 
iniciais de todo o processo. A autorização para semelhante interven
ção teria de vir do gabinete do presidente. Em outras palavras, Vladi
mir Putin ordenou a morte de Alexander Litvinenko.

Depois que o veneno foi identificado, a polícia britânica não encon
trou dificuldades em identificar suspeitos: o polônio, embora inofen
sivo se não for ingerido, deixa vestígios de radiatividade por onde quer 
que passe. Foi isso que permitiu que a polícia chegasse aos homens 
que haviam transportado o polônio até Londres, além do lugar e da 
hora exatos em que o envenenamento havia ocorrido. Os dois sujei
tos foram identificados como Andrei Lugovoy, ex-chefe da segurança 
do sócio de Berezovsky, que acabou abrindo uma lucrativa firma de 
segurança privada em Moscou, e o seu próprio sócio, Dmitry Kovtun. 
Por questões que a polícia britânica não revelou, Lugovoy foi aponta
do suspeito do assassinato e Kovtun, testemunha. A Rússia negou o 
pedido de extradição de Lugovoy; além disso, ele se tomou membro 
do Parlamento, o que lhe garante imunidade com relação a proces
sos judiciais, incluindo pedidos de extradição. Por seu turno, a Grã-
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-Bretanha tratou o caso como um crime comum e não houve qualquer 
intervenção política para pedir a extradição de Lugovoy.

Nenhum outro assassinato na longa lista de crimes contra jorna
listas e políticos tem uma história tão definida e óbvia. De fato, é 
possível que Anna Politkovskaya tenha sido vítima da luta pelo poder 
na Chechênia. E possível que Yuri Shchekochikhin tenha sido morto 
por algum homem de negócios ou político cuja roupa suja ele havia 
lavado em público. E possível que Sergei Yushenkov tenha, como a 
polícia veio a alegar, sido assassinado por um rival político. É possível 
que Anatoly Sobchak tenha morrido do coração. Mas todas essas pos
sibilidades, consideradas em separado, parecem improváveis e, juntas, 
parecem quase absurdas. A verdade pura e simples é que a Rússia de 
Putin é um país onde rivais políticos e críticos declarados são, muitas 
vezes, mortos e, ao menos de vez em quando, a ordem vem direta
mente do gabinete do presidente.
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Dez

Ambição insaciável 
/

f
screvendo agora sobre os primeiros anos de Putin na presidência, 

fico impressionada ao perceber como ele age rápido e de forma decisi
va. Mesmo quando eu estava cobrindo a história em tempo real, tudo 
parecia se mover a uma velocidade espantosa. Putin mudou o país 
rapidamente e essas mudanças, embora muito profundas, foram facil
mente assimiladas. Ele pareceu reverter instantaneamente a evolução 
histórica do país. E, por um tempo aflitivamente longo, ninguém deu 
mostras de perceber isso.

Ou quase ninguém. Depois da eleição parlamentar de dezembro 
de 2003, em que o Rússia Unida, de Putin, conseguiu praticamente 
metade das cadeiras — o resto foi dividido entre o Partido Comunista, 
o absurdamente nacionalista Partido Democrático Liberal, cujo nome 
era uma afronta, e um novo partido ultranacionalista chamado Rodina 
(Mãe Pátria), enquanto todos os outros, liberais e democratas, perde
ram o que tinham —, a Organização para Segurança e Cooperação na 
Europa (OSCE) declarou: “As [...] eleições [...] descumpriram vários 
dos compromissos da OSCE e do Conselho da Europa, pondo em dú
vida a disposição da Rússia para se alinhar aos padrões europeus de 
eleições democráticas.”1 O The New York Times noticiou coisa bem dife
rente, publicando um editorial intitulado “Os russos dão um pequeno 
passo rumo à democracia”, que, apesar do seu tom condescendente, 
era nitidamente positivo.2 No dia da eleição, o conceituado jornal não 
mencionou o criticismo dos observadores internacionais, mas, no dia 
seguinte, publicou um outro artigo a esse respeito. Já o Washington 
Post e o The Boston Globe simplesmente ignoraram as críticas em sua 
cobertura. O Los Angeles Times foi ainda mais longe: num artigo exten-



síssimo, conseguiu minimizar a tal ponto a conclusão da OSCE que 
esta acabou parecendo dizer justo o contrário.3 O jornal citava uma 
autoridade desse órgão que dizia que “a votação foi bem-organizada 
e não percebemos nenhuma irregularidade digna de nota”. No texto, 
elogiava ainda o controle agora indiscutível de Putin sobre o Parla
mento russo, o que representaria uma chance de o presidente poder 
“implementar reformas adicionais, inclusive pondo fim à tão enraiza
da corrupção”.

Fora dos Estados Unidos, a imprensa foi mais crítica. Na véspe
ra da eleição, o National Post, do Canadá, publicou uma nota que, já 
no título, trazia a matéria inteira: “Racistas, assassinos e criminosos 
concorrem à Duma: eleições parlamentares. Duas décadas depois da 
decadente era Yeltsin, a corrupção grassa na Rússia.”4 O Economist de
clarava a morte da democracia no país num editorial publicado um 
mês antes da eleição e, depois, noticiou o evento com uma reportagem 
especial que chamava o novo Parlamento de “pesadelo dos democra
tas” e acentuava a influência crescente dos ultranacionalistas.5

Mas a mídia mais influente do mundo, que possuía sem dúvida 
alguma o maior número de jornalistas trabalhando em Moscou, tinha 
dormido no ponto. Por quê? Em parte porque a política dos Estados 
Unidos tinha prioridade. No outono de 2000, quando Putin estava na
cionalizando a televisão, a imprensa americana estava exclusivamente 
voltada para a disputa eleitoral entre Bush e Gore. Nessa época, fui 
trabalhar na U.S. News & World Report e passei os primeiros meses no 
novo emprego sem ter o que fazer: não havia espaço para a Rússia na 
revista.

Quando a eleição enfim terminou, a mídia americana se viu às 
voltas com as seqüelas da “bolha” da Internet que vinha provocando 
cortes nos orçamentos e reduções de preços que se estenderiam por 
mais de uma década. Muitos veículos de imprensa fizeram cortes em 
suas equipes de cobertura internacional, inclusive na Rússia — às ve
zes, até, a começar pela Rússia. Teve início então uma história que se 
autossustentava: depois de dizer ao público e a si mesma que o país 
estava entrando num período de estabilidade política e econômica, a 
mídia americana definitivamente matou a história da Rússia, cortou 
os recursos disponíveis para a sua cobertura e, com isso, qualquer 
possibilidade que tivesse de acompanhar essa história. A ABC, que
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tinha dezenas e dezenas de funcionários ocupando um prédio inteiro 
no centro de Moscou, simplesmente fechou o escritório local. Nos 
demais veículos, os cortes não foram tão dramáticos, mas foram igual
mente drásticos: escritórios inteiros foram substituídos por freelancers 
trabalhando em meio expediente. Apenas uns poucos jornais — o The 
New York Times, o Wall Street Journal e o Los Angeles Times — conserva
ram seus escritórios com repórteres contratados e equipes de apoio.

Em junho de 2001, George W. Bush encontrou Putin pela primeira 
vez, ocasião que provocou a célebre frase "Olhei nos olhos daquele ho
mem e pude ver a sua alma” por parte do presidente norte-americano. 
Em seus exuberantes relatos desse fato, a imprensa praticamente ig
norou que Putin não apenas estava visivelmente menos entusiasmado 
com o “novo amigo”, mas ainda alertou os Estados Unidos, dizendo 
que o período de hostilidades iniciado com o bombardeio da Iugoslávia 
pela OTAN em 1999 estava longe de poder ser considerado encerrado.6 
Então, veio o 11 de Setembro, e, de repente, a luta da Rússia na Chechê- 
nia passou a ser vista como parte da guerra travada entre o mundo oci
dental e o terrorismo dos fundamentalistas islâmicos — contra todas as 
evidências disponíveis que incluíam, entre outras coisas, a revogação, 
por Putin,7 de um acordo concluído durante o governo Yeltsin, segundo 
o qual o país pararia de vender armas ao Irã e aos Estados Árabes, num 
montante de vários bilhões de dólares por ano.8 E, por uma circunstân
cia geográfica, os principais órgãos da imprensa norte-americana come
çaram a ver Moscou não tanto como a capital da Rússia, mas principal
mente como base para reportagens a serem realizadas no Afeganistão e, 
mais tarde, no Iraque. O desejo por relatos de guerra era insaciável, e a 
Rússia foi relegada àquele tipo de história que os jornalistas noticiavam 
de passagem, entre assuntos realmente importantes. O que enviavam 
aos seus jornais eram artigos que só serviam para confirmar a narrativa 
já existente, criada por aqueles que haviam inventado a imagem de Pu
tin como o jovem e enérgico reformista liberal.

O fato de não haver muito para contar sobre esse enredo em parti
cular não parecia preocupar em absoluto a maior parte dos jornalistas e 
editores norte-americanos. Eles enfeitavam a nacionalização da mídia, 
retratavam a nomeação de delegados federais para supervisionar go
vernadores eleitos como uma tentativa de ordenar o caos, ignoravam 
inteiramente os retrocessos na reforma do judiciário e centravam cada
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vez mais as notícias em tópicos econômicos. À diferença de Yeltsin, 
que parecia sempre estar dando dois passos para a frente e um para 
trás na reforma econômica, num constante esforço para apaziguar a 
oposição, Putin encheu tanto a sua equipe e assessoria econômicas 
de liberais confessos. O seu premiê era o ex-ministro das Finanças, 
um apparatchik impregnado da tradição burocrática soviética, mas ge
nuinamente comprometido com as reformas efetivamente instituídas 
nos anos 1990 e, o que foi bem conveniente para Putin, a tal ponto 
concentrado na sua tarefa que não tinha olhos para qualquer outro 
setor do governo. Mesmo antes de se tornar presidente em exercício
— enquanto ainda era o mero sucessor indicado —, Putin formou uma 
equipe encarregada de criar um plano para o desenvolvimento econô
mico do país, e, para coordená-la, indicou um economista liberal, que 
havia trabalhado para Sobchak.9 Depois da eleição, o tal coordenador 
tornou-se ministro do desenvolvimento Econômico, posto criado es
pecialmente para ele.

E, acima de tudo, Putin nomeou Andrei Illarionov seu assessor 
econômico. Este foi o primeiro nome indicado pelo presidente eleito 
e foi um gesto que visava a provocar impacto. As opiniões de Illario- 
nov eram conhecidíssimas: membro do clube dos economistas de São 
Petersburgo nos anos 1980, tornou-se, com o passar do tempo, um 
liberal radical, consumado e articulado. Nos Estados Unidos, Illario- 
nov seria chamado ultraconservador (e, nada mais adequado, acabou 
assumindo um posto no instituto Cato, um centro de estudos radi
calmente liberal sediado em Washington), mas, na Rússia, a sua vi
são o situava no lado politicamente liberal do espectro. Illarionov não 
acreditava no aquecimento global e acreditava no ilimitado potencial 
autorregulador do mercado livre. Também era conhecido por sua men
te brilhante e analítica, e pelo temperamento irascível que o deixou à 
margem da maioria dos acontecimentos-chave dos anos 1990. A sua 
indicação surpreendeu a todos, inclusive ao próprio Illarionov.

N a t a r d e  d o  d ia  28 de fevereiro de 2000, Illarionov estava trabalhando 
no seu escritório entulhado num minúsculo centro de estudos que di
rigia em Moscou. Situado na Staraya Ploshad (Velha Praça), defronte 
dos escritórios da administração presidencial e a menos de um qui
lômetro do Kremlin, o Instituto de Análise Econômica não podia es
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tar mais longe do poder, considerando-se que Illarionov ainda estava 
muito ligado à maioria das pessoas que vinha se ocupando de política 
econômica havia anos. De vez em quando, convidavam-no para fazer 
uma palestra para quem tinha algum poder de decisão — como acon
teceu, por exemplo, às vésperas do calote de 1998, quando ele alertou 
a todos sobre o profundo desastre —, mas, aparentemente, os seus 
conselhos eram considerados exercícios acadêmicos. Por anos a fio, o 
seu status quo foi a frustração: tinha o respeito dos seus pares podero
sos, mas nenhuma influência sobre eles.

Mas, às quatro da tarde do dia 28 de fevereiro, menos de um mês 
antes da eleição presidencial, o telefone tocou, chamando-o para um 
encontro com Putin naquela noite. A reunião durou três horas. A cer
ta altura, um assistente entrou para informar ao futuro presidente 
que as tropas federais tinham acabado de ocupar a cidade de Shatoy, 
na Chechênia. “Putin ficou tão feliz”, disse Illarionov, tempos depois. 
“Gesticulava, empolgado, dizendo: ‘Nós lhes demos uma lição. Aca
bamos com eles.’ E, já que eu não tinha nada a perder, disse tudo que 
pensava sobre a guerra na Chechênia. Que achava que as tropas russas 
estavam cometendo um crime sob o seu comando. E Putin continuou 
dizendo que todos eles eram bandidos, que ia dar cabo deles e que 
estava ali para garantir a integridade da Federação Russa. As palavras 
que me disse em particular foram exatamente as mesmas que sempre 
usou falando em público sobre essa questão: a sua posição era since
ra. E a minha posição sincera era que aquela guerra era um crime.” 
A conversa durou vinte ou trinta minutos e foi esquentando. O nada 
diplomático Illarionov sabia exatamente como aquilo ia acabar: nun
ca mais voltaria a ser chamado e era mais uma porta que se fechava, 
porque, como sempre, com a sua intransigência apaixonada, ele não 
conseguia se ajustar às situações.

Foi então que aconteceu algo notável. Putin se calou por um se
gundo, mudou a expressão facial, eliminando qualquer sinal de paixão 
do rosto, e disse: “Chega. Não vamos continuar discutindo sobre a 
Chechênia.”10 Durante as duas horas seguintes, os dois homens fala
ram sobre economia — ou melhor, Putin permitiu que Illarionov lhe 
desse uma verdadeira aula. Quando se despediram, o futuro presi
dente sugeriu que os dois voltassem a se encontrar no dia seguinte. 
Imediatamente Illarionov deu mais duas mancadas: disse não e men
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cionou a razão da sua recusa — tinha um compromisso, festejar o 
aniversário da chegada à Rússia de sua esposa americana, e, como ela 
havia chegado a Moscou num ano bissexto, aquela data só podia ser 
comemorada a cada quatro anos. No entanto, em vez de se ofender 
com aquela recusa ou com a justificativa para ela, Putin simplesmente 
propôs outra data. Mais uma vez, Illarionov lhe deu uma aula sobre 
economia e, duas semanas depois da eleição, em 12 de abril de 2000, 
ele foi indicado para a assessoria da presidência.

Illarionov estava absolutamente seduzido. Durante anos, achou 
que as reformas econômicas do país estavam sendo conduzidas de 
forma errada e talvez até prejudicial, mas se vira impotente diante da 
política. Agora, teria acesso irrestrito ao chefe de Estado, que parecia 
genuinamente interessado no que ele tinha a dizer — e nem de lon
ge afugentado pelo seu estilo de comunicação. Como acontece com a 
maioria das pessoas, quando Illarionov encontrava nos outros carac
terísticas que lhe faltavam, tendia a interpretá-las como manifestações 
de alguma capacidade notável. Ao falar comigo sobre sua indicação, 
onze anos depois, Illarionov insistia em afirmar que Putin era “um 
homem extraordinário” e mencionava como principal evidência dis
so a sua habilidade em controlar as emoções. A esse respeito, existe 
uma quantidade considerável de evidências do contrário, havendo até 
várias situações que mostram Putin perdendo o controle em público. 
Mas, sendo alguém intrinsecamente incapaz de guardar as próprias 
opiniões para si mesmo, Illarionov continuava impressionado com a 
capacidade que teve o presidente de simplesmente “desligar o botão” 
no caso da conversa sobre a Chechênia — e, aparentemente, até mes
mo com a apatia de Putin. No fundo, Illarionov padeceu imaginando 
que podia ser sistematicamente enganado, e foi exatamente isso que 
lhe permitiu ser enganado por um bom tempo.

Por sua simples presença, Illarionov e os outros economistas mais 
próximos a Putin mandaram um evidente recado à imprensa dos 
Estados Unidos. Mas, aparentemente, os jornalistas norte-americanos 
não se deram conta da essência da história de Putin porque algumas 
das suas fontes mais importantes não estavam percebendo — ou esta
vam voluntariamente ignorando — a história. O grande capital estava 
feliz com Putin. A economia vinha crescendo a passos firmes depois 
de ter chegado ao fundo do poço em 1998, quando o rublo caiu tanto
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que a produção doméstica, ineficaz como era, finalmente se tomou 
lucrativa. Em inícios dos anos 2000, os preços do petróleo começaram 
a subir, embora não o suficiente para tomar a produção doméstica ir
relevante (o que viria a acontecer mais tarde). Isso estava começando 
a proporcionar belos resultados para investidores que haviam entrado 
no mercado russo quando ele estava no seu nível mais baixo.

E n t r e  esses in v estid o r es , uma figura-chave era William Browder, neto 
de um ex-dirigente do Partido Comunista dos Estados Unidos e casa
do com uma russa. Browder era um verdadeiro ideólogo: veio para a 
Rússia para construir o capitalismo. Acreditava piamente que, fazendo 
os seus investidores ganharem dinheiro, estava criando um brilhante 
futuro capitalista para um país que amava por herança.

A sua estratégia de investimento era direta e eficaz. Comprava uma 
quantidade pequena, mas significativa, de cotas de uma grande em
presa, como, por exemplo, a estatal do gás ou uma gigante do petró
leo. Depois, realizava uma investigação que acabava invariavelmente 
por revelar ilegalidades corporativas e, então, lançava uma campanha 
pela reformulação da companhia. A corrupção era generalizada e fací- 
lima de ser demonstrada. A maior parte das grandes corporações era 
de conglomerados de empresas privatizadas nos últimos três ou cinco 
anos, cujos administradores agiam segundo interesses conflitantes, 
quase sempre abertamente hostis aos novos proprietários. Os chama
dos dirigentes vermelhos roubavam os seus empregadores sob o regi
me soviético e não viam motivo para agir de outra forma agora; alguns 
dos novos proprietários assumiram a nova propriedade com uma ati
tude predadora. As revelações de Browder encontravam vários níveis 
de resistência; na maioria das vezes, porém, ele conseguia operar ao 
menos algumas modificações. Com isso, o valor das ações, compradas 
invariavelmente por preços irrisórios, subia de forma considerável.

