Aldeias de Potemkin
Em 1905 havia um grande navio Russo chamado Potemkin. Era um dos
maiores couraçados do império csarista. Os marinheiros eram muito
maltratados e fizeram uma revolta que foi precursora da revolução
comunista de 1917. Os comunistas fizeram em 1925 um filme chamado
“Encouraçado Potemkin” que é considerado por muitos, um dos maiores
filmes do mundo. Mas quem era Potemkin?
Na Rússia do século XVIII havia uma grande imperatriz chamada
Catarina.
Catarina teve mais de 30 amantes e o mais firme deles foi o general
Potemkin que dominou a Rússia por 17 anos, sendo que em 10 anos construiu
inúmeras cidades, portos e navios de guerra.
Para impressionar o mundo das suas obras na Rússia, Potenkin
programou uma viagem composta da imperatriz Catarina, diversos reis da
Europa e ministros de vários paises. Iam de cidade nova em cidade nova e
todos ficaram impressionados de como, em tão pouco tempo, Potemkin
mudara a Rússia.
Um jornal alemão o ridicularizou dizendo que os prédios que existiam
nas cidades eram só fachadas e que seriam as mesmas de papelão, e que as
pessoas após a visita das cidades, eram transferidas de uma para outra,
levando inclusive, os animais e que no fim da viagem morreram de fome. Daí
ficou esparramado no mundo as chamadas “Aldeias de Potemkin” como
sinônimo de farsa.
Potemkin morreu em 1791 e alguns anos depois em 1812 a França
invadiu a Rússia pensando quão fácil seria a vitória, talvez baseado que tudo
era de papelão. Napoleão chegou até Moscou e depois foi derrotado pelo
inverno russo e pela força militar.
Mesmo os alemães quando invadiram a Rússia em 1941 achavam que os
tanques dos Russos eram de papelão, o que era difundido nos jornais
alemães. Tiveram a surpresa de ver os enormes tanques de aço Russos T-34.
A idéia das “Aldeias de Potemkin” pegou tanto que nem os americanos,
acreditavam nos Russos na corrida espacial, mas em 4 de outubro de 1957
foi lançado, em volta da Terra, o primeiro satélite do mundo o Sputinik I.
A lição que se aprende é que nunca se deve subestimar ninguém.
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