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Capitolul 1

Tolstoi

Noul secol

Pe 24 februarie 1901 ziarul „Țerkovnîe vedomosti” (Informații 
bisericești), organul oficial de pe atunci al Bisericii Ortodoxe Ruse, 
publică textul Deciziile Sfântului Sinod despre contele Tolstoi. În el se 
vorbește despre excomunicarea celui mai cunoscut scriitor rus. Bise-
rica Ortodoxă nu mai excomunicase pe nimeni de peste o sută de 
ani, asta în condițiile în care secolul al XIX-lea în Rusia nu a fost de-
loc o perioadă liniștită și cuvioasă. Şi deodată s-a hotărât să facă asta.

Societatea din Petersburg a fost șocată de un eveniment așa de 
arhaic pentru începutul secolului al XX-lea. „Telegraful, se pare, tre-
buie să transmită pentru prima dată de la descoperirea sa o asemenea 
știre”, spune ironic prietenul lui Tolstoi, ziaristul și scriitorul Vladi-
mir Korolenko. „O excomunicare, transmisă prin cablul de telegraf, 
este un paradox al istoriei dăruit începutului de secol al XX-lea.”

A doua zi, pe 25 februarie, textul din „Țerkovnîe vedomosti” este 
preluat de toate ziarele din care află și Tolstoi despre excomunicarea 
sa. El se află la Moscova, la conacul său din Hamovniki. Contele, din 
spusele soției sale, Sofia Andreevna, e demoralizat, toată familia e 
tulburată: la ce să se aștepte de acum?

Timp de mulți ani Tolstoi a trăit nici măcar în afara legii, ci mai 
presus de lege. Cărțile lui sunt interzise, pentru tipărirea și difuzarea 
lor oamenii sunt băgați la închisoare și deportați. Omul cel mai apro-
piat de Tolstoi, discipolul său favorit, editorul și consilierul de încrede-
re, Vladimir Certkov, este expulzat din Rusia. Totuși până acum asup-
ra lui Tolstoi nu s-au făcut represiuni, iar scriitorul are deja 72 de ani.
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Din punct de vedere formal, Biserica Ortodoxă Rusă nu e separa-
tă de stat, prin urmare, excomunicarea e o crimă de stat. Pentru asta 
poate și trebuie să fie pedepsit conform legilor civile: de exemplu, 
cu deportarea sau chiar cu închisoare. În ultimii douăzeci de ani au 
tot apărut zvonuri că autoritățile erau gata să-l trimită pe scriitor la 
mănăstirea Suzdal, care era în mod real o închisoare activă pentru 
criminalii împotriva religiei, în care sunt închiși, de exemplu, ierarhi 
ai bisericii de rit vechi. Dar Tolstoi nu a fost atins până acum. Nu se 
știe ce va schimba „Decizia” Sinodului.

Înainte se credea că Tolstoi e protejat chiar de către împăratul 
Alexandru al III-lea, căruia din copilărie îi plăcea să citească operele 
lui. Dar împăratul murise înainte de a face cincizeci de ani, încă de 
acum șapte ani, în 1894. Însă era în viață fostul lui profesor, ideolo-
gul de mulți ani al imperiului, Konstantin Petrovici Pobedonosțev, de 
aceeași vârstă cu Tolstoi (chiar cu un an mai mare ca el) și dușmanul 
lui de moarte. Pentru noul împărat Nicolae al II-lea Pobedonosțev 
este ca un bunic care își păstrează influența asupra lui, pentru că a 
fost și profesorul lui.

Când a aflat de decizia Sinodului, contele Tolstoi se duce în oraș, 
unde au loc tulburări. Ele nu sunt legate de excomunicarea lui: revol-
tele studenților din Moscova și Petersburg începuseră încă din anul 
1899, când rectorul universității din capitală a ordonat să fie trimiși 
în armată studenții cei mai activi din punct de vedere politic. Al doi-
lea an la rând în cele două capitale izbucnea din când în când războ-
iul universitar. Iată, și acum, la sfârșitul lui februarie 1901, sunt noi 
tulburări. Tolstoi ajunge până la Lubeanka și dă de o confruntare a 
studenților cu poliția. Vestea excomunicării lui Tolstoi deja se răspân-
dise în oraș, scriitorul e recunoscut imediat, studenții îl ovaționează.

Dar Tolstoi aude pe stradă nu numai cuvinte de sprijin. „Iată dia-
volul în chip de om”, i se strigă în Piața Lubeanskaia. „Starea de spirit 
a mulțimii era așa de diferită, încât dacă unii își manifestau simpa-
tia față de Tolstoi, alții nu-și ascundeau ostilitatea și ura. Tolstoi s-a 
grăbit să ia o birjă și a plecat”, descrie astfel această zi jandarmul 
moscovit Aleksandr Spiridovici. „Dacă mulțimea ar fi avut o altă 
componență, s-ar fi putut să mă și ia la bătaie”, își amintește Tolstoi.