A nova administração se interessou vivamente pelas investigações 
de Browder. Não foram poucas as vezes em que os seus homens se vi
ram convocados a comparecer ao Kremlin, onde as suas apresentações 
em PowerPoint jamais deixavam de impressionar. Browder tinha cer
teza que estava com tudo... Cada vez que a decisão de um tribunal ou 
de uma empresa de auditoria obrigava uma companhia russa a prestar 
mais atenção à lei, havia comemoração no escritório da organização
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que ostentava o pomposo nome de Hermitage Funds. “O esprit de corps 
não se parece com nenhuma outra atividade que você possa ter”, dis- 
se-me ele, desolado, “porque é raríssimo conseguir ganhar dinheiro 
e fazer o bem ao mesmo tempo.”11 No seu auge, o fundo, que havia 
começado com um investimento de $25 milhões, tinha $4 bilhões e 
meio investidos na economia nacional, o que fazia dele o maior inves
tidor estrangeiro na Rússia. Browder tinha tamanha confiança na sua 
estratégia e no país que até quando o homem mais rico da Rússia foi 
preso — principalmente quando o homem mais rico da Rússia foi preso
— ele comemorou: a seu ver, aquilo demonstrava que o novo presi
dente não se deteria diante de nada para estabelecer a lei e a ordem.

O h o m e m  m ais r ic o  da Rússia estava viajando. Mikhail Khodorkovsky, 
nascido em 1963, tinha algo muito importante em comum tanto com 
Illarionov quanto com Browder, algo que fazia com que esses três ho
mens fossem extremamente diferentes de Putin e vulneráveis a ele: 
agiam guiados por ideias. Os pais de Khodorkovsky, dois engenheiros 
moscovitas que passaram a vida inteira trabalhando numa fábrica de 
instrumentos de medição, escolheram não demonstrar o próprio ce
ticismo político para o filho único. Esse era um dilema bem comum 
entre os pais: dizer abertamente o que pensavam da União Soviética 
e correr o risco de ver o filho sofrendo, dividido entre duas opiniões 
e tendo de usar de subterfúgios, ou fazer dele um conformista satis
feito. O resultado dos seus esforços, porém, ultrapassou em muito 
qualquer expectativa: conseguiram criar um comunista fervoroso e 
um soviético patriota, um membro de uma espécie que parecia abso
lutamente extinta. Depois de se formar em engenharia química, Mi
khail Khodorkovsky optou por trabalhar no comitê Komsomol. Ele 
não tinha nenhuma outra intenção por trás dessa escolha, mas, na 
segunda metade dos anos 1980, a sua opção profissional o deixou em 
excelentes condições para tirar proveito de oportunidades quase ofi
ciais e muitas vezes extralegais de ingressar nos negócios. Aos vinte 
e tantos anos, Khodorkovsky já tinha se arriscado no ramo comercial, 
importando computadores pessoais para a União Soviética e, princi
palmente, no das finanças, concebendo formas de extrair dinheiro da 
mastodôntica economia soviética em que a circulação da moeda era 
mantida sob rígido controle.12 Trabalhou como assessor econômico
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no primeiro governo de Yeltsin, quando a Rússia ainda fazia parte da 
União Soviética. Durante o fracassado golpe de agosto de 1991, esteve 
nas barricadas diante da Casa Branca russa, ajudando fisicamente a 
defender o seu governo.

Em outras palavras, no início da década de 1990, o ex-funcionário 
do Komsomol estava inteiramente mudado. Com um amigo e sócio, 
um ex-engenheiro de software chamado Leonid Nevzlin, escreveram 
um volumoso manifesto capitalista intitulado O homem com um rublo. 
“O objetivo de Lênin era aniquilar os ricos e a riqueza em si — e 
criar um regime que bania a própria possibilidade de se enriquecer”, 
escreveram eles, desmascarando a ideologia que Khodorkovsky pro
metera defender em outros tempos. "Quem quisesse ganhar dinheiro 
era equiparado aos criminosos comuns. Já é hora de parar de viver 
de acordo com Lênin! A luz que nos guia é o Lucro, obtido de forma 
estritamente legal. Nosso senhor é Sua Majestade o Dinheiro, pois 
só Ele pode nos conduzir à riqueza como padrão de vida. É hora de 
abandonar a Utopia e nos dedicarmos aos Negócios que nos deixarão 
ricos!"13 Na época em que o livro foi publicado, em 1992, Khodorko
vsky possuía o seu próprio banco e, como outros novos empresários, 
estava comprando títulos de privatização com o intuito de assumir o 
controle de várias companhias que antes eram propriedade do Estado.

Nos anos de 1995 e 1996, o governo pediu empréstimos aos ho
mens mais ricos do país, alavancando as cotas majoritárias das maio
res companhias russas — que, pelo contrato, passariam às suas mãos 
no caso de o governo não conseguir saldar a sua dívida, como era de se 
esperar. O resultado foi que Khodorkovsky tomou-se dono da Yukos, 
um conglomerado petrolífero recém-criado cujas reservas estavam en
tre as maiores do mundo.

A sua segunda reviravolta aconteceu em 1998. Naquele ano, a crise 
financeira havia obrigado o banco de Khodorkovsky a cessar as suas 
atividades. A companhia petrolífera enfrentava sérios problemas: o 
preço do barril no mercado mundial estava em $8, mas o equipamen
to obsoleto da Yukos fazia com que o custo de produção se elevasse 
a $12 por barril. A empresa não tinha dinheiro para pagar os seus 
milhares de empregados. “Fui para as nossas plataformas", escreveu 
ele mais de dez anos depois, “e ninguém sequer gritou comigo. Não 
iam fazer greve: eram pessoas compreensivas. Só que estavam ficando
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famintas. Principalmente os mais jovens, que tinham filhos pequenos 
e não tinham horta em casa. E havia ainda os hospitais — antes disso, 
comprávamos os remédios, mandávamos as pessoas para serem trata
das onde fosse necessário, mas, agora, não tínhamos mais dinheiro. O 
pior de tudo, porém, eram aqueles rostos compreensivos. Aquela gen
te estava simplesmente dizendo: ‘Nunca esperamos nada de bom. E 
ficamos gratos por você vir aqui falar conosco. Vamos ter paciência.’”14

Aos 37 anos de idade, um dos homens mais ricos da Rússia des
cobriu o conceito de responsabilidade social. Na verdade, é provável 
que achasse que o tinha inventado. Acabou percebendo que o capi
talismo podia tornar as pessoas ricas e felizes, mas também pobres, 
famintas, infelizes e impotentes. Então, Khodorkovsky resolveu criar 
uma sociedade civil na Rússia. “Até então”, escreveu ele, “eu encarava 
os negócios como um jogo. Um jogo em que queremos ganhar, mas 
onde perder também é uma opção. Um jogo no qual centenas de mi
lhares de pessoas vinham trabalhar de manhã para jogar comigo. E, 
no fim do dia, voltavam para casa, coisa que não tinha mais nada a 
ver comigo.”15 Era uma meta extremamente ambiciosa, mas para um 
dos poucos homens que acreditavam que haviam criado um mercado 
econômico a partir do nada, não era absurdamente ambiciosa.

Khodorkovsky instituiu uma fundação e a batizou de Otkrytaya 
Rossiya, Rússia Aberta. Inaugurou Cyber Cafés no interior para que as 
pessoas pudessem aprender coisas e falar umas com as outras. Criou 
centros de treinamento para jornalistas pelo país afora e patrocinou 
viagens de estudos de um mês a Moscou para os mais talentosos jorna
listas da TV. Fundou um colégio interno para crianças carentes; depois 
da tragédia de Beslan, várias dezenas de sobreviventes foram estudar 
no seu estabelecimento. Em pouco tempo, estava ocupando o espaço 
deixado pela retirada das fundações ocidentais e do governo; afinal, 
agora a Rússia era considerada uma democracia estável. Havia quem 
dissesse que ele financiava mais da metade das organizações não go
vernamentais existentes na Rússia; havia quem dissesse que financiava 
oitenta por cento desse total. Em 2003, a Yukos prometeu uma doação 
de cem milhões de dólares, ao longo de dez anos, para a Universidade 
Estatal Russa de Humanidades, a melhor escola de artes liberais do 
país — era a primeira vez que uma empresa privada contribuía com 
uma quantia tão significativa para uma instituição educacional.
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Khodorkovsky começou a se preocupar também com a ideia de 
transformar a sua companhia numa corporação gerida de forma ade
quada, transparente. Contratou a McKinsey & Company, o gigante 
mundial do ramo da consultoria empresarial, para reformular a sua 
estrutura administrativa, e a PricewaterhouseCoopers, outro gigante 
global, para criar a sua estrutura contábil a partir do zero. “Antes da 
chegada da Pricewaterhouse, tudo que os contadores da Yukos sabiam 
fazer era esbravejar e, de vez em quando, roubar um pouquinho”, 
disse-me o ex-advogado tributarista de Khodorkovsky. “Tiveram de 
aprender tudo”.16 Os seus sócios ficaram resmungando — todo aquele 
esforço de Khodorkovsky parecia descabido —, mas ele estava deter
minado a fazer da Yukos a primeira corporação multinacional russa. 
Com esse intuito, contratou uma firma de relações públicas com sede 
em Washington. “Agendamos cinco entrevistas em Nova York e pas
samos o dia inteiro indo de uma para a outra”, foi o que contou o 
funcionário que trabalhou com ele. “São poucos os executivos que 
perderiam tanto tempo assim. Conseguimos uma reportagem de capa 
na Fortune. Ele virou o garoto-propaganda do que as pessoas espera
vam que viesse a acontecer com a Rússia.”17 O capital social da Yukos 
cresceu vertiginosamente, graças apenas em parte ao aumento do pre
ço do petróleo; em parte aos sistemas de perfuração e de refinação 
recém-modemizados — o que reduziu de forma drástica o custo de 
produção —, e, em parte, à nova transparência que a empresa havia 
adquirido. Khodorkovsky era o homem mais rico da Rússia e tinha 
tudo para se tomar o homem mais rico do mundo.

Em 2 de julho de 2003, Platon Lebedev, presidente do conselho da 
empresa-mãe da Yukos, o Grupo Menatep, foi preso. Semanas depois, 
o chefe de segurança da Yukos, um ex-agente da KGB, estava atrás das 
grades. O próprio Khodorkovsky foi alertado, por quem tinha algum 
conhecimento de causa, mas também por quem simplesmente seguia 
a óbvia lógica dos eventos, que a sua vez não tardaria. Alguém che
gou até a escrever uma receita para evitar a prisão; o tal documento, 
encomendado por um dos seus relações-públicas, jamais foi visto por 
Khodorkovsky porque outro funcionário do mesmo setor o rasgou, 
enfurecido. Fosse como fosse, uma coisa era evidente: Khodorkovsky 
precisava deixar a Rússia. Foi exatamente o que fez o seu sócio e co- 
autor do livro O Homem com um rublo, Leonid Nevzlin: mudou-se para
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Israel. Khodorkovsky passou algum tempo nos Estados Unidos, mas 
logo voltou — e saiu em tumê pelo país.

Tinha uma palestra que ele vinha dando havia pouco mais de um 
ano. Fui assisti-la uma vez, quando ele foi falar para um grupo de jo
vens escritores reunidos a pedido do próprio Khodorkovsky.18 O tema 
da tal palestra era que a Rússia devia se integrar ao mundo moderno: 
parar de administrar as suas empresas como, na melhor das hipóteses, 
feudos medievais e, na pior, como prisões; transformar a sua econo
mia baseando-a na exportação de conhecimento e tecnologia, em vez 
de baseá-la na exportação de petróleo e gás; valorizar o seu povo in
teligente e instruído — como nós, escritores — e pagar bem pelo seu 
trabalho. Khodorkovsky não era um bom orador: em geral, assumia 
uma postura rígida e a sua voz era macia e estranhamente aguda para 
um homem da sua altura, da sua aparência e da sua fortuna. Mas tinha 
a seu favor a força da convicção e o peso da sua reputação; normal
mente, as pessoas queriam saber o que ele estava querendo lhes dizer.

Em vez de deixar a Rússia ou se ajoelhar diante de Putin — pois 
era exatamente este o conselho escrito no tal papel rasgado —, Kho
dorkovsky decidiu criar um circuito de palestras. Contratou Marina 
Litvinovich, ex-marqueteira do presidente, para treiná-lo a falar em 
público. Ela lhe disse que ele costumava se estender sobre uma ideia 
mesmo depois que o público já havia sido fisgado e que isso lhe fazia 
perder o ritmo da argumentação. Khodorkovsky, alguns auxiliares e 
oito guarda-costas começaram então uma jornada de vários meses vi
vendo a bordo de um jato fretado. Ele rodou o país todo falando para 
estudantes, trabalhadores e, certa vez, até para um grupo de recrutas 
(embora esse compromisso pareça ter sido um erro por parte de um 
organizador). Litvinovich ficava sentada na primeira fila tendo, nas 
mãos, uma folha de papel ofício onde estava escrita a palavra “ritmo”; 
sempre que o homem mais rico da Rússia retomava o seu velho hábi
to, ela erguia o papel para que ele o visse.

Em 18 de outubro de 2003, num fim de semana, a equipe de Kho
dorkovsky estava em Saratov, cidade às margens do Volga. Estava ne- 
vando e, o que não é comum nessa época do ano, a neve se acumulava 
no chão. Por algum motivo que ninguém entendeu muito bem ou, 
pelo menos, que ninguém explicou, o grupo todo saiu à rua e foi an
dar por aquele chão branco. Quando voltaram ao hotel, Khodorkovsky
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lhes deu boa noite meio de repente e desapareceu; em pouco tempo, 
os demais estavam inteiramente bêbados. Na manhã seguinte, Kho- 
dorkovsky mandou que Litvinovich voltasse para Moscou: fazia sema
nas que ela não via o filho de três anos, e o empresário poderia dar 
conta do próximo compromisso sem a sua presença.19

O telefone tocou nas horas mais escuras que antecederam o ama
nhecer do dia 25 de outubro: Khodorkovsky havia sido preso no aero
porto de Novosibirsk, às oito da manhã, cinco horas pelo fuso de Mos
cou. Então foi por isso que ele me mandou voltar para casa, pensou 
Litvinovich. Anton Drel, advogado do empresário, recebeu um recado 
misterioso da parte de terceiros: “O sr. Khodorkovsky pede para lhe 
informar que ele foi preso. Disse que o senhor saberia o que fazer.” 
Bem típico de Khodorkovsky, pensou Drel, que não tinha ideia do que 
poderia fazer. Mais para o final da manhã, o advogado recebeu outra 
ligação: ‘Aqui é Mikhail Khodorkovsky. O senhor poderia vir à pro
curadoria geral agora mesmo?”, perguntou ele com sua característica 
formalidade. Pelo visto, já tinha sido transferido para Moscou. Horas 
mais tarde, Khodorkovsky era indiciado sob várias acusações, entre as 
quais fraude e evasão fiscal.

D e z o it o  m eses d e po is , Khodorkovsky foi declarado culpado não de seis, 
mas de sete acusações, e sentenciado a nove anos numa colônia penal. 
Bem antes do término dessa sentença, ele foi indiciado por outras 
tantas acusações e, dessa vez, condenado a quatorze anos atrás das 
grades. Em ambas as ocasiões, Lebedev, o ex-presidente do grupo, 
também foi julgado e condenado pelas mesmas acusações. Outros in
divíduos ligados à Yukos, entre os quais o ex-chefe de segurança, al
guns advogados e diversos gerentes não apenas da própria Yukos, mas 
de várias das suas subsidiárias, também foram processados e conde
nados a penas igualmente severas; outros tantos fugiram do país. Até 
a Anistia Internacional, de início abertamente relutante em assumir o 
caso de um bilionário, acabou por declarar Khodorkovsky e Lebedev 
prisioneiros de consciência. Ninguém — ao que parece, nem mesmo 
os seus carcereiros — duvidava, depois de certo ponto, que o empre
sário havia sido preso injustamente, mas, mesmo oito anos após a 
sua prisão, ninguém sabia dizer o que exatamente Khodorkovsky teria 
feito e que lhe custara a liberdade e a fortuna.

222 Masha Gessen



O próprio Khodorkovsky e vários dos seus auxiliares achavam que 
ele estava sendo punido por denunciar a corrupção. Em fevereiro de 
2003, Putin tinha se reunido com os empresários mais ricos da Rússia 
para uma rara discussão à qual a mídia teve acesso. Khodorkovsky 
chegou com uma apresentação em PowerPoint: eram oito slides sim
ples contendo fatos que todos os presentes conheciam muito bem, 
embora alguns decerto tentassem fingir ignorá-los. O sexto slide era 
intitulado “A corrupção custa à economia russa mais de $30 bilhões 
por ano” e citava quatro estudos diferentes que chegavam mais ou 
menos à mesma quantia. O oitavo se intitulava “A criação de uma 
nova geração” e continha um gráfico comparando três instituições 
de educação superior: uma que formava gerentes para a indústria pe
trolífera, outra que treinava inspetores da receita e uma terceira que 
preparava funcionários públicos civis. A concorrência para ingressar 
nesta última era de quase onze candidatos por vaga; para os aspirantes 
a inspetor da receita, eram cerca de quatro candidatos por vaga e os 
futuros gerentes da indústria petrolífera só precisavam superar menos 
de duas pessoas por vaga — embora o piso salarial dessa categoria fos
se de duas a três vezes maior que o do setor público.20 Aqueles, frisou 
Khodorkovsky, eram apenas números oficiais; os estudantes do ensino 
médio estavam escolhendo a sua carreira contando com a renda pro
veniente da corrupção.

Enquanto falava, Khodorkovsky também mencionou a recente fu
são da Rosnef, a gigantesca estatal do ramo petrolífero, com uma em
presa privada bem menor. “Todo mundo acha que a negociação teve, 
digamos, uma segunda camada”, disse ele, fazendo alusão ao preço 
flagrantemente elevado que a Rosnef havia pago. “O presidente da 
Rosnef está aqui — talvez ele queira fazer algum comentário.”21 O 
presidente da Rosnef não fez questão alguma de comentar o assunto, 
o que pareceu uma constrangida e pública admissão de culpa.

Quem respondeu a Khodorkovsky foi o próprio Putin. Exibia, no 
rosto, o mesmo sorriso meio torto que se viu naquela entrevista co
letiva em que ele sugeriu que o jornalista francês fosse castrado — a 
expressão facial que indicava que ele estava encontrando dificuldade 
para conter a raiva.22 “Algumas companhias, inclusive a Yukos, têm 
reservas extraordinárias. A questão é: como ela as conseguiu?”, in
dagou ele, movendo-se na cadeira e erguendo o ombro direito num
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gesto que fazia com que parecesse maior. No rosto, o sorriso de ban
dido deixava claro que aquilo era uma ameaça, não uma pergunta. 
“A sua própria empresa teve lá os seus problemas com impostos. 
E, justiça seja feita, a sua direção deu um jeito de acertar as coisas 
e sanear todos os seus problemas com o Estado. Aliás, quem sabe 
não é por isso que há tanta concorrência para ingressar na escola de 
inspetores fiscais?” Em outras palavras, Putin acusou Khodorkovsky 
de ter subornado os fiscais da fFazenda e ameaçou sua companhia 
com uma intervenção.

Havia, pois, aqueles que pensavam que os motivos da prisão de 
Khodorkovsky eram políticos: ele se metia demais. Fez doações a par
tidos políticos, inclusive ao Partido Comunista. Logo depois da deten
ção de Lebedev, em julho, Khodorkovsky pediu ao primeiro-ministro 
Kasyanov, com quem mantinha uma relação distante, mas cordial, que 
tentasse descobrir o que havia acontecido. “Precisei fazer umas três 
ou quatro investidas”, disse-me Kasyanov. “Putin continuava dizendo 
que a procuradoria geral sabia o que estava fazendo. Mas, finalmente, 
ele me disse que a Yukos andava financiando partidos políticos, não 
só os [pequenos partidos liberais] que ele havia sido autorizado a fi
nanciar, mas também os comunistas, e isso sem qualquer autorização 
do governo.”23 Oito anos mais tarde, Nevzlin — o sócio da Yukos que 
deixou o país — insistia em afirmar que as doações feitas pela empre
sa ao Partido Comunista tinham "evidentemente” sido aprovadas pelo 
Kremlin.24 Algumas pessoas mais chegadas a Khodorkovsky começa
ram a chamar essa história do financiamento aos partidos de “duplo 
jogo duplo”. A seu ver, Khodorkovsky havia caído numa cilada armada 
por alguém do círculo mais próximo a Putin, próximo o bastante para 
comunicar ao empresário — mentindo — que o governo aprovara seu 
financiamento ao partido comunista. Todas essas discussões aconte
ceram na largada para a eleição parlamentar de dezembro de 2003 — 
aquela depois da qual o The New York Times escreveu: “Os russos dão 
um pequeno passo rumo à democracia.”

Um terceiro grupo de observadores tinha a mais simples de todas 
as explicações para o destino de Khodorkovsky. “Pelo amor de Deus, 
ele não foi preso por sonegação de impostos ou por roubar petróleo”, 
disse-me Illarionov sete anos e meio depois do ocorrido. "Ele foi preso 
porque era — e continua sendo — um ser humano independente. Por
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que se recusou a se curvar. Porque continuou sendo livre. Este Estado 
pune as pessoas por serem independentes.”25

Mas, em outubro de 2003, quando surgiu a notícia da prisão, a sua 
natureza sombriamente absurda estava longe de ser óbvia para todos. 
William Browder, por exemplo, comemorou. Num texto para o Mos- 
cow Times, publicação em língua inglesa distribuída entre os investido
res, ele escreveu: “Devíamos [...] dar pleno apoio [a Putin] na tarefa 
de recuperar o controle do país que está nas mãos dos oligarcas."26

No dia  13 d e  n o v e m b r o  d e  2005, Browder chegou a Moscou, voltando 
de Londres. Já fazia nove anos que ele morava na Rússia e, embora 
não falasse a língua, sentia-se tão à vontade na cidade quanto qual
quer um dos seus habitantes. O dinheiro lhe garantia um nível de 
conforto familiar no patamar das pessoas consideradas muito ricas 
em países produtores de petróleo: a partir do momento em que ater
rissava em Moscou, ingressava num luxuoso percurso paralelo, pois 
passava rapidamente pelas formalidades do aeroporto e encontrava 
a sua espera o motorista, um ex-policial que ainda usava as antigas 
credenciais, o que fazia dele um verdadeiro rei no trânsito sem lei da 
capital. Dessa vez, porém, Browder se viu encrencado na sala VIP do 
aeroporto: aparentemente, o seu passaporte ficara retido no controle. 
Poucas horas mais tarde, penetrou na área de detenção, uma sala nua, 
com umas cadeiras de plástico frias e várias outras pessoas detidas, 
cada uma delas prisioneira do seu próprio destino. Quinze horas de
pois de desembarcar, Browder foi posto num avião de volta a Londres: 
o seu visto russo havia expirado.

Só podia ser um grande mal-entendido. Browder ligou para os mi
nistros e assessores do Kremlin que haviam gostado tanto das suas 
apresentações em PowerPoint. Todos foram vagos, evasivos, reserva
dos. Depois de vários telefonemas, começou a se afigurar que aquela 
história do visto não seria resolvida tão depressa assim. A despeito de 
toda a confiança que tivesse nas boas intenções de Putin, uma coisa 
era certa: Browder sabia que nenhum negócio podia ficar abandonado 
na Rússia. Começou então a transferir suas operações para Londres. 
Os analistas foram embora; o fundo se desfez de $4,5 bilhões de ações 
de companhias russas, sem que ninguém parecesse perceber isso. Em 
fins do verão de 2006, as empresas do Hermitage Fund da Rússia
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eram simples cascas com um pequeno escritório em Moscou que a 
secretária visitava de vez em quando.

Ela estava lá, junto com um funcionário da equipe de Londres, 
quando vinte e cinco fiscais da receita apareceram e reviraram o escri
tório inteiro. Não tardou muito e o mesmo número de fiscais, lidera
dos pelo mesmo coronel que comandou a primeira inspeção, entrou 
nos escritórios da empresa jurídica do Hermitage Fund, aparentemen
te em busca de selos, estampilhas e documentos de registro de três 
holdings por meio das quais o fundo de Browder gerenciava os seus in
vestimentos. Quando um advogado objetou, dizendo que eles não ha
viam trazido os mandados de busca necessários, foi levado para uma 
sala de reuniões e espancado.

Quatro meses mais tarde, Browder recebeu a notificação da conde
nação multimilionária, por um tribunal de São Petersburgo, das suas 
companhias. Ele, que havia sido alertado pela revogação do seu visto, 
ficara assustado com as intervenções dos fiscais da receita, estava ago
ra absolutamente aterrorizado diante de uma seqüência de eventos 
que não tinham qualquer explicação sensata. Por que os fiscais da 
receita precisariam de registros, selos e estampilhas de companhias 
que não passavam de fachadas? Como poderia haver processos contra 
essas companhias se os seus representantes nem sequer sabiam da 
existência de inquéritos ou de audiências judiciais? Browder pediu 
que os seus advogados em Moscou investigassem a situação.

Mas não foi um advogado e sim um jovem contador que, depois de 
mais de um ano de investigações, conseguiu enfim reconstituir uma 
seqüência de acontecimentos inteiramente absurda, quase inacreditá
vel, mas, nem por isso, menos lógica. Sergei Magnitsky descobriu que 
as três empresas de fachada haviam sido novamente registradas em 
nome de outras pessoas, todos criminosos condenados. Depois, foram 
processadas por outras firmas que apresentaram contratos suposta
mente comprovando que as empresas roubadas lhes deviam dinheiro. 
Três tribunais diferentes em cidades diferentes da Rússia realizaram o 
julgamento às pressas e condenaram as ex-companhias de Browder a 
pagar um bilhão de dólares, quantia que correspondia exatamente ao 
lucro declarado ao imposto de renda pelas três empresas. Em seguida, 
os novos proprietários das firmas requereram às autoridades da re
ceita a devolução de todos os impostos por eles pagos: a justificativa
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apresentada era o fato de, no papel, as companhias não terem mais 
lucro. Tal devolução, totalizando $230 milhões, foi efetivada num dia, 
em dezembro de 2007; a quantia foi transferida para os novos proprie
tários das tais firmas e desapareceu do sistema bancário russo.

Ao que tudo indica, Magnitsky descobriu um esquema fraudulento 
que envolvia tanto autoridades da receita quanto tribunais em pelo 
menos três cidades: se os juizes não estivessem implicados na histó
ria, não teriam sacramentado condenações com tanta facilidade e de 
forma tão rápida. E a receita não teria processado a devolução com 
tamanha rapidez — o mais provável é que não tivesse sequer admi
tido tal devolução, considerando-se que os advogados de Browder já 
haviam apresentado seis queixas diferentes, alegando o roubo das em
presas — se o esquema todo não tivesse sido orquestrado nos altos 
escalões daquele órgão ou bem perto deles.

Browder, o ideólogo de sempre, viu uma brecha na situação. A essa 
altura, acreditava que o seu banimento da Rússia tinha sido uma deci
são lá do topo: embora ainda não soubesse exatamente por quê, podia 
admitir que alguém, em cujos calos tivesse pisado, devia ter conspi
rado para convencer o presidente, ou alguém bem próximo a ele, que 
Browder era persona non grata. Mas, agora, via uma chance de começar 
tudo de novo e salvar a Rússia. “Não é possível que o presidente do 
país permita que $230 milhões em dinheiro público sejam roubados”, 
pensou ele. "Quero dizer, o crime envolvendo impostos é de um cinis
mo tão grande... Se você tomasse alguma providência a esse respeito, 
as pessoas iriam dizer que não podia ser verdade. O esperado seria ver 
equipes da SWAT e helicópteros descendo do céu para apanhar todos 
os bandidos”.

Magnitsky redigiu quinze queixas diferentes com o intuito de de
nunciar a fraude e dar início a uma investigação. Mas, em vez de as 
equipes da SWAT descerem dos céus, começaram a chover provas de 
crimes sobre os especialistas que Browder havia contratado. Sete pro
fissionais de sete escritórios diferentes foram notificados que estavam 
sendo investigados sob várias acusações. Foi o bastante para Browder 
oferecer a todos refúgio na Grã-Bretanha. "Sabe, estudei para ser ana
lista financeiro”, disse-me ele, alguns anos mais tarde, em parte ten
tando explicar como tudo aquilo tinha sido difícil para ele, em parte 
tentando justificar por que tinha levado tanto tempo para compreen
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der a gravidade da situação. “Não era soldado. Não me ensinaram que 
as pessoas estariam pondo a própria vida em risco. Procurei cada um 
daqueles advogados e disse: ‘Lamento muito que isso esteja aconte
cendo. Não era minha intenção deixar você em situação de ameaça e 
não é minha intenção permitir que você continue sob ameaça; quero 
que deixe a Rússia por minha conta, que venha para Londres por mi
nha conta e que se instale aqui por minha conta.’ Não foi fácil ter essa 
conversa com nenhum deles. Todos tinham mais de 40 anos, estavam 
no auge da carreira, alguns não falavam uma palavra de inglês. E eu 
estava lhes pedindo que abandonassem a própria vida, a profissão, 
toda a sua comunidade e, de uma hora para a outra, fossem viver no 
exílio para se protegerem do perigo.”

Seis dos sete representantes de Browder aceitaram a sua proposta 
e se mudaram para Londres. O único que recusou foi Sergei Mag- 
nitsky, o contador de 36 anos, o mais jovem do grupo — e foi esse o 
motivo apontado por Browder para explicar a recusa do rapaz. "Ser- 
gei era de uma geração que acreditava que a Rússia estava mudando. 
Havia uma nova Rússia, talvez imperfeita, mas que estava melhoran
do. Os princípios fundamentais da lei e da justiça existiam-— essa 
era a sua premissa. ‘Não estamos em 1937', disse-me ele. ‘Não fiz 
nada de errado e conheço a lei. Não existem meios legais para eles 
virem me prender.’”

No dia 24 de novembro de 2008, Sergei Magnitsky foi preso, acu
sado de envolvimento no esquema de fraudes que tentou denunciar. 
Como acontecera com o seu cliente três anos antes, de início ele teve 
certeza que se tratava de um mal-entendido que logo seria esclarecido 
com o auxílio dos seus advogados. Na primeira audiência a que com
pareceu, alegou que devia ser solto, entre outras razões porque o seu 
filho estava com uma forte gripe; era evidente que o rapaz estava certo 
que aquelas provações seriam coisa de uns poucos dias.27 Mas, não só 
ele não foi solto como as condições de sua detenção pioraram bastan
te, pois ficou sendo transferido para lá e para cá, entre duas cadeias de 
Moscou. Não permitiram que visse a esposa, nem a mãe. Adoeceu e 
qualquer atendimento médico lhe foi taxativamente negado. Em 16 de 
novembro de 2009, Sergei Magnitsky morreu na prisão, aos 37 anos.

Depois da sua morte, a família recebeu os cadernos onde ele havia 
copiado meticulosamente todas as queixas, apelações e requerimen
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tos que redigiu: quando percebeu que a sua prisão não era um mal-en
tendido, engajou-se numa feroz batalha unilateral, escrevendo quatro
centos e cinqüenta documentos nos trezentos e cinqüenta e oito dias 
que passou encarcerado. Criou uma verdadeira enciclopédia de todos 
os abusos que sofreu. Descreveu as celas superlotadas onde ficava re
duzido a comer e escrever sentado na própria cama. Numa dessas ce
las, as janelas estavam sem vidros e a temperatura ali dentro beirava 
o ponto de congelamento. Em outra, o vaso sanitário — ou melhor, o 
buraco no chão que servia de sanitário — transbordou, inundando o 
chão de detritos. Relatou também que lhe negavam sistematicamente 
refeições quentes e, muitas vezes, qualquer comida que fosse por dias 
a fio. E, o que era ainda mais atroz, negavam-lhe cuidados médicos 
mesmo quando as suas dores abdominais crônicas ficavam tão for
tes que ele não conseguia dormir, e isso apesar de ele escrever cartas 
documentando os seus sintomas e alegando os seus direitos legais a 
receber tratamento. Magnitsky morreu de peritonite.

Browder e os seus especialistas em investimentos estavam enfim 
destinados a se tornarem soldados. Lançaram uma campanha extre
mamente visível, alardeada e efetiva que denominaram "Justiça para 
Sergei Magnitsky”. Recolheram inúmeras provas contra as pessoas 
ligadas ao encarceramento e à tortura de seu colega e contra todos 
os envolvidos no esquema de fraude que ele havia denunciado. Em 
poucos meses, projetos proibindo a concessão de vistos e congelando 
quaisquer bens que aquelas pessoas pudessem possuir nos locais vi
sados tramitavam no Congresso norte-americano, no Parlamento Eu
ropeu e nos dos países membros da União Européia.

A essa  altura , a história dominante da Rússia tinha enfim mudado 
na mídia norte-americana. Foi só mais para o fim do segundo man
dato de Putin que a narrativa se modificou: aos poucos, "democracia 
emergente” deu lugar a “tendências autoritárias” e foi evoluindo até 
traçar um quadro daquilo que se tornara praticamente uma tirania 
criminosa. Em 2003, quando Khodorkovsky tentou falar com Putin 
sobre corrupção, a organização Transparência Internacional classifi
cou a Rússia como sendo mais corrupta que sessenta e quatro por 
cento das nações do mundo: no ranking anual estabelecido pela TI, o 
país aparecia como ligeiramente mais corrupto que Moçambique e um
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pouco menos que a Argélia. No seu relatório de 2010, a organização 
situou a Rússia como mais corrupta que oitenta e seis por cento dos 
países do mundo: agora, ela figurava entre a Papua Nova Guiné e o 
Tadjiquistão.28

O país finalmente perdeu a sua bona fides aos olhos do comércio 
e da imprensa internacionais. Browder passava a vida criticando o 
regime russo, não apenas nos parlamentos do mundo inteiro, mas 
também em eventos como o grande fórum anual econômico realizado 
em Davos, na Suíça. Andrei Illarionov tinha pedido exoneração do 
seu cargo. “Todos tiveram o seu momento decisivo”, disse-me ele. “O 
meu foi Beslan. Foi aí que me dei conta que se tratava de um modus 
operandi. Havia a possibilidade efetiva de salvar vidas, e, em vez disso, 
ele [Putin] optou por matar inocentes, ao matar os reféns. Eu estava 
no trabalho, e podia ver e ouvir, e pude ver tudo aquilo bem de perto. 
Vi que, se o impasse continuasse por mais algumas horas que fossem, 
vidas seriam salvas, todas elas, ou a maioria. Não haveria ataque, e as 
crianças, seus pais e seus professores teriam se salvado. E, se era esse 
o caso, só podia haver uma explicação para atacar o prédio da escola 
naquela hora. Para mim, tudo ficou claro naquele dia, 3 de setembro 
de 2004. ”29

Illarionov renunciou ao cargo de sherpa — representante pessoal de 
Putin — no Grupo dos Oito; um dos seus maiores feitos havia sido 
justamente conseguir a admissão da Rússia como membro de pleno 
direito do G8. “Ser assessor é uma coisa”, disse ele. “Ser assessor é 
ser assessor: é um cargo importante, mas não é o mesmo que repre
sentar pessoalmente alguém. E eu disse ao meu chefe que, naquelas 
circunstâncias, eu não podia mais exercer a função de seu represen
tante pessoal.”

