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Va deveni Turcia membrã
a Tratatului de la Varºovia?
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nMotto: ”Lumea
merge înainte, numai
datoritã celor care i se
opun” J. W. Goethe

L
a prima vedere, într-o
lume normalã, întrebarea
nu are nici un sens, e
drept! Tratatul de la

Varºovia nu mai
existã, din 1991
iar, pe de altã par-
te, Turcia, mem-
brã a NATO încã
din 1952, nu a fã-
cut cunoscutã in-
tenþia de a pãrãsi
organizaþia. ªi
totuºi, întrebarea,
nãroadã aºa cum este, are puterea sã
dezvãluie postura cu totul neobiºnu-
itã în care se aflã þara de lîngã noi.
Una de care, cu bune ºi cu rele, ne
leagã atîta istorie. Trecutã, prezentã

ºi viitoare! Turcia se aflã suspenda-
tã, în aceste zile, la o cumpãnã. Nu
încape nici o îndoialã, nu pentru
mult timp. Sub puterea cîmpului de
forþe al realitãþii, se va precipita,
într-o direcþie sau alta. Ar putea fi o
întoarcere în trecut. Care anume? Ar
putea fi o îngheþare în prezent. Pen-
tru cîtã vreme? Ar putea urma che-
marea unui viitor previzibil, sau a
unuia cu totul insolit. Cine ºi cum va
face alegerea?

Trecutul cel mai des invocat este
cel din care, în 1922, Kemal Ataturk
a smuls Turcia modernã. A constru-
it-o din cioburile ºi ruinele prã-
buºitului Imperiu Otoman. Iar mo-
dernã, în aceastã sintagmã, nu este
un simplu adjectiv, ci un proiect so-
cial, coerent în premisele, soluþiile ºi
obiectivele sale, pe care s-au clãdit
vieþile a milioane de oameni de atunci
ºi pânã foarte de curînd. Cu speranþa,
înnoitã de la o generaþie la alta, cã ro-
adele vor creºte. ”Soluþia Ataturk”

nu este nici pe departe singularã. A
fost folositã des în istorie: Petru cