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Va initia Vladimir Putin marea resetare?
Continua dezbaterea provocatoare si interesanta lansata de Adrian Severin,
vizand relatiile extrem de complexe dintre Romania si Federatia Rusa. Fostul
ministru de Externe utilizeaza noi argumente, avansand ideea ca marii
jucatori ai lumii, intre care si Putin, prefera sa utilizeze miscarile de sah, in
schimbul cacealmalelor practicate in poker. In „Ia pastila SRS!” de azi punctez
acest lucru. Dar in editorial simt nevoia sa dezvolt tema.
Desigur, Vladimir Putin poate trece peste provocarile de-a dreptul iresponsabile lansate in ultima
vreme de autoritatile de la Bucuresti, cea mai grava dintre ele fiind acordul militar parafat in
septembrie intre Romania si Ucraina si aprobat recent in Parlamentul de la Bucuresti. Sau
acelasi Vladimir Putin poate riposta in mod proportional. Am incheiat acest acord total inutil
pentru Romania, dar in beneficiul unui stat cu care Federatia Rusa se afla in conflict si ne putem
trezi cu un atac asimetric de toata frumusetea. La care nu avem capacitatea de a raspunde. Nici
noi, si nici aliatii nostri NATO. Am expulzat tam-nesam, fara vreun motiv explicit, un diplomat
militar de rang inalt al Federatiei Ruse. si ne putem trezi ca vor fi impachetati si trimisi la
Bucuresti mai multi diplomati romani aflati in misiune la Moscova. Consecintele ostilitatii de care
au dat dovada presedintele si Guvernul Romaniei pot fi multiple. Sau, cine stie, pentru moment
noul tar al noii Rusii s-ar putea abtine. Tratandu-ne ca pe un catelus care latra in pustiu.
Dar daca Adrian Severin face distinctii atat de abrupte intre poporul roman si Guvernul sau, intre
interesele de astazi ale marilor puteri cu care ne-am aliat si interesele reale ale Romaniei, si daca
el plaseaza toate aceste teme in gradina lui Vadimir Putin, caruia ii atribuie calitatile unui mare
sahist, atunci imi permit si eu sa upgradez aceasta tema. De ce, daca tot vorbim despre sahul
politic, sa avem in vedere doar cateva miscari cu efect limitat, si sa nu privim tabla de joc in
ansamblul ei? Daca lui Vladimir Putin i se poate sugera sa fie tolerant fata de poporul roman, in
timp ce este starnit de catre Guvernul legitim al acestui popor, de ce nu am merge mai departe,
intrebandu-l de ce nu reseteaza pur si simplu, dar in sens pozitiv, relatiile cu Romania si cu
lumea occidentala?
in acest sens, la dispozitia noului tar al noii Rusii stau cateva miscari simple pe care le poate face
si cateva miscari mai complexe. Una dintre realitatile politice cu adevarat dramatice ale Rusiei de
astazi este ca, pentru a-si mentine puterea, pentru a intari Federatia Rusa, Putin are nevoie
stringenta fie de un razboi imediat, fie de o pace durabila. intre cele doua extreme nu exista
decat o groapa adanca, in care regimul sau se poate scufunda. Pentru ca Federatia Rusa, in
ciuda bogatiei ei imense, este intr-un sever declin, atat demografic, cat si economic. Acest declin,

caruia sunt destui politologi care-i analizeaza cauzele, poate fi stopat, pe termen mediu si lung,
printr-o pace durabila sau ar putea fi stopat, pe termen scurt, printr-un razboi. Razboiul, care va
face cu certitudine recurs la sentimentele patriotice ale rusilor, rezolva pe termen mediu
raporturile de putere de la Moscova, consolidand pozitia lui Putin. Dar nu poate stopa declinul
economic. Astfel incat, mai devreme sau mai tarziu, Moscova va fi silita sa o ia de la inceput, in
acelasi stil, pentru ca Putin sa poata ramane in continuare omul politic alfa.
Ce ar insemna din aceasta perspectiva o pace durabila, de care, in mod paradoxal, ne apropiem
cu aceeasi viteza cu care ne apropiem si de un posibil razboi? O pace durabila incepe prin
resetarea politicii externe a Federatiei Ruse, concomitent cu resetarea atitudinii din ce in ce mai
ostile a aliantei nord-atlantice in raport cu Federatia Rusa. Vladimir Putin ar impusca mai multi
iepuri dintr-o data in aceasta ipoteza a resetarii, daca ar incepe cumva cu inceputul. Daca ar
denunta de pilda Pactul Ribbentrop -Molotov, cu anexele sale secrete, care a condus la
ciopartirea unor state din Europa Centrala si de Est, intre care Polonia si Romania, si impartirea
brutala a unor teritorii straine intre Berlinul lui Hitler si Moscova lui I.V. Stalin. Denuntand acest
pact, cerandu-si scuze in numele poporului rus pentru consecintele lui, Vladimir Putin ar avea
mult de castigat in plan moral, fara insa a fi obligat sa restituie ceea ce a obtinut prin acel tratat si
ulterior, la capatul celui de-al Doilea Razboi Mondial. Ar putea sa faca noul tar al noiii Rusii si
pasul urmator. Sa admita ca I.V. Stalin, pe care il venereaza, a avut nu numai contributii decisive
in razboiul purtat impotriva Germaniei hitleriste, dar si o grea raspundere, care trebuie asumata,
pentru milioanele de morti, care au fost nu numai rusi, in anii de teroare pe care a instaurat-o.
Teroare care nu a fost necesara Rusiei, ci doar intaririi puterii sale personale. Ceea ce nu
inseamna ca Vladimir Putin ar fi obligat, recunoscand aceste realitati politice, sa renunte la a-l
venera in continuare pe I.V. Stalin.
si de aici mai departe resetarea poate fi impinsa in directia partenerilor nostri euroatlantici. Dupa
ce si unii si atii si-au aratat muschii in moduri dintre cele mai felurite, unele de-a dreptul penibile,
altele extrem de periculoase, acum se apropie un moment psihologic, cand este posibila o
resetare. incheierea unui acord multiplu pe termen lung, de neinterventie si neostilitate si chiar de
colaborare intre Federatia Rusa si NATO.
Daca Putin este cu adevarat, asa cum crede Adrian Severin, nu un jucator de poker, care
utilizeaza frecvent cacealmaua, ci un maestru al sahului politic, atunci sta in puterea lui sa
initieze asemenea demersuri. Pacea ii este mai profitabila decat razboiul. La fel cum, asa cum
subliniaza, pe buna dreptate Severin, prietenia romanilor ii este mai profitabila decat ostilitatea lor.
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