Seis meses depois, Illarionov se exonerou também da função de 
assessor do presidente. ‘Aquilo tudo tinha ficado simplesmente ridí
culo. Ninguém dava ouvidos aos meus pareceres sobre economia ou 
o que quer que fosse. O trem do Estado russo estava correndo a toda, 
seguindo uma linha férrea inteiramente diferente.”30 Ele começou en
tão a escrever uma série de artigos duríssimos definindo essa “linha 
férrea”. A Rússia, escreveu Illarionov, tomou-se o contrário de uma 
economia liberal: um Estado beligerante, sem liberdade, comandado 
por um grupo corporativo. Como Browder, ele era agora um crítico
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incansável que circulava por toda parte expressando abertamente a 
sua visão do regime de Putin.

Mikhail Kasyanov, o primeiro-ministro, também já não fazia parte 
do governo. Para ele, o momento decisivo foi a prisão de Khodorko
vsky. “Antes, havia alguns indícios”, disse-me ele. “Houve a apropria
ção da televisão e a maneira como foi conduzida a crise dos reféns no 
teatro — tudo isso foram indícios —, mas eu não achava que fosse um 
plano. Achava que eram erros que poderiam ser corrigidos. Continuei 
pensando assim até que Lebedev e Khodorkovsky foram presos. Foi 
então que me dei conta que aquelas ações não eram erros fortuitos
— tratava-se de uma política; esse era o entendimento geral que ele 
tinha da vida.”

Kasyanov tinha cumprido rigorosamente a determinação de Putin 
para que ele “não se metesse na sua seara”, ou seja, nas questões polí
ticas. Na verdade, cumpriu tal determinação tão à risca que se tornou 
voluntariamente cego para a vida política do país. Assim, no verão 
de 2003, quando Putin lhe disse que a perseguição contra Lebedev e 
Khodorkovsky era uma punição por eles terem feito doações ao Parti
do Comunista, Kasyanov ficou chocado. “Não conseguia acreditar que 
algo absolutamente legal exigisse permissão especial do Kremlin.” O 
conflito entre Putin e o seu primeiro-ministro logo se tornou público. 
Kasyanov criticou abertamente as detenções, chamando-as de medi
da extrema e infundada. Era evidente que Putin não manteria aquele 
premiê sem papas na língua no seu segundo mandato, mas, aparente
mente, a paciência do presidente se esgotou antes disso: em fevereiro 
de 2004, um mês antes da eleição, ele exonerou o seu gabinete.31

Depois de exonerar Kasyanov, Putin pretendia mantê-lo numa 
posição de menos evidência. Fez-lhe então três propostas, cada uma 
delas com mais insistência que a anterior: havia a opção de chefiar o 
conselho de segurança ou administrar um novo empreendimento ban
cário relacionado ao Estado, oferta esta que Putin repetiu duas vezes. 
Quando Kasyanov finalmente disse não, o tom de voz do ex-chefe pas
sou de sedutor a ameaçador. “Eu já estava na porta quando ele disse: 
'Mikhail Mikhailovich, se você vier a ter algum problema com a recei
ta, pode pedir ajuda, mas é imprescindível que venha a mim pessoal
mente.’ Kasyanov interpretou essas palavras de despedida tanto como 
uma ameaça quanto como a proposta de deixar uma porta aberta. E
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os problemas com impostos começaram efetivamente: a firma de con
sultoria de Kasyanov, que ele criou logo depois de perder o emprego, 
sofreu uma auditoria. O ex-premiê optou por não pedir ajuda, o que 
significou não apenas uma investigação que durou dois anos (ambas 
as partes finalmente conseguiram se acertar quanto a uma infração 
insignificante, o lançamento inadequado na declaração de uma caixa 
de papel de carta), mas também que Kasyanov tornou-se persona non 
grata na política russa. Nos anos que se seguiram à sua exoneração, 
ele tentou se candidatar e registrar um partido político — segundo 
consta, conseguiu até reunir o número absurdamente elevado de as
sinaturas exigidas para isso —, mas os seus papéis foram invariavel
mente recusados pelas autoridades competentes. Sem acesso à TV e 
aos jornais de ampla circulação, Kasyanov passou das altas esferas à 
marginalidade mais depressa que qualquer outro político da história.

O ca so  K h o d o rk o v sk y  foi a julgamento em meados de 2004 e se ar
rastou por dez meses, apesar de quase todas as moções apresentadas 
pela defesa terem sido negadas, reduzindo-se drasticamente o número 
de testemunhas e de acareações no tribunal Basmanny de Moscou. 
Quando já se aproximava a hora do veredicto, Igor Shuvalov, advogado 
e um dos novos assessores de destaque de Putin, disse: “O caso Yukos 
foi um julgamento-exibição para servir de exemplo a outras empresas 
que recorrem a vários esquemas no intuito de diminuir a sua carga 
tributária. Se não fosse a Yukos, seria outra companhia qualquer.” Até 
a imprensa da capital, acostumada a escrever sobre os políticos mais 
cínicos do planeta, ficou chocada com a utilização escancarada de uma 
linguagem do tempo de Stalin para expressar mais ou menos o que 
Stalin teria expressado: que os tribunais existiam para cumprir as de
terminações do chefe de Estado e sair distribuindo as punições que 
ele considera apropriadas para aqueles que ele considera que devem 
ser punidos.

Na verdade, só sete das acusações contra Khodorkovsky eram rela
tivas a supostas sonegações de impostos, e o que aconteceu no tribu
nal de Moscou foi muito mais uma exibição que um julgamento. A de
fesa chamou poucas das suas testemunhas — não só porque o tribunal 
indeferiu tantas das suas moções, mas também porque o caso apre
sentado pela promotoria parecia tão inconsistente que mal sustentava
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uma efetiva defesa, principalmente num caso em que ser testemunha 
de defesa parecia acarretar um risco considerável. Dez associados da 
Yukos, entre os quais duas advogadas, já tinham sido presos, e outros 
nove evitaram a prisão fugindo do país. Em pouco tempo, esses núme
ros pareceriam insignificantes, já que dezenas de pessoas iriam parar 
na prisão e centenas tratariam de fugir.

Vendo-se no meio de um julgamento kafkiano, a defesa adotou um 
estilo extremamente contido. Em seu discurso final, Genrikh Padva, o 
principal advogado de Khodorkovsky e talvez o mais famoso advogado 
de defesa do país, mais parecia um professor de escola primária que 
um apaixonado participante de uma disputa judicial. Durante os três 
dias de sessões, Padva leu os seus argumentos, listando metodicamen
te todos os erros da procuradoria. Visava a mostrar, com isso, que os 
promotores não haviam apresentado qualquer documento que sequer 
chegasse a provar que os réus estariam envolvidos com algumas das 
companhias arroladas nas acusações, e, na verdade, menos ainda que 
eles fossem culpados dos crimes apontados. “Não vou nem mesmo 
mencionar o fato de as acusações se basearem em leis que entraram 
em vigor anos depois que os supostos fatos efetivamente ocorreram”, 
foi um dos seus típicos apartes. Pelo seu tom, deduzia-se que Padva 
não alimentava qualquer ilusão quanto à sua capacidade de convencer 
as juízas de coisa alguma, mas, no interesse da história e de futuras 
apelações a instâncias jurídicas internacionais, precisava ter todos os 
seus argumentos devidamente registrados. As juízas, três mulheres 
gorduchas com seus 40 anos, todas ostentando um lustroso capacete 
de cabelo bem penteado para trás, ficaram sentadas ali imóveis, com 
os lábios contraídos, numa idêntica demonstração de desagrado. A 
sua postura parecia querer dizer: a decisão já foi tomada há algum 
tempo, e a sua insistência em dar seguimento ao processo e ao debate 
é uma afrontosa perda de tempo para qualquer uma de nós.

Tanto Khodorkovsky quanto Lebedev foram condenados a nove 
anos em colônia penal; três meses depois, uma corte de apelação re
duziu essas sentenças em um ano. Os dois foram levados para co
lônias diferentes, cada qual mais distante e inacessível que a outra. 
Para visitar o seu cliente, os advogados de Khodorkovsky tinham de 
viajar nove horas de avião e outras quinze de trem.32 A legislação russa 
determinava que os condenados fossem alocados em prisões a uma
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distância relativamente próxima dos seus locais de residência — por
tanto, a lei precisou ser alterada, retroativamente, para acolher o caso 
de Khodorkovsky.

Durante os primeiros seis meses em que esteve preso, Khodorko
vsky tentou administrar a sua empresa da cadeia. Quando compreen
deu enfim que a situação era insustentável, transferiu as suas cotas 
para Nevzlin, o sócio que tinha ido embora para Israel. A companhia, 
porém, bombardeada por penhoras e processos, com os seus bens blo
queados por todo território nacional, estava desmoronando. Cerca de 
um ano depois da prisão de Khodorkovsky, a maior e mais bem-su- 
cedida empresa petrolífera da Rússia, que em outros tempos pagava 
cinco por cento de todos os impostos recolhidos pelo governo federal, 
enfrentava os trâmites da falência. O item mais atraente de todo o seu 
patrimônio, uma companhia chamada Yuganskneftegaz, proprietária 
de algumas das maiores reservas de petróleo da Europa, foi a leilão. 
O monopólio estatal do gás, agora administrado pelo ex-vice de Putin 
em São Petersburgo, parecia certo de vencer a concorrência.33 Para 
evitar que isso acontecesse, os advogados da Yuko deram entrada no 
processo de falência num tribunal do Texas e, depois, trataram de ob
ter um efeito suspensivo para a venda da companhia. É claro que a 
Gazprom, a estatal russa, não ia acatar a decisão de um tribunal ame
ricano nesse caso, mas acontece que ela pretendia comprar a Yugansk
neftegaz com fundos originários de empréstimos de bancos europeus 
e norte-americanos. O financiamento foi negado e, por um momento, 
pareceu que a fusão poderia ser temporariamente impedida. Foi então 
que, do nada, surgiu uma firma recém-registrada, a Baikalfinansgrup, 
que se inscreveu para participar do leilão. A imprensa logo tratou de 
verificar o endereço de tal registro em Tver, uma cidadezinha esqueci
da que fica a cerca de três horas de Moscou. O que se descobriu foi que 
o local era um pequeno prédio usado como endereço legal por cento 
e cinqüenta companhias e, aparentemente, nenhuma delas possuía 
qualquer patrimônio físico.

Era o caso da Baikalfinansgrup. Segundo os documentos, registra
dos duas semanas antes do leilão, o capital da empresa era de dez mil 
rublos ou, aproximadamente, $300. Mas, sabe-se lá como, a estatal de 
petróleo Rosneft — aquela cujo presidente se recusara a responder às 
perguntas de Khodorkovsky sobre corrupção no ano anterior — em-
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prestou à companhia desconhecida mais de $9 bilhões para a compra 
da Yuganskneftegaz: quantia que correspondia a menos da metade do 
valor estimado da empresa a ser leiloada. O leilão, realizado em 19 de 
dezembro de 2004, durou ao todo dois minutos.34

Ao falar na Alemanha, dois dias após o leilão, Putin se enfureceu 
com a sugestão de que os bens da Yukos haviam sido comprados por 
uma entidade desconhecida. "Conheço os acionistas dessa companhia, 
e são pessoas”, disse ele. “Pessoas que vêm trabalhando no ramo da 
energia há muito tempo." Passaram-se mais dois dias e a Rosneft, a 
estatal petrolífera, comprou a Baikalfinansgrup, assumindo o controle 
do patrimônio da Yukos, mas também se garantindo contra qualquer 
processo judicial pela acusação de ter comprado esse patrimônio num 
leilão manipulado.35

Apenas um ano depois da detenção de Khodorkovsky era evidente 
que a Rússia tinha atingido duas metas importantes. Com os ex-ricos 
do país atrás das grades, ninguém, nem mesmo os ricos e poderosos, 
podia se permitir fazer o que quisesse. E com o patrimônio das maio
res empresas privadas do país roubado em plena luz do dia, Putin 
assumira o seu lugar como chefao da máfia que comandava a nação. 
Como todos os chefões mafiosos, ele praticamente não fazia distinção 
entre a sua propriedade pessoal, a do seu clã e a daqueles que tinham 
obrigações para com o clã. Como todos os chefões mafiosos, ele acu
mulava riqueza por meio de roubos deslavados, como aconteceu com 
a Yukos, cobrança de pretensas dívidas e pondo os seus cupinchas 
onde quer que houvesse bens ou dinheiro a serem desviados. Em fins 
de 2007, ao menos um especialista em política — alguém que, ao que 
se dizia, tinha acesso ao Kremlin — estimava a fortuna pessoal de 
Putin em $40 bilhões.36

A cifr a  d e  $40 bilh ões  não pode ser nem confirmada nem desmentida, 
mas há uma história que eu podia relatar em detalhes. E algo que 
lança alguma luz não apenas sobre o montante da fortuna pessoal de 
Putin, mas também sobre os mecanismos adotados para acumulá-la. 
Precisei de muita sorte e de um homem corajoso para tomar conheci
mento dela.

Em princípios dos anos 1990, Sergei Kolesnikov foi um dos inú
meros cientistas soviéticos a se tomarem empresários russos. Sendo
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Ph.D. em biofísica, ele começou produzindo equipamentos médicos e, 
depois, importando esses produtos. Sob a administração de Sobchak, 
Kolesnikov formou uma joint venture com a municipalidade e criou um 
negócio de sucesso fornecendo equipamentos para as clínicas e hospi
tais de São Petersburgo. Quando Sobchak não conseguiu se reeleger, 
ele comprou as cotas pertencentes à municipalidade, e a companhia, 
agora privada, deu prosseguimento à mesma linha de negócios.

Assim que Putin se elegeu presidente, Kolesnikov foi procurado 
por um antigo sócio do tempo de São Petersburgo que lhe apresen
tou um esquema: alguns dos homens mais ricos da Rússia doariam 
quantias significativas destinadas à compra de equipamento para ins
talações médicas russas. Kolesnikov usaria a sua experiência para for
necer o equipamento por preços bastante reduzidos. A diferença entre 
a tabela de preços que seria apresentada ao doador e o dinheiro efeti
vamente gasto não poderia ser menor que trinta e cinco por cento. Se 
Kolesnikov conseguisse desconto ainda maior, poderia ficar com o lu
cro. Os trinta e cinco por cento teriam de ser depositados numa conta 
bancária num país da Europa Ocidental e, mais tarde, seriam usados 
para investimentos na economia russa.

Kolesnikov não teve escrúpulos em aceitar aquele esquema. Como 
Browder, ele achava que estava vivendo bem e, ao mesmo tempo, con
tribuindo para o bem da Rússia: o tão necessário equipamento médico 
era de qualidade inquestionável; além do mais, os seus novos asso
ciados estariam investindo quantias vultosas na economia do país. É 
claro que eles estavam ficando com a parte do leão — mais de um 
terço do dinheiro doado —, mas estavam investindo na Rússia e não 
apenas enchendo os próprios bolsos. E também “sabíamos que aquele 
dinheiro não era o resultado de um trabalho duro. Não se ganha esse 
tipo de dinheiro honestamente”.37

O primeiro doador foi Roman Abramovich, um reservado oligarca 
russo e futuro proprietário do Chelsea Football Club. A sua doação 
foi de $203 milhões: deste total, $140 milhões serviram para comprar 
equipamento para a Academia Militar de Medicina de São Petersbur
go (administrada pelo amigo de Putin, o seu ministro da Saúde que, 
no passado, havia ajudado Sobchak a escapar da promotoria pública 
e a fugir da Rússia) e mais de $60 milhões foram parar numa conta 
bancária na Europa. Essa doação foi seguida por outras menores. Por
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volta de 2005, cerca de $200 milhões haviam sido acumulados na tal 
conta bancária. Kolesnikov e os seus dois sócios — o que já vinha com 
ele desde São Petersburgo e o que lhe apresentou esse novo ramo de 
negócios — criaram uma nova empresa chamada Rosinvest, uma sub
sidiária integral de uma companhia suíça, que fazia os seus negócios 
por meio de uma terceira firma, também suíça, cujos proprietários 
eram titulares de ações ao portador. Em outras palavras, quem quer 
que estivesse de posse daquelas ações era o proprietário legal da em
presa. Cada um dos três ganhou dois por cento das ações; os noventa 
e quatro por cento restantes foram entregues ao próprio Putin.

A empresa recém-constituída tinha dezesseis projetos diferentes 
de investimentos, quase todos no ramo da produção industrial; ha
viam sido selecionados a dedo, concediam naturalmente uma varieda
de de benefícios legais e isenções fiscais, e davam um belo lucro — no
venta e quatro por cento do qual pertenciam a Putin. E havia também 
aquilo que Kolesnikov considerava um pequeno projeto pessoal de 
Putin, uma casa no Mar Negro, avaliada em $16 milhões. “Mas ele 
estava sempre acrescentando coisas ao projeto”, disse-me Kolesnikov. 
“Um elevador para a praia, uma marina, uma linha de alta voltagem 
especial, tubulação de gás especial, três novas estradas que levavam 
diretamente ao palacete e três heliportos. O prédio em si também 
estava sofrendo modificações: acrescentaram um anfiteatro e, depois, 
um teatro para o inverno. E havia ainda a decoração: móveis, obras 
de arte, pratarias. Aquilo tudo estava saindo muito caro!” Duas vezes 
por ano, Kolesnikov viajava até a costa do Mar Negro para monitorar 
a execução do projeto; quando esteve lá pela última vez, na primavera 
de 2009, o que antes era uma casa tinha se tomando um conjunto de 
vinte construções, e o orçamento total já tinha ultrapassado em muito 
a cifra de um bilhão de dólares.

Tinha acontecido ainda outra coisa poucos meses antes. No perío
do que se seguiu à crise financeira mundial, o sócio de Kolesnikov lhe 
informou que a Rosinvest não faria mais nenhum investimento: o seu 
único objetivo agora era a conclusão da obra no Mar Negro. Kolesni
kov, que não era exatamente um ferrenho defensor da legalidade, mas 
que se orgulhava muito do seu trabalho e acreditava sinceramente que 
estava gerando riqueza para o seu país, ficou profundamente ultraja
do. Fugiu da Rússia, levando consigo a documentação da companhia,
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e pagou uma fortuna a um escritório de advocacia de Washington para 
que os papeis fossem analisados e a sua história confirmada. Então, 
foi a público relatar a história que ficou conhecida como “o palácio de 
Putin”. O caso, porém, embora tenha atraído bastante atenção quando 
escrevi a seu respeito na Rússia, praticamente não provocou qualquer 
reação por parte do governo: o primeiro assessor de imprensa do pre
sidente a descartou como sendo um monte de bobagens e, mais tarde, 
quando a Novaya Gazeta divulgou cópias do contrato de alguns dos 
prédios, o Kremlin confirmou a existência do tal projeto.38

S er ia  leg ítim o  pr esu m ir  que o esquema do palácio fosse apenas um dos 
tantos esquemas semelhantes para alguém enriquecer à custa da Rús
sia. Mas a pergunta é: Qual é a natureza, o princípio motivador, por 
trás desses esquemas? Em outras palavras, a questão que se coloca é, 
mais uma vez: Quem é o sr. Putin?

Há a história do Putin burocrata que não aceita suborno — um ele- 
mento-chave para explicar por que Berezovsky se encantou com ele, 
o que, por seu turno, foi um elemento-chave no processo para fazer 
dele o presidente. O braço direito de Berezovsky, Yuli Dubov, que vivia 
há tempos exilado em Londres, contou-me uma das histórias mais 
impressionantes relativas à probidade de Putin. Certa ocasião, em 
princípios da década de 1990, Dubov estava tendo problemas com a 
documentação para a oficina mecânica que Berezovsky estava abrindo 
em São Petersburgo. Precisava, então, que Putin desse um telefonema 
para facilitar o processo e, portanto, marcou um almoço com ele para 
lhe pedir isso. Dubov chegou cedo à prefeitura e, contrariamente ao 
seu hábito, Putin também. Enquanto esperavam a hora marcada para 
sair para almoçar, Dubov abordou o assunto do telefonema. De ime
diato, Putin cuidou do assunto, mas, depois, se recusou a ir almoçar: 
"Ou você tem a minha ajuda com os seus negócios, ou me leva para 
almoçar”, disse ele.39 É óbvio que essa não era apenas a atitude de um 
burocrata que não aceita suborno; era a atitude de um burocrata cuja 
identidade se baseia na sua incorruptibilidade.

E, depois, surgiu o Putin sob cuja responsabilidade desapareceram 
contratos no valor de $100 milhões, como Marina Salye documentou. 
O que essa história tem de mais notável não é o roubo em si — é pú
blico e notório que ocorreram roubos por toda a Rússia naquele perío
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do e em situações similares, razão pela qual as revelações de Salye não 
provocaram maior impacto —, mas sim que todo o dinheiro tenha sido 
aparentemente roubado. Desconfio que, se Putin tivesse se apoderado 
de 5, 10, 20 ou até 30 por cento da quantia, não teria ganhado um 
inimigo para o resto da vida, como foi o caso de Salye — exatamente 
como Kolesnikov não teria lançado a sua campanha se o palácio hou
vesse continuado a ser apenas um projeto paralelo muito caro.

Mas é como se Putin não conseguisse resistir à tentação de se apo
derar de tudo. E acho que isso é rigorosamente verdade. Em diversas 
ocasiões, uma delas pelo menos constrangedoramente pública, Putin 
agiu como cleptomaníaco. Em junho de 2005, ao receber um grupo de 
empresários norte-americanos em São Petersburgo, ele embolsou um 
anel com cento e vinte e quatro diamantes que Robert Kraft, dono do 
New England Patriots, recebeu pela conquista do Super Bowl por seu 
time.40 Putin pediu para ver o tal anel, experimentou-o — quando te
ria comentado: “Eu poderia matar alguém com isso” —; então, enfiou 
a joia no bolso e saiu da sala bruscamente.

Depois de toda uma série de artigos publicados na imprensa dos 
Estados Unidos, Kraft acabou declarando, dias mais tarde, que o anel 
tinha sido um presente, impedindo, assim, que aquela situação cons
trangedora assumisse proporções que escapassem ao controle.

Em setembro do mesmo ano, Putin era convidado especial no 
museu Guggenheim, de Nova York.41 A certa altura, seus anfitriões 
mencionaram uma curiosidade que um outro convidado russo dera 
de presente ao museu: uma réplica em vidro do fuzil automático Ka- 
lashnikov cheia de vodca. Esse suvenir de mau gosto custa cerca de 
$300 em Moscou.42 Putin fez um aceno de cabeça para um dos seus 
guarda-costas que pegou o Kalashnikov de vidro e saiu da sala com 
ele, deixando todos os presentes boquiabertos.

A extraordinária relação de Putin com a riqueza material já era 
evidente nos seus tempos de faculdade, ou quem sabe até antes dis
so. Quando ele aceitou o carro que os pais haviam ganhado na lote
ria, embora o valor do veículo pudesse ter sido usado para melhorar 
as condições de vida da família, ou quando ele gastou quase todo o 
dinheiro que ganhou durante o verão comprando um casaco incri
velmente caro — enquanto comprou um bolo para a mãe —, estava 
agindo de forma absolutamente fora do comum, atitude que beirava
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o inadmissível para um jovem da sua geração e do seu meio social. 
Aquelas exibições de ostentação de riqueza bem poderiam ter atrapa
lhado os seus planos de fazer carreira na KGB, e ele sabia disso. A his
tória contada pelo ex-radical da Alemanha Oriental — Putin pedindo 
presentes enquanto morava em Dresden — vem completar o quadro. 
Para um homem que baseou boa parte do seu capital social no respei
to à norma, esse comportamento era particularmente digno de nota: 
parece que ele efetivamente não conseguia se conter.

É provável que o termo ideal não seja o tão conhecido cleptomania
— que se refere ao desejo patológico de possuir coisas que, em geral, 
não teriam qualquer serventia —, e sim outro, mais exótico: pleonexia, 
o desejo insaciável de possuir o que, por direito, pertence a outros. Se 
Putin sofre dessa ânsia irrefreável, isso pode ajudar a explicar a sua 
personalidade aparentemente dupla: ele compensaria a sua compul
são criando a imagem de um servidor público honesto e incorruptível.

Andrei Illarionov descobriu isso menos de um mês após tornar- 
-se assessor econômico do presidente: poucos dias depois da posse, 
Putin assinou um decreto fundindo setenta por cento das indústrias 
de álcool da Rússia numa única companhia e nomeando um velho 
conhecido de São Petersburgo para administrá-la.43 Nessa época, os 
preços do petróleo ainda não tinham disparado e o álcool era sem 
dúvida um dos negócios mais lucrativos do país. Como Illarionov aca
bou descobrindo, nenhum dos membros da equipe econômica havia 
sido consultado a esse respeito ou sequer informado daquela decisão. 
Durante os meses seguintes, Illarionov foi se acostumando a esse sis
tema: Putin continuava a falar de projetos econômicos consistentes 
para o público e a imprensa, e continuava a dar a impressão de ouvir 
a sua seleta equipe de assessores liberais; por outro lado, não cessava 
de atropelá-los com decisões que consolidavam todos os recursos do 
país nas mãos dos seus cupinchas.

Foi isso que aconteceu com Khodorkovsky? Será que Putin man
dou que o prendessem porque queria se apoderar da sua empresa e 
não por razões políticas ou competição pessoal? Não exatamente. Ele 
pôs Khodorkovsky atrás das grades pela mesma razão que aboliu as 
eleições ou mandou matar Litvinenko: no seu projeto de transformar 
o país num modelo em grande escala da KGB, não há lugar para dis
sidentes ou sequer para atores independentes. Mas, então, os atores
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independentes são em parte inconvenientes porque se recusam a acei
tar as regras da máfia. E, quando Khodorkovsky estava na cadeia, a 
oportunidade de roubá-lo se apresentou espontaneamente. Ao apro
veitar essa oportunidade, Putin, como de costume, não conseguiu fa
zer distinção entre ele mesmo e o Estado que comandava. A ambição 
pode não ser o seu instinto mais forte, mas é aquele ao qual ele nunca 
consegue resistir.

Putin: a face oculta do novo czar  241



Onze

De volta à URSS

N o  dia 2 de outubro de 2011, Boris Berezovsky pulava pelo escri
tório, empolgadíssimo. Estava em Londres para cobrir um julgamento 
de uma ação que ele mesmo havia impetrado para tentar reaver parte 
dos seus bens mais de dez anos depois de ter ido viver no exílio. Pe
diu que eu fosse ao seu escritório no domingo anterior ao início das 
audiências, porque queria me revelar o que andava pensando sobre a 
situação política na Rússia.

“Está entendendo?”, principiou ele. "O regime russo não tem ideo
logia, nem partido, nem política — não passa do poder de um único 
homem.” Ele estava pintando o retrato de uma espécie de Mágico de 
Oz e, evidentemente, não via necessidade alguma em admitir que ele 
é que havia inventado aquele homem. “Tudo que se precisa fazer é 
desacreditá-lo — pessoalmente.” Berezovsky tinha até um plano, ou 
mais de um, mas, neste ponto, tive de jurar guardar segredo.

Fui embora achando divertido ver aquele homem que não desistia 
de bancar o fazedor de reis, mas tinha de admitir que a sua análise 
estava correta. Todo o edifício do regime russo — que, aos olhos do 
mundo, já passara do “mostrar tendências autoritárias” ao autorita
rismo declarado, que beirava a tirania — estava assentado nesse úni
co homem, aquele que Berezovksy achava que tinha escolhido para 
o país uma década atrás. O que significava que o atual regime russo 
era essencialmente vulnerável: a pessoa ou as pessoas que quisessem 
derrubá-lo não teriam de suplantar a força de uma ideologia enraiza
da — bastaria simplesmente que demonstrassem que o tirano tinha 
pés de barro. Isso significa também que, na Rússia, o ponto crítico era 
tão imprevisível quanto em qualquer tirania — poderia acontecer em



meses, anos ou décadas, talvez provocado por um evento de pequeno 
porte, muito provavelmente um erro do próprio regime que, de repen
te, evidenciasse a sua vulnerabilidade.

Vi algo semelhante acontecer na Iugoslávia onze anos atrás: Slobo- 
dan Milosevic, que se aferrava ao poder usando o terror, por um lado, 
e explorando o fervor nacionalista, por outro, convocou uma eleição 
antecipada, certo de que sairia vencedor — mas perdeu e, quando 
compreendeu que estava perdendo, era tarde demais para reprimir 
a onda crescente de protestos. E, em 2011, vimos ditadores árabes 
caírem como pedras de dominó, derrubados por multidões que, de re
pente, perderam o medo, graças ao poder das palavras e ao exemplo de 
terceiros. O problema da Rússia, porém, era que o país imenso estava 
mais fragmentado que nunca. As políticas de Putin haviam destruído 
efetivamente o espaço público. Ao longo dos últimos dez anos, a In
ternet se desenvolveu na Rússia, como em outros países, mas assumiu 
a forma peculiar de uma série de bolhas de informação. Os pesqui
sadores norte-americanos que “mapearam” as blogosferas mundiais 
descobriram que, à diferença da de seu país — e, aliás, também da do 
Irã —, que formava uma série de círculos interconectados, a blogos- 
fera russa consistia de círculos discretos, cada um deles separado dos 
demais.1 Era uma antiutopia da era da informação: um número infini
to de câmaras de eco. E isso não se aplica apenas à Internet. O Kremlin 
assistia à sua própria TV; o mundo dos grandes negócios lia os seus 
próprios jornais; os intelectuais liam os seus próprios blogs. Nenhum 
desses grupos estava a par da realidade dos outros, o que fazia com 
que qualquer tipo de protesto de massa parecesse muito improvável.

Na e le i ç ã o  d e  2000, Putin obteve quase cinqüenta e três por cento dos 
votos, ao passo que cada um dos seus dez adversários teve entre um 
e vinte e nove por cento do total. Quando se candidatou à reeleição, 
em 2004, conseguiu setenta e um por cento — um típico resultado de 
regimes autoritários —, e cada um dos seus cinco adversários obteve 
entre 0,75 e quatorze por cento dos votos. Em 2007, com a aproxi
mação do fim do segundo mandato de Putin, os grupos politizados 
da Rússia começaram a se perguntar o que poderia acontecer. Será 
que o presidente modificaria a Constituição para se reeleger por mais 
dois mandatos consecutivos? Será que trilharia o caminho de Yeltsin
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e levaria o país a votar num candidato escolhido a dedo? Por algum 
tempo, Putin deu a impressão de estar privilegiando o ministro da 
Defesa, Sergei Ivanov, um ex-colega seu da KGB. Mas, em dezembro 
daquele ano, a televisão transmitiu uma reunião entre o presidente 
e os líderes dos quatro partidos fantoches e juntos declararam que 
queriam indicar o primeiro vice-primeiro-ministro, Dmitry Medvedev, 
para a presidência. Por coincidência, Medvedev estava presente àquele 
bem-orquestrado evento. Em março de 2008, Medvedev obteve mais 
de setenta por cento dos votos, enquanto os seus três adversários ti
veram entre zero e dezessete por cento. Assim que foi empossado, 
Medvedev indicou Putin para primeiro-ministro.

Aos 42 anos de idade, Medvedev fazia Putin parecer carismático. 
Com pouco mais de um metro e meio (a sua altura exata era um se
gredo guardado a sete chaves, mas os boatos corriam soltos, assim 
como as charges mostrando o presidente sentado num travesseiro ou 
subindo num banquinho para alcançar o microfone), ele também fazia 
Putin parecer alto. Era advogado de formação, tinha trabalhado na 
prefeitura de São Petersburgo e nunca havia ocupado um posto de 
chefia ou administrado o que quer que fosse, muito menos um país. 
Imitava o jeito robótico que Putin tem de articular as palavras com 
uma diferença: Putin fazia com que cada sílaba soasse ameaçadora, 
ao passo que Medvedev mais parecia um sintetizador de voz. E, tam
bém à diferença do seu antecessor, o novo presidente não fazia piadas 
vulgares. Isso — e talvez uma necessidade desesperada de depositar 
esperança em alguém — foi o bastante para que ele caísse nas boas 
graças dos intelectuais.

Pela primeira vez, desde que Putin liquidou com a mídia e calou os 
políticos russos, o homem do Kremlin se dirigia ao público pensante 
do país. Ele falava daquilo que os redatores dos seus discursos pas
saram a chamar de Quatro Is: instituições, infraestrutura, investimento e 
inovação. Exibindo um iPhone e, depois que eles surgiram, um iPad, 
Medvedev parecia tentar impregnar o seu denso vocabulário com um 
espírito moderno, ocidental. A intelectualidade engoliu a isca. Quan
do ele chamou ativistas dos direitos humanos, analistas políticos li
berais e gente de várias outras categorias pensantes para fazer parte 
de um recém-formado conselho presidencial, todos aceitaram o cha
mado, dispostos a sacrificar o seu tempo escrevendo textos que ob
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viamente nunca foram lidos. Quando jornalistas da mídia de oposição 
ousavam criticar, não apenas Putin, mas também Medvedev, os edito
res cortavam os seus artigos.2 Quando Medvedev disse a um grupo de 
historiadores ativistas que ia finalmente aprovar o projeto há muito 
engavetado de se construir um museu nacional em memória das víti
mas do terror stalinista, os historiadores pararam tudo o que andavam 
fazendo e começaram a traçar planos, preparar documentos e executar 
o trabalho que deveria ser feito pelos burocratas federais; tudo isso 
para que Medvedev pudesse assinar o tal decreto — coisa que nunca 
aconteceu. O que ele fez foi continuar discursando, prometendo com
bater a corrupção e modernizar o país enquanto nada mudava. Mi
khail Khodorkovsky foi levado a julgamento pela segunda vez. Sergei 
Magnitsky morreu na prisão. E Vladimir Putin não só construiu o seu 
palácio no Mar Negro, mas continuou a mandar no país.

O papel de Medvedev era quase exclusivamente cerimonial, mas, 
quando se dirigiam ao público, os dois líderes dividiam e conquista
vam o país. O presidente, com a sua dicção refinada, a sua conversa de 
inovação e as suas promessas de combate à corrupção, endereçava-se 
à minoria de ativistas e intelectuais e conseguia tranquilizá-la. Para a 
maioria, Putin produzia mais e mais das suas vulgaridades memorá
veis. Depois das duas explosões fatais no metrô de Moscou, em março 
de 2010, ele repetiu a promessa de “despachá-los privada abaixo” feita 
contra os terroristas em 1999: “Sabemos que, agora, eles estão de 
tocaia”, disse ele. “Mas cabe às forças da lei desencavá-los lá do seu 
esconderijo no fundo do esgoto.”3 Em julho de 2009, respondendo 
ao presidente Barack Obama, que declarou que o primeiro-ministro 
tinha “um pé no velho jeito de fazer negócios e um pé no novo”, Putin 
disse: “Nós não abrimos as pernas.”4 Em julho de 2008, quando o só
cio majoritário de uma indústria de metais e carvão não compareceu à 
reunião em que Putin planejava lhe passar uma descompostura, este 
reagiu dizendo: “Compreendo que doença é doença, mas o meu conse
lho é que Igor Vladimirovich [Zyuzin] melhore o mais depressa possí
vel, senão vou ter de mandar um médico ir vê-lo e resolver o problema 
de uma vez por todas.”5 Em agosto de 2010, ele declarou ao repórter 
de um jornal que os ativistas de oposição que vinham realizando ma
nifestações não autorizadas (na época, praticamente todas se enqua
dravam nesse caso) deviam contar com “umas bordoadas na cabeça”.6
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Essas tiradas de marginal eram o seu jeito de continuar angariando 
popularidade, assim como a grande quantidade de fotos suas, sem 
camisa,7 de férias na região de Tyva, no Norte do país, e, mais tarde, 
mergulhando no Mar Negro8 e emergindo com duas ânforas do século 
VI que uns arqueólogos já haviam plantado ali com esse fim.9 Era a 
típica campanha de um ditador, alguém que não tolera nem oposição 
nem escrutínio, mas aprova a cuidadosa orquestração.

Putin fazia campanha para continuar sendo o líder indiscutível do 
país — meta espantosamente fácil de ser atingida diante de um pre
sidente inexpressivo — e, como conseqüência natural da sua óbvia 
popularidade atual, voltar à presidência assim que terminasse o man
dato de Medvedev, em 2012. Na verdade, em seis meses de governo, 
Medvedev apresentou — e o Parlamento aprovou — uma medida alte
rando a Constituição e aumentando o mandato presidencial de quatro 
para seis anos.10 O plano era evidentemente que Medvedev cumprisse 
os seus quatro anos, sem fazer nada, mas falando bonito, e, depois, 
cedesse o trono a Putin, dessa vez para dois mandatos consecutivos de 
seis anos cada. No entanto, por mais cristalino que fosse esse plano, 
persistiam as esperanças de que Medvedev estivesse sendo sincero 
nas suas intenções ou que, depois de ser chamado de presidente por 
alguns anos, ele quem sabe desenvolvesse efetivas ambições presi
denciais — ou, simplesmente, que o sistema criado por Putin pudesse 
desmoronar, como sempre acaba acontecendo com todo sistema fe
chado.

A maior vulnerabilidade do sistema estava centrada na pleonéxia 
de Putin e dos que o cercavam mais de perto: aquele desejo insaciável 
de ter o que pertence aos outros por direito e que, por dentro, exercia 
uma pressão cada vez maior sobre o próprio sistema. A cada ano, a 
Rússia caía um pouco mais no índice de Percepção da Corrupção esta- • 
belecido pelos observadores da Transparência Internacional, chegando 
ao 154a lugar num total de 178 países, no ano de 2011 (a partir dos 
números relativos ao ano de 2010).11 Nesse mesmo ano, os ativis
tas dos direitos humanos estimavam que 15 por cento da população 
carcerária da Rússia se compunham de empresários que haviam sido 
atirados atrás das grades por concorrentes bem-relacionados que usa
vam o sistema judiciário para se apoderar do patrimônio alheio.12 Em 
meados de 2010, um advogado de 34 anos, chamado Alexey Navalny,
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estava atraindo dezenas de milhares de acessos diários ao seu blog a 
partir do qual, esquadrinhando sites do governo para encontrar evi
dências de excessos escondidos bem à vista de todos, ele monitorava 
os inúmeros abusos de uma burocracia absolutamente inexplicável. 
Aqui, era a região de Voronezh fazendo uma licitação para a compra de 
cinco relógios de ouro no valor de $15.000.13 Ali, era a cidade de Kras- 
nodar, no sul da Rússia, propondo pagar cerca de $400 milhões por do
cumentação técnica para a realização de uma passagem de nível.14 Ou, 
ainda, duas camas e duas mesinhas de cabeceira folheadas a ouro 24 
quilates que o Ministério do Interior estava comprando.15 Navalny ape
lidou aqueles que comandavam a Rússia de “Partido dos Escroques e 
dos Ladrões” — apelido que pegou imediatamente. No outono de 2010, 
a revista que eu editava publicou uma entrevista longa e detalhada com 
Navalny, e a matéria saiu com o título “De repente, descobrimos na 
Rússia um político de verdade”.16 Outras revistas fizeram o mesmo, 
estampando o belo rapaz louro na capa, movimento que culminou 
com o seu perfil publicado no New Yorker, em abril de 2011.17

No dia 2 de fevereiro de 2011, Navalny anunciou que estava tor
nando pública a sua campanha de um homem só contra a corrupção e 
pediu contribuições para a organização que acabava de fundar. Em três 
horas, tinha os seus primeiros $5.000 em doações que iam de cinco 
kopecks (menos de um centavo de dólar) ao equivalente a $500. Em 
vinte e quatro horas, atingiu o seu primeiro milhão de rublos (aproxi
madamente $30.000) — rapidez que foi recorde absoluto em termos 
de doações pela Internet para qualquer causa no país.18 Esse era o 
indício mais claro possível de que os russos já não aguentavam mais 
ser enganados e estavam dispostos a pagar pela mudança. Mas outra 
coisa também era clara: que um combatente isolado como Navalny 
não podia efetuar essa mudança. Como o campeão de xadrez Garry 
Kasparov já tinha aprendido, ter dinheiro, ser popular e estar certo 
não habilitavam alguém de fora a causar mossa no sistema. Só uma 
pessoa que já estivesse lá dentro podia fazer o monólito desmoronar.

De r e pe n t e , um homem surgiu em cena, em maio de 2011. Surpreen
dendo a todos, inclusive a si mesmo, Mikhail Prokhorov, agora o segun
do homem mais rico da Rússia, anunciou que estava entrando para a 
política. A história de vida daquele magnata de 46 anos era semelhan
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te à de outros russos riquíssimos: entrou para o mundo dos negócios 
ainda no fim do curso universitário,, começou a ganhar dinheiro em 
fins dos anos 1980, comprando e vendendo o que quer que lhe caísse 
nas mãos, fazendo fortuna na década seguinte, sabendo aproveitar as 
privatizações, sendo astuto nos investimentos e reformulando todas 
as empresas que havia adquirido. À diferença de Gusinsky, Berezovsky 
e Khodorkovsky, manteve-se longe do Kremlin durante quase toda a 
sua carreira, preferindo restringir a sua participação ativa à adminis
tração e deixando a política para o seu sócio.

Entrar para a política não foi exatamente ideia sua — embora ele 
alegasse que tinha sido, sim. Tinham lhe pedido, em nome do presi
dente e do primeiro-ministro, para assumir as rédeas de um partido 
liberal de direita já praticamente inexistente. Isso era algo comum 
àquela altura: em todo ano eleitoral, o Kremlin ungia um partido de 
direita e um de esquerda que deviam figurar nas cédulas e participar, 
juntamente com o Rússia Unida, de Putin, daquele simulacro de elei
ção. Por outro lado, os verdadeiros partidos políticos, com líderes e 
agendas efetivos, teriam o seu registro negado com base nas intricadas 
leis e regulamentações adotadas em princípios dos anos 2000. Portan
to, Prokhorov havia sido escolhido para funcionar como testa de ferro 
de um partido de direita adormecido que teria uma breve ressurreição, 
bem a tempo de concorrer na eleição parlamentar de dezembro de 
2011.0  que se esperava do magnata era que ele desempenhasse o seu 
papel, fizesse talvez algumas declarações descuidadas de -milionário
— o que ajudaria a angariar mais apoio para seu adversário bem mais 
certinho — e, depois, voltasse para o seu canto, quando lhe mandas
sem fazer isso.

Mas achei que, dessa vez, os fantoches do Kremlin talvez tives
sem adquirido excessiva confiança e cometido um erro fatal. Conhecia 
Prokhorov superficialmente: durante os últimos três anos, tinha edi
tado uma revista da qual ele era o principal investidor. Aquele homem 
me parecia constitucionalmente incapaz de ser um testa de ferra. 
Além do mais, vinha procurando um campo a que pudesse se dedicar 
plenamente. Já havia realizado tudo que se propusera fazer em termos 
de negócios, andava deprimido com o estado em que se encontrava o 
país e chegou até a considerar a hipótese nada animadora de vender 
os seus bens e ir viver em Nova York, onde ele tinha comprado um
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time da NBA que viria a se tornar o Brooklyn Nets. Agora, havia uma 
opção: em vez de deixar a Rússia, ele poderia consertá-la. Ia se dedicar 
ao trabalho, dominar a sua nova empreitada exatamente como conse
guira dominar a metalurgia e as complexidades da gestão do dia a dia 
de uma fábrica quando se tornou proprietário do gigante dos metais, a 
Norilsk Nickel, que ele se orgulhava de ter reformado de alto a baixo, 
angariando o apoio dos trabalhadores para as várias mudanças que 
implementou. Prokhorov era brilhante; com mais de dois metros de 
altura, ele era, literalmente, um gigante, e achei que poderia derrubar 
o sistema.

Durante os poucos meses que se seguiram, vi Prokhorov operar 
uma notável transformação. Recebeu treinamento especializado: dei
xou os ternos azul-marinho da Brioni e passou a usar outros, bege 
e cinza, feitos sob medida. Desaprendeu o seu jeito aspergiano de 
responder a qualquer pergunta com parágrafos completos, impecáveis 
do ponto de vista gramatical, que soavam invariavelmente certos, e 
aprendeu a temperar a própria fala com qualificativos e outros modi- 
ficadores nem sempre bem-colocados. Acima de tudo, reuniu dezenas 
de especialistas em política, economia e mídia para ajudá-lo a desen
volver posições diversificadas no panorama político da Rússia e come
çou a formar uma base de poder. Cobriu as maiores cidades do país 
com cartazes que exibiam o seu rosto e slogans como "Planeje o seu 
futuro”. Dinheiro não lhe faltava, não apenas para comprar todo espa
ço disponível para sua publicidade, mas também para repor qualquer 
cartaz assim que as autoridades locais, chocadas com tamanha audá
cia, mandavam arrancá-los — o que não aconteceu em poucos lugares.

Quem quer que tivesse tido a ideia de usar Prokhorov como fi
gurante para a oposição obviamente não contava que ele fosse levar 
a tarefa tão a sério. Vladislav Surkov, um assessor de Putin que, 
ao longo dos anos, criou fama de ser o comandante-chefe dos fan
toches do Kremlin — ocupando de fato o lugar deixado vago por 
Berezovsky —, começou a convocar o magnata para conversas qua
se diárias. Prokhorov, que não estava habituado a prestar contas a 
ninguém, submeteu-se, apesar de tudo, a um ritual que achava es
tranho e nitidamente humilhante: apresentar a Surkov um relatório 
completo das suas atividades políticas. Surkov, por seu turno, lhe 
fazia sugestões e, ao menos numa ocasião, sugeriu que ele eliminas
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se alguém das fileiras do partido. Prokhorov ignorava tais sugestões 
e continuava fazendo o que julgava certo — até o dia 14 de setem
bro de 2011, quando se viu excluído do congresso do seu próprio 
partido. Muitos dos ativistas que ele havia recrutado durante os três 
meses anteriores também não puderam participar, e um grupo in
teiramente diferente elegeu uma liderança inteiramente diferente. 
Quem quer que tenha dado o partido a Prokhorov agora tinha resol
vido tomá-lo de volta...

Ver um dos homens mais ricos e mais altos da Rússia se sentir ab
solutamente desnorteado, confuso e traído era uma cena dolorosa. Ele 
convocou, então, uma entrevista coletiva para denunciar o fato como 
ilegal. Marcou então um congresso alternativo para o dia seguinte e, 
nessa ocasião, fez um discurso. Prometeu que ia tomar providências 
para que Surkov perdesse o seu cargo. Prometeu lutar. Prometeu que 
estaria de volta em dez dias para expor um plano detalhado para uma 
batalha política.

E claro que Surkov — se é que foi ele mesmo — não tinha sido o 
único a errar nos cálculos. Vivendo na bolha de informação constituí
da pela experiência que tinha nos negócios, a uma distância segura do 
Kremlin, Prokhorov havia extrapolado de forma catastrófica. Nos dias 
que se seguiram aos congressos, ele recebeu inúmeros recados sobre 
o que aconteceria a ele próprio e aos seus negócios; isso bastou para 
que o magnata desistisse da ideia de ser político. Prokhorov jamais 
apresentou o seu plano de batalha; na verdade, simplesmente desapa
receu da vida pública.

Ao que tudo indica, a pessoa que escolheu Prokhorov como adver
sário de Putin cometeu um erro clássico de excesso de confiança — 
mas conseguiu reparar isso a tempo.

No d ia  24 d e  setem bro  d e  2011, realizou-se o congresso do Rússia Uni
da. Dmitry Medvedev discursou para os presentes.

“Acredito que o melhor seria apoiar a candidatura de Vladimir Vla- 
dimirovich Putin para presidente”, declarou ele. A sala aplaudiu de pé. 
Quando a multidão finalmente se acalmou, Medvedev disse, na maior 
espontaneidade, que ele e Putin haviam feito um trato na época em 
que ele próprio assumiu a presidência. E, agora, quando Putin voltas
se a ocupar o cargo, ele seria o seu primeiro-ministro.19
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Em poucas horas, a blogosfera estava repleta de imagens de Putin 
retocadas para ele parecer mais velho e mostrando nítida semelhança 
com Leonid Brezhnev, o líder soviético que morreu depois de dezoito 
anos no comando do país, virtualmente imobilizado e incapaz de qual
quer atitude coerente. Putin, diziam os blogueiros, teria 71 anos no 
fim do seu segundo mandato de seis anos.

E, com isso, o retomo da Rússia à URSS pretendido por Putin es
tava, para todos os efeitos, completo.
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Epílogo

Uma semana em dezembro

Sábado, 3 de dezembro de 2011

Estou indo com a minha família ver uma dessas comédias americanas bem 
bestas num shopping de luxo no centro de Moscou. A neve está atrasada 
esse ano e a cidade parece mergulhada numa umidade sombria que não 
acaba. Nem a iluminação exagerada do Anel dos Jardins, a avenida de oito 
pistas que contorna todo o centro, consegue alterar essa impressão. Mas 
uma gigantesca estrutura iluminada chama a minha atenção. Podería
mos chamá-la de cartaz ou outdoor, mas nenhuma descrição faria justiça 
ao tamanho daquela coisa. Está postada no alto de um prédio de dois 
andares que data do século XVIII e parece maior que o próprio edifício. 
É iluminada por trás e também toda contornada por luzes fortes, uma 
espécie King Kong em forma de foto digital. Na foto, Putin e Medvedev, 
um de gravata vermelha, o outro de gravata azul; ambos olhando além 
do outro, para uma legenda gigantesca: rússia u n ida , ju n to s  vencerem os .

A eleição parlamentar é amanhã, o que faz do dia de hoje, por força 
da lei, um "dia de silêncio”, ou seja, toda e qualquer campanha fica 
proibida — inclusive os cartazes de rua. Paro num cruzamento, tiro 
uma foto daquela monstruosidade com o celular e trato de postá-la no 
Facebook. Em uma hora, a foto já tinha atraído dezessete comentá
rios — mesmo não sendo nenhum recorde mundial, era mais do que 
eu esperava para um sábado à noite. O mais surpreendente, porém, 
era que os comentários não haviam sido feitos pela turma habitual de 
amigos politicamente engajados. “Porcos!”, escreveu um gerente de 
marketing. "A gente acha que já viu tudo, mas essas coisas ainda dão 
vontade de vomitar, não é mesmo?”, escreveu um ex-repórter político 
que abandonou o jornalismo quatorze anos atrás.
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Já fazia mais de dez anos que eu não votava nas eleições parla
mentares porque as leis sancionadas por Putin tornaram tudo aquilo 
sem sentido: os partidos políticos não podiam ter os seus candidatos 
na cédula sem a aprovação do Kremlin, os membros do Parlamento 
não eram mais eleitos de forma direta e, de um modo ou de outro, os 
resultados eram manipulados pelas autoridades da justiça eleitoral.

Meses atrás, porém, quando um grupo de liberais, composto por 
artistas, escritores e ativistas políticos bem conhecidos, convocou o 
povo para ir às urnas e escrever alguma obscenidade na cédula, cri
tiquei a ideia pela Internet dizendo que era uma tática derrotista. O 
governo tinha feito das eleições uma verdadeira caricatura, mas, argu
mentei, não dá para querermos ser mais cínicos que um cínico. O que 
precisávamos mesmo era de uma alternativa significativa para aque
la caricatura ridícula — como, por exemplo, um motivo para votar. 
Várias publicações se manifestaram e palpite vai, palpite vem, umas 
poucas pessoas apontaram motivos concretos para ir às urnas: em pri
meiro lugar, para garantir que o Partido dos Escroques e dos Ladrões 
não vote em nosso nome; em segundo lugar, para votar num dos par
tidos de quase-oposição constante da cédula e, assim, impedir que o 
Rússia Unida obtenha uma maioria constitucional no Parlamento. Por 
incrível que pareça, essas exortações dos internautas se espalharam 
como uma verdadeira praga.

Tendo feito a sua dissertação sobre eleições, a minha namorada 
sempre vota, por uma questão de princípios. Outro dia, acordou e 
perguntou: "Será que eu sonhei ou você disse que ia votar?”

"Vou, sim.”
“Por quê?”, indagou ela.
"Não sei muito bem”, respondi. “Mas tenho a sensação de que está 

para acontecer alguma coisa.”
Disse isso porque, nos últimos dias, tinha conversado muito com 

uns amigos que também iam votar: ficamos tentando decidir que 
pseudopartido deveríamos escolher. E milhares de pessoas, inclusi
ve vários amigos meus, haviam se registrado e participado do treina
mento para serem observadores voluntários, tanto por conta própria, 
quanto integrando um movimento denominado Cidadão Observador, 
organizado por um proeminente cientista político, Dmitry Oreshkin 
(que vem a ser o pai da minha namorada). Todos eles vão passar o dia
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de amanhã nas sessões eleitorais, buscando impedir qualquer tentati
va de fraude. E ainda teve aquela gente discutindo a história da foto de 
Putin e Medvedev na minha página do Facebook como se, de repente, 
todos estivessem efetivamente preocupados com isso.

Domingo, 4 de dezembro

Cheguei à sessão meia hora antes do fechamento, seguindo o con
selho dos intemautas, pois, assim, poderia pegar os fraudadores de 
eleições com a boca na botija se por acaso já tivessem usado o meu 
nome para votar. Mas não, nem eu nem a minha avó de 91 anos, re
gistrada no mesmo domicílio, tínhamos votado. Também não notei 
nenhuma outra violação. Votei tranquilamente, fotografei a cédula e 
postei a foto no Facebook para o caso de ser preciso provar fraudes na 
contagem dos votos (mais uma ideia de internauta). Depois, fui para 
a festa dos 40 de um ex-colega.

Na festa, tinha um pouco de tudo: gente do mercado editorial, jor
nalistas, designers e pelo menos um industrial rico — o meu amigo é 
do tipo que parece conhecer todo mundo. E só se falava da eleição. 
Umas trinta e tantas pessoas chegaram dizendo: "Votei pela primeira 
vez na vida!” Não demorou muito e já dava para prever que todos 
que tinham atingido a maioridade depois que Putin subiu ao poder 
iam dizer aquela frase assim que passavam pela porta. Um casal que 
tinha trabalhado como observador voluntário nos brindou com relatos 
de fraudes: jovens que foram pagos para esconder cédulas dentro da 
roupa e depositá-las na uma juntamente com a que tinham recebido 
na hora de votar; funcionários da justiça eleitoral que retiraram obser
vadores do local assim que começou a contagem dos votos. (No dia 
seguinte descobriríamos que muitos deles simplesmente forjaram um 
resultado final, sem levar em conta as cédulas existentes nas umas.)

Nada disso é novo para mim ou para Darya.
A novidade mesmo é o fato de estarmos falando disso numa festa, tar

de da noite. E de todos nós termos votado. Mas há ainda uma outra coisa: 
os observadores nos contaram que, entre os que estavam trabalhando 
com eles, havia uma professora primária, a esposa de um homem de ne
gócios que chegou num Range Rover, e outras pessoas... bem, que não 
são como nós. Alguma coisa mudou, e não apenas para nós, os viciados 
em mídia que vivem grudados nas páginas do Facebook.
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"O que você acha que precisa acontecer para as pessoas irem para a 
rua?”, perguntou Vladimir, um jovem repórter inteligente que traba
lhava na assessoria de imprensa da presidência, dirigindo-se aos que 
estavam reunidos na cozinha.

“Não sei ao certo”, respondi. “Mas sinto que tem alguma coisa no ar.”

Segunda-feira, 5 de dezembro

Quando estava levando as crianças para a escola, ouvi no rádio as 
parciais do resultado. Aparentemente, o Rússia Unida tinha pouco 
menos de cinqüenta por cento dos votos. Sei que não é uma cifra 
exata, mas é consideravelmente mais baixa que a das últimas eleições 
parlamentares igualmente fraudadas, quando o partido do governo te
ria obtido sessenta e seis por cento do total. Quem sabe dessa vez os 
verdadeiros números fossem tão baixos que alguns funcionários da 
justiça eleitoral tenham achado que não podiam levar a mentira tão 
longe? Como acabei descobrindo mais tarde, nesse mesmo dia, algu
mas sessões eleitorais tinham resistido à pressão no sentido de adul
terar os seus resultados. Os quinhentos participantes do movimen
to Cidadão Observador, espalhados por cento e setenta sessões em 
Moscou, não constataram qualquer violação importante no processo 
de votação em trinta e seis delas. Computando-se apenas os resulta
dos dessas urnas, o Rússia Unida vinha em segundo lugar, com pou
co mais de vinte e três por cento dos votos, ficando atrás do Partido 
Comunista.1 Assumindo-se que essa quantidade de sessões eleitorais 
era representativa, veríamos que a contagem oficial havia mais que 
duplicado os números reais. O Cidadão Observador também relatou 
que quarenta e nove por cento dos indivíduos em condições de votar 
compareceram às urnas — muito mais que em qualquer outra eleição 
recente na Rússia.

Há um protesto marcado para hoje à noite, e pretendo estar lá, 
embora não queira fazer isso: os protestos em Moscou são deplorá
veis ou perigosos, ou ambos. Do jeito que as coisas são agora, quem 
quer que esteja planejando organizar qualquer tipo de manifestação 
ou demonstração pública precisa notificar as autoridades com dez ou 
quinze dias de antecedência; a municipalidade pode, então, dar ou não 
permissão para o evento se realizar num local específico e com um nú
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mero específico de participantes. Se a manifestação não for autorizada 
e acontecer assim mesmo, é provável que os presentes sejam presos e 
sofram violência policial. Se ela for autorizada, a polícia faz cordões de 
isolamento, delimitando o espaço a ser ocupado pelo número deter
minado de manifestantes e instala detectores de metal em todo o pe
rímetro da área. As pessoas têm de se submeter a uma revista muitas 
vezes desagradável e só então podem ir se juntar aos outros por trás 
do cordão de isolamento, onde ficam praticamente falando sozinhas. 
Acho essas manifestações autorizadas piores ainda que as ilegais, mas 
sinto que devo comparecer a algumas delas, ao menos umas duas ou 
três vezes por ano. Hoje é um desses dias.

Minha amiga Ana me mandou um torpedo com trechos do artigo 
publicado hoje no The New York Times sobre a eleição na Rússia. Ana, 
que conheci no Kosovo, passou anos em Moscou como correspon
dente estrangeira e, atualmente, mora em Haia. “A democracia está 
em ação’, declarou o sr. Medvedev no comitê central de campanha do 
Rússia Unida, onde estava ao lado do sr. Putin. Ambos pareciam um 
tanto abalados.” E ela acrescentou: “Se não fosse tããão triste, seria 
bem engraçado.”2

“E mesmo”, respondi. “Tem alguma coisa acontecendo, mas não 
vai dar em nada.”

Então, vou ao tal protesto. A temperatura ainda está bem razoável 
para Moscou, o que significa que está fazendo frio e o tempo está hor
rível: temperatura em torno de zero grau e chuva. Quem será que vai 
enfrentar um tempo assim para lutar nesse combate desesperançado 
pela democracia?

Todo mundo.
Ao menos, todo mundo que conheço. Junto com dois amigos, An- 

drei e Masha, vou me dirigindo ao parque onde foi marcado o protes
to, e, durante o percurso, outras pessoas foram se juntando ao nosso 
pequeno grupo. Um dos irmãos mais moços de Andrei e, depois, mais 
outro. Dois dos meus ex-repórteres — aqueles que ficavam se reve
zando para me ligar da porta do teatro por ocasião da tragédia de nove 
anos atrás. Um deles, Anton, é agora um ativista radical no campo 
das artes e passou um bom tempo na cadeia por encenar protestos. 
O outro, Grisha, acaba de se demitir do trabalho editorial depois de 
uma discussão sobre censo pré-eleitoral: ele recebeu instruções para
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excluir qualquer artigo crítico da sua coletânea de textos da imprensa 
estrangeira que cobria o pleito na Rússia. Chegando mais perto, mal 
podíamos avistar os detectores de metal no meio da multidão. Come
çaram a dizer, então, que a área delimitada pelo cordão de isolamento 
já estava lotada e a polícia não estava mais deixando ninguém passar. 
O que significava que havia pelo menos quinhentas pessoas ali dentro
— e isso, pelos atuais padrões moscovitas, era uma enormidade.

Saímos andando pela rua que contorna o parque, espiando por cima 
de uma cerca baixa. Não havia centenas, mas milhares de pessoas ali. 
De repente, estávamos no meio de uma fileira informal de umas dez 
colunas. A rua inteira estava tomada pelos ônibus que tinham trazi
do os policiais e pelos carros de transporte de prisioneiros. “Estamos 
bloqueando o trânsito”, disse Andrei. “Vão nos prender. Os guardas 
ficaram só olhando, indiferentes, quando uns dez de nós pulamos a 
grade para nos juntar aos manifestantes. Continuava a chover. O meu 
cabelo já estava encharcado e parecia até que os meus pés iam cair. E 
fico feliz da vida por estar ali, congelando, e cumprimentando a todo 
instante amigos que não paravam de chegar, vindo de todo lado.

Ali está o meu amigo fotógrafo, com quem viajei pelas zonas de 
guerra nos anos 1990. Lá, chegando sozinho, o filho dele, um garoto 
que já estava na universidade e que tinha nascido um ano depois do 
colapso da União Soviética. E também Tatyana, que tinha sido minha 
editora havia mais de quinze anos. “Sabe que não consigo mais?”, dis
se-me ela. “Lembra que, nos anos 1990, a gente contava o número de 
participantes de uma manifestação dividindo mentalmente a multidão 
em quadrantes? Pois agora não estou conseguindo.” Eu também não: 
não lembro mais da técnica e tampouco tenho condições de distinguir 
o que quer que seja no meio de tanta gente, debaixo de chuva e no es
curo. Mas tenho certeza que há mais de cinco mil pessoas ali — as es
timativas falaram em mais de dez mil —, e isso faz dessa manifestação 
o maior protesto realizado na Rússia desde o começo dos anos 1990.

Quando terminou a manifestação, convidei um grupo para ir até 
o meu apartamento que fica a um quarteirão dali. As mulheres acei
taram o convite, mas os homens disseram que iam se unir à passea
ta que se dirigia à sede do Comitê Central Eleitoral. É óbvio que 
aquela passeata era ilegal e fiquei com medo que eles fossem presos. 
Na verdade, foram cerca de trezentas prisões e houve violência. Mas
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houve outra coisa também: mais ou menos uma hora depois, quando 
eu estava preparando um jantarzinho e as pessoas estavam tomando 
conhaque, ainda tentando se aquecer, Grisha postou no Twitter que 
Andrei tinha simplesmente arrancado os dois irmãos menores de um 
camburão, puxando-os pelo colarinho. Pouco mais tarde, seis rapazes
— Grisha, Andrei e os dois irmãos, e mais dois sujeitos que eu não 
conhecia— chegavam ao meu apartamento, descabelados e satisfeitos 
da vida, contando e recontando a história do resgate dos prisioneiros, 
enfeitando-a de um jeito romântico e revolucionário.

Já vi esse filme, penso eu. É nessas horas que o medo desaparece. 
Alguém entra num camburão para resgatar os dois irmãos, e o bata
lhão de choque se afasta para deixá-lo passar. É um ínfimo instante de 
grande transformação.

Depois de comer, os rapazes vão embora para os distritos policiais 
onde estão detidos os seus amigos menos afortunados.

Terça-feira, 6 de dezembro

Ao levar as crianças para a escola, escolho um trajeto que me faz pas
sar por um distrito policial para onde foram levados alguns dos deten
tos de ontem à noite. Vejo uma pequena multidão diante do prédio: 
umas cem pessoas passaram a noite ali, no frio e na chuva, pedindo
— em vão — que autorizassem a entrada de advogados.

Outro protesto ilegal foi convocado para hoje à noite. Passo o dia 
inteiro pensando se vou ou não e, finalmente, decido não ir. Já par
ticipei de manifestações ilegais e sempre consegui escapar (uma vez 
literalmente rastejando por entre as pernas de um policial). Mas a 
minha namorada está com sete meses de gravidez e me parece uma 
ideia particularmente infeliz correr o risco de passar quinze dias em 
prisão administrativa, que é o que acontece geralmente com muitos 
desses detentos.

Resolvo tratar da minha vida com uma sensação bem estranha. 
Vou à ginástica e, depois, a um café para me encontrar com o diretor- 
-geral da agência de publicidade onde começo a trabalhar na semana 
que vem. O café não fica longe da praça onde deveria acontecer o tal 
protesto à noite e, por causa disso, a recepção do meu celular ficou 
péssima, sinal de que a telefonia celular estava sendo bloqueada. No 
caminho de volta para casa, cruzei com blindados e ônibus da polícia
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que, agora, pareciam estar estacionados em todas as praças do cen
tro. Segundo o noticiário do rádio, dezenas de milhares de policiais 
tinham sido deslocados para Moscou a partir de outras cidades.

Não sei ao certo como fiquei sabendo — por intermédio de algum 
amigo, pelo Facebook ou pelo rádio —, mas havia outro protesto le
galmente sancionado marcado para sábado. Isso fazia as tropas e a in
terferência na telefonia parecerem mais empolgantes que ameaçado
ras: o protesto da segunda-feira não havia sido um mero acaso. Talvez 
aquilo tudo não fosse necessariamente dar em nada...

No entanto, uma coisa me preocupa: a revolução que está se ar
mando não tem nenhum símbolo unificador, nenhum lema claramen
te formulado. Às 14h43, um executivo da publicidade, chamado Arsen 
Revazov, postou o seguinte texto no Facebook:

A Revolução da Neve ou Começar de Novo

Quando (e se) milhares de pessoas puserem uma fita branca no 
braço ou no carro, na bolsa, na lapela etc., vai ser impossível forjar 
ou falsificar o que quer que seja. Porque tudo vai ser feito aberta
mente e todos vão ficar sabendo.

Vai nevar. A cidade inteira vai ficar branca. Cidadãos usando uma 
fita branca. De início, serão dez por cento da população, depois, 
trinta, cinqüenta, setenta e cinco. Quando forem mais de trinta, 
ninguém mais vai ter medo. E, de repente, todo mundo — ou qua
se todo mundo — passa a amar e a respeitar os outros por causa 
disso...

Precisamos persistir até março. Então, Deus vai decidir. Estou 
convencido que, se milhões de pessoas usarem as fitas brancas (ou 
até mesmo guardanapos de papel) na nossa cidade, tudo vai mudar 
para melhor, em pouco tempo e sem violência.

Em poucas horas, cerca de mil pessoas “curtiram” aquela posta
gem e mais de setecentas a compartilharam. Além disso, descobriu-se 
que uma outra corrente pregando a fita branca tinha se manifestado 
poucas horas antes. Agora, a revolução tinha um símbolo.

Mais trezentas pessoas foram detidas no protesto ilegal. Um amigo 
criou um grupo no Facebook para coordenar um movimento de ajuda 
aos presos. Decido participar, como outras centenas de pessoas. A
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partir de amanha vai haver entrega regular de comida, cortesia do café 
onde tive meu encontro de trabalho hoje, e sacos de dormir e cober
tores vão ser comprados e entregues a todos os prisioneiros que, sem 
isso, serão obrigados a ficar sentados em bancos de madeira ou até de 
pé. O nome do grupo é SOS-Revolução, e às três da manhã estou toda 
orgulhosa por ter sido escolhida uma das coordenadoras.

Quarta-feira, 7 de dezembro

Ontem à noite, antes de eu ir me deitar, a quantidade de gente que 
tinha clicado no “Eu vou” na página do Facebook, com relação à ma
nifestação de sábado, beirava três mil. Hoje de manhã, já tinha ultra
passado os cinco mil. O ex-presidente Mikhail Gorbachev, de 80 anos, 
pediu a convocação de novas eleições.3 No blog do International Herald 
Tribune, que freqüento regularmente, contei como foi o protesto da 
segunda-feira e tentei descrever com palavras a sensação, agora ine
quívoca, de que houve uma virada na Rússia.

O problema do regime soviético — e daquele que foi criado por 
Vladimir Putin à sua imagem e semelhança — é que se trata de um 
sistema fechado cuja destruição é imprevisível. Não existe relação 
óbvia de causa e efeito entre protestos de rua e a efetiva queda do 
regime porque não há mecanismos que obriguem o governo a se 
justificar perante o povo.

Até a mais evidente das situações paralelas recentes, a Revolução 
Laranja na Ucrânia, em 2004, não pode ser tomada como modelo. 
Lá, o impasse criado entre os manifestantes das ruas e o governo 
que havia fraudado uma eleição foi decidido pela Suprema Corte, 
que ordenou a recontagem dos votos e a convocação de novas elei
ções. Mas a Rússia não tem um sistema judiciário independente 
do Poder Executivo. E, o que é ainda pior, não adiantaria sequer 
realizar uma recontagem ou novas eleições, já que, há tempos, a 
legislação foi manipulada para garantir que só figurem nas cédulas 
partidos que tenham a sanção do Kremlin.

Portanto, as pessoas que protestam contra a fraude eleitoral 
estão, na verdade, exigindo a derrubada de todo o sistema. E 
isso, na falta de comparação melhor, nos leva de volta à queda 
da URSS.4
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Aquele processo durou cinco anos e se fez no ritmo “dois pas
sos para a frente, um passo para trás". Protestos eram permitidos, 
depois, proibidos e, mais tarde, permitidos outra vez. Dissidentes 
eram libertados, mas os seus apartamentos eram invadidos pela 
polícia. A censura ia e voltava de forma intermitente. No auge do 
movimento de protesto, centenas de milhares de pessoas saíam 
às ruas desafiando não apenas a polícia, mas também os tanques, 
e, mesmo assim, era impossível dizer se os seus atos teriam con
seqüências diretas — porque, exatamente como acontece agora, o 
povo não dispunha de mecanismos que obrigassem o governo a lhe 
prestar contas.

Mas, olhando para trás agora, uma coisa fica clara: uma vez que o 
processo estava em andamento, o destino do regime estava selado. 
Quanto mais ar quente ele bombeava na bolha em que vivia, mais 
vulnerável também ia se tornando por causa da pressão cada vez 
maior que vinha do lado de fora. E exatamente isso que está acon
tecendo agora. Pode levar meses ou até mesmo alguns anos, mas a 
bolha de Putin vai estourar.

E depois? O Kremlin parece agitado. Ontem, dezenas de milhares 
de jovens trazidos de ônibus de outras cidades foram levadas ao cen
tro de Moscou para uma comemoração da vitória do Rússia Unida. 
Deram a todos roupas vistosas e tambores azuis que eles jogaram fora 
sem a menor cerimônia quando o evento terminou. Os blogs se enche
ram de fotos dos tais tambores amassados, manchados, encharcados 
formando pilhas nas calçadas. Pareciam um símbolo perfeito do regi
me: muito barulho e muita pompa, e depois o abandono inglório no 
escuro e sob a chuva gélida. Quais são as outras opções do governo? A 
maior parte dos que foram detidos na segunda e na terça-feira conti
nua nas celas da polícia, e a capacidade dos tribunais e das instalações 
prisionais já se excedeu: detenções em massa no protesto de sábado 
não são definitivamente uma opção. A violência é possível, mas parece 
incerta, já que desconfio que Putin ainda não compreendeu como a 
sua situação é desesperadora. O mais provável é que tentem abrandar 
os manifestantes atirando-lhes um osso qualquer. Vladislav Surkov, o 
chefe dos fantoches do Kremlin, já sugeriu a criação de um novo parti
do para apaziguar “as comunidades urbanas enfurecidas”.5 Putin e os
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que o cercam mais de perto parecem não perceber que o país inteiro 
está enfurecido com eles; portanto, devem estar pensando que permi
tir a presença de um simulacro de candidato de oposição nas cédulas 
da eleição presidencial de março vai funcionar como válvula de escape 
para reduzir a pressão. Os protestos têm que continuar até que os que 
estão no poder compreendam que eles são uma minoria ínfima e des
prezada — e, então, vão agir como um animal acuado. O que vão bus
car no seu repertório tão limitado: um ataque terrorista que permita a 
Putin decretar estado de emergência? Esse recurso não vai salvar o seu 
governo, mas pode retardar a sua queda em um ou dois anos.

De noitinha, vou a uma reunião do Rus’ Sidyashchaya (Rússia 
Atrás das Grades), organização criada há cerca de dois meses por Olga 
Romanova, uma ex-redatora comercial que passou a se dedicar em 
tempo integral à luta pelos direitos dos prisioneiros desde que o mari
do empresário foi preso e condenado a oito anos de cadeia por fraude. 
Depois que o suborno se revelou ineficaz para libertá-lo, Romanova 
tratou de investigar o caso por conta própria e acabou descobrindo 
provas de que o marido havia sido condenado com base em documen
tos forjados — fornecidos, segundo ela crê, pelo seu ex-sócio que, até 
o ano passado, era também senador. A mulher recorreu então à Supre
ma Corte, que revogou a sentença — e, quando o tribunal da cidade 
de Moscou ignorou essa decisão, ela recorreu novamente à Suprema 
Corte, que, mais uma vez, revogou a sentença. Romanova voou até 
uma colônia penal bem afastada para ir buscar o marido que já estava 
preso havia mais de três anos. O vídeo do reencontro do casal logo se 
tornou um dos mais vistos na Internet.

A Rus’ Sidyashchaya se reúne num café no centro, um daqueles 
lugares onde rapazes e moças sofisticados escolhem o que beber en
tre dezoito tipos diferentes de chás excelentes em vez de optar por 
uma entre umas poucas marcas de vinho medíocre. Mas a maioria das 
pessoas que comparecem a esses encontros das quartas à noite são 
mulheres que parecem contadoras de profissão ou então gerentes de 
um setor qualquer. A diferença é que elas estão empenhadas em tirar 
os maridos empresários da cadeia. Sento a uma mesa com Svetlana 
Bakhmina, ex-advogada do departamento jurídico da Yukos que pas
sou quatro anos e meio na prisão, e uma moça tímida, de óculos, que 
me disse que o marido havia sido condenado sob a alegação de fraude.
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“E aqui está Irek Murtazin!”, exclama Romanova, uma mulher de 
quarenta e cinco anos, cheia de corpo e de cabelo pintado de vermelho.

Quem entrou foi um homem magro, de uns quarenta e tantos 
anos. É um ex-executivo da TV do Tatarstão que foi despedido em 
outubro de 2002 depois da cobertura que fez do episódio dos re
féns no teatro em Moscou. Murtazin tornou-se um blogueiro muito 
popular e, em 2009, foi preso sob a alegação de estar difamando o 
presidente do Tatarstão. Foi condenado a vinte e um meses de prisão 
por difamação e, segundo declarou o tribunal, por “instigar a inimi
zade contra um grupo social específico”; no caso, as autoridades do 
governo.6

“Tenho uma notícia boa e outra má”, disse ele. “A má notícia é que 
um juiz do Tatarstão, que atropelou e matou um rapaz quando dirigia 
bêbado no verão passado, foi absolvido.”

Ouviram-se suspiros por toda a sala: essa má notícia nem chegava 
a ser novidade, já que acidentes envolvendo autoridades e, depois, a 
sua absolvição eram a coisa mais comum do mundo.

“A boa notícia”, prosseguiu Murtazin, “é que quase metade dos 
juizes encarregados dos casos das pessoas detidas nos protestos de 
segunda e terça-feira não foi trabalhar hoje por motivo de doença. São 
oito os juizes gripados.”

Isso, sim, era novidade. E ficamos sabendo que, por causa da su
perlotação das cadeias, alguns dos detentos haviam sido soltos com 
a determinação de se apresentar ao tribunal em data posterior. No 
entanto, Alexey Navalny, que tanto combatia a corrupção, tinha com
parecido perante o juiz hoje mesmo e sido condenado a quinze dias 
por liderar a passeata ilegal da última segunda-feira.

Uma das mulheres presentes à reunião saiu distribuindo fitas bran
cas para todo mundo. Em menos de vinte e quatro horas, o símbolo da 
revolução tinha se tomado oficial.

Quando cheguei em casa, o número de pessoas que tinham clicado 
a opção “Eu vou” na página do Facebook, referindo-se ao protesto de 
sábado, já tinha passado de dez mil.

Quinta-feira, 8 de dezembro

Mais de vinte mil usuários do Facebook pretendiam comparecer ao 
protesto do sábado.
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Converso com alguém que está em contado diário com membros 
da administração presidencial e do governo federal. “Eles estão his
téricos”, diz ele. “Ninguém sabe o que fazer. Têm tomado decisões 
baseadas no humor com que acordam pela manhã. Ontem, Medvedev 
queria tirar do ar a Dozhd [o canal independente da TV a cabo]. Ti
vemos a maior dificuldade em impedir que ele fizesse isso mesmo.” 
Poucos dias depois fiquei sabendo que os provedores de acesso à TV a 
cabo tinham recebido telefonemas mandando que cortassem o acesso 
da Dozhd, mas se negaram a aceitar a determinação alegando obriga
ções contratuais. Ninguém ficou mais espantado com tudo isso que 
o proprietário e diretor da Dozhd. Nesse meio-tempo, o presidente 
Medvedev excluiu o canal de televisão do seu Twitter.

Operários da prefeitura foram mandados às pressas para fazer 
umas obras na praça da Revolução, onde aconteceria a manifestação 
de sábado — uma clássica tática, do gênero último recurso para afas
tar os manifestantes.

Sexta-feira, 9 de dezembro

Estou ansiosa. A caminho da escola das crianças, vou ouvindo rá
dio e fico preocupada — até quando anunciam que mais de vinte e 
cinco mil pessoas planejam comparecer à manifestação de sábado. 
É como aquele momento, ainda no início de uma relação apaixo
nada, quando todas as palavras estão sendo ditas do mesmo jeito 
que na véspera, mas, de algum modo, o calor parece ter diminuído 
um pouquinho. Deixo as crianças na escola, volto para casa e vou 
dormir de novo.

Mas, quando acordo, poucas horas depois, a revolução ainda está se 
armando e as paixões estão no nível em que deveriam estar. A questão 
preocupante agora é se, tecnicamente, o protesto de sábado é legal. Só 
que o pedido de autorização apresentado pelos organizadores — redi
gido dez dias atrás — especificava que haveria trezentos participantes. 
Antes, todo o excesso seria detido. Mas, agora, seria impossível deter 
um excedente de milhares ou dezenas de milhares de pessoas, o que 
podia significar violência policial.

Dois dos organizadores — um político de carreira e o editor de uma 
revista — foram à prefeitura de Moscou tentar uma negociação. No 
meio da tarde, o editor, Sergei Parkhomenko, postou o resultado dessa
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negociação na sua página do Facebook: a prefeitura propôs um novo 
local para o evento, concedeu autorização para trinta mil participantes 
e estendeu a duração do protesto de duas para quatro horas. E, pouco 
depois, concordou em liberar o acesso de todos aqueles que fossem 
parar na praça da Revolução, que ficava a cerca de meia hora a pé do 
novo local designado. A única má notícia nisso tudo é que, em vez de 
acontecer num lugar com o fabuloso nome de praça da Revolução, o 
protesto ia se realizar na praça Bolotnaya (pantanosa). Um amigo, o 
célebre poeta e comentarista político Lev Rubinstein, logo batizou a 
troca de “desafio lingüístico”.

O mais querido escritor de sucesso do país, Grigory Chkhartishvili, 
que escreve romances policiais sob o pseudônimo de Boris Akunin, 
escreveu no seu blog:

Não consegui ficar parado

Por que tudo neste país tem de ser assim?
Até a sociedade civil tem de acordar no momento mais inconve

niente para o escritor.
Viajei para o interior da França em busca de algum sossego para 

escrever o meu novo romance. Mas, agora, não estou podendo me 
concentrar. Acho que vou voltar para casa. São quinhentos quilô
metros ao volante — e, então, desejem-me sorte para conseguir 
um voo.

Espero que dê tudo certo e que eu consiga ver essa ocasião histó
rica com os meus próprios olhos e não pelo YouTube.

Mas o motivo de eu estar escrevendo este post é que me pediram 
para avisar a todos que ainda não estejam sabendo:

O p r o t e s t o  vai se r  n a  P r a ç a  B o lo tn a y a  (e não na da Revolu
ção).7

Na reunião de pais e professores aquela noite, vi que vários outros 
pais de alunos estavam usando fitas brancas.

Quando pus a minha filha na cama, ela me perguntou se podia ir ao 
protesto comigo no dia seguinte.

“Não, sinto muito, mas não acho uma boa ideia levar crianças. Ain
da não."
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“Mas é um protesto legal, não é?” Ela sabe que, se não fosse esse o 
caso, eu poderia ser presa.

Digo que é, sim, e que não deve me acontecer nada de mau. “É pro
vável que eu vá a muitos protestos nos próximos meses”, acrescento, 
“e é provável que não possa levar você comigo. Mas no último eu levo, 
quando formos comemorar.”

“Quer dizer, quando não tiver mais Putin?”, pergunta ela, ofegante, 
como se aquela ideia fosse boa demais para ser imaginada. A minha 
filha está com dez anos; nasceu depois que Putin subiu ao poder e 
passou a vida inteira ouvindo conversas sobre ele. Quando os meus 
filhos eram pequenos, fizeram de Putin uma espécie de vilão domés
tico, o bicho-papão que viria pegar quem se comportasse mal à mesa. 
Acabei com essa história, e, quando cresceram um pouco, tentei lhes 
dar uma ideia de política que não fosse tão simplista, mas talvez tenha 
esquecido de dizer que ninguém fica no poder para sempre.

Sábado, 10 de dezembro

Voltando da dasha, onde Darya e as crianças iam ficar enquanto eu 
estaria no protesto, liguei o rádio e fui ficando aflita. E daí que trinta 
e cinco mil pessoas tenham declarado, no Facebook, que iam partici
par do protesto? Já ouvi falar de gente que recebeu setecentas confir
mações de presença num evento qualquer e, na hora, não apareceu 
absolutamente ninguém. Afinal, é fim de semana: uns vão ficar com 
preguiça, vão querer dormir até mais tarde ou ficar nas suas dachas, e 
vão acabar achando que não tem problema não ir, já que tantas outras 
pessoas vão estar presentes.

Quando vou me aproximando da praça Bolotnaya, vejo gente se en
caminhando para lá, vindo de todas as direções: em grupos, aos pares, 
sozinhos; jovens, velhos, de meia-idade. Gente usando fitas brancas, 
lenços brancos, chapéus brancos, até mesmo calças brancas, levando 
nas mãos balões brancos ou cravos brancos. Como ainda não começou 
a nevar, todo aquele branco que as pessoas usam ou carregam tem de 
compensar essa falta.

Encontro um grupo de amigos, entre os quais estão Andrei e dois 
dos seus irmãos. Nos detectores de metal, os guardas estão tranqüilos 
e se mostram educados. Lá dentro, esquadrinhamos a praça à pro
cura de rostos conhecidos. No protesto de segunda-feira, dava para
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reconhecer as pessoas porque eu podia ver todo mundo; hoje, sei que 
estão todos aqui porque não dá para distinguir ninguém no meio da 
multidão. Até mandar alguma mensagem acaba sendo impossível, já 
que o volume de ligações excede a capacidade das redes de telefonia 
celular de Moscou.

Ficamos boquiabertos ao ver os cartazes improvisados que algumas 
pessoas trouxeram. Um deles exibe um gráfico dos resultados oficiais 
divulgados pelo Comitê Central Eleitoral e, por cima dele, uma cur
va mostrando coisa bem diferente: como ficaria o tal gráfico com a 
verdadeira votação obtida pelo Rússia Unida. “Não confiamos em vo
cês, confiamos em Gauss”, era a legenda, referindo-se a Carl Friedrich 
Gauss, o matemático que deu ao mundo essa curva em forma de sino.

“Não votei nesses babacas", proclamava outro cartaz carregado por 
um rapaz de barba ruiva. “Votei em outros babacas. Exijo a reconta
gem.”

“Tem tanta gente aqui!”, gritou ao celular um garoto bem jovem. 
“E são pessoas normais! Já ouvi milhares de piadas, e todas eram bem 
engraçadas!”

Se você passou anos achando que só uns poucos amigos mais che
gados pensavam como você, estar cercado por dezenas de milhares de 
pessoas que pensam de modo semelhante dá efetivamente a sensação 
de estar ouvindo um milhão de piadas ao mesmo tempo.

A certa distância, há um palanque. Não consigo vê-lo e mal posso 
ouvir o que dizem os oradores. Uma das minhas amigas lembrou de 
um estratagema usado no início dos anos 1990, quando as pessoas 
levavam rádios portáteis para as manifestações e, assim, conseguiam 
ouvir os discursos. Ligou então o rádio do celular (o serviço de telefo
nia estava sobrecarregado, mas essa praça tem rede wi-fi) e passa para 
nós algumas informações sobre o que vem lá do palanque. Ficamos 
olhando para aquela multidão e, de vez em quando, cantamos junto 
com ela: “Novas eleições!” “Liberdade!” “Rússia sem Putin!”

Entre os oradores estava Boris Akunin (que conseguiu chegar do 
Sul da França a tempo), um âncora de TV adorado pelo público, que 
há tempos figurava na lista negra do sistema, e diversos ativistas. O 
pai de Darya falou sobre fraude eleitoral. Nenhum daqueles que se 
dizem políticos de oposição — “os outros babacas” — está presente. 
Eles ainda não entenderam que o poder se afastou do Kremlin. Como
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Navalny ainda está preso, um jornalista lê o seu discurso para os ma
nifestantes. E Mikhail Prokhorov, o bilionário que interrompeu a car
reira política dois meses atrás, continua calado. Na segunda-feira, ele 
iria anunciar sua candidatura à presidência, mas, a essa altura, já será 
tarde demais para conseguir alguma credibilidade junto à multidão 
revolucionária: Prokhorov será imediatamente tachado de armação de 
Putin.

Estou usando roupa de baixo térmica, dois casacos e botas forra
das; não há como se vestir direito para ficar parado no inverno russo. 
Depois de umas duas horas, os meus amigos e eu resolvemos ir em
bora. Ainda tinha gente chegando. Já a alguma distância, paro numa 
ponte de pedestres para olhar a multidão. Tem bem mais de trinta e 
cinco mil pessoas ali; mais tarde, o número de participantes vai ser 
estimado em 150 mil.

Pegamos uma mesa grande num restaurante que, como todos os 
outros lugares onde se pode comer pelas vizinhanças, está repleto de 
manifestantes tentando se aquecer tomando vinho quente com es
peciarias. Conhecidos e estranhos gritam as últimas notícias de uma 
mesa a outra. Andrei foi o primeiro a ler umas linhas do site de uma 
estação de rádio: “O protesto está chegando ao fim. Um representante 
da polícia subiu ao palanque. 'Hoje, agimos como a força policial de 
um país democrático. Obrigado’, disse ele. E foi aplaudido.” Na nos
sa mesa, houve uns instantes de silêncio. De repente, todos começa
mos a dizer “Isso é o máximo”, entreolhando-nos, incrédulos. “Isso 
é o máximo!” Há quanto tempo nenhum de nós conseguia dizer, com 
toda a sinceridade, "Isso é o máximo" com relação a alguma coisa que 
estivesse acontecendo na nossa cidade?

Deixei os meus amigos no restaurante e voltei para a dacha, onde es
tava a minha família. Passei pela Grande Ponte de Pedra — a maior das 
pontes sobre o rio Moscou — no exato momento em que a polícia vinha 
saindo da praça Bolotnaya. De uma ponta a outra, eram centenas e cen
tenas de homens, andando pela calçada em grupos de quatro ou cinco. 
Que me lembre, foi a primeira vez que não senti um bolo no estômago 
ao ver os policiais do batalhão de choque. Estou atravancada atrás de 
um caminhão limpa-neve cor de laranja. Como ainda não nevou, não sei 
muito bem o que aquele caminhão está fazendo na rua, mas vejo que há 
um balão branco amarrado numa das pontas da guilhotina.
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Hoje foram realizadas manifestações em noventa e nove cidades 
russas e diante dos consulados e embaixadas da Rússia em mais de 
quarenta cidades pelo mundo afora.8

A noite, o secretário de imprensa de Putin, Dmitry Peskov, dis
se aos jornalistas que o governo não tinha nada a declarar sobre os 
protestos e prometeu divulgar para a imprensa qualquer comunicado 
oficial que viesse a ser emitido.9

Poucos minutos depois, a NTV, o canal de televisão que havia sido 
tomado de Vladimir Gusinsky dez anos atrás e inteiramente dilapi
dado, transmitiu uma reportagem excelente sobre o protesto. Vi o 
programa pela Internet — há anos que não tenho em casa uma TV 
que funcione — e reconheci algo que havia observado em outros paí
ses quando estive cobrindo as suas revoluções. Chega um dia em que 
ligamos a TV e os mesmíssimos capangas que, na véspera, sentados 
nos mesmíssimos estúdios, estavam nos cuspindo pura propaganda 
na cara, começam a falar língua de gente. Mas, agora, esse momento 
me deixa ainda mais atordoada porque lembro perfeitamente desses 
jornalistas antes de eles se tornarem paus-mandados; lembro quando 
falaram língua de gente pela última vez, uns bons dez anos atrás.

Quando estou quase chegando à dacha, começa a nevar. Pela ma
nhã, o campo estará todo coberto de branco.
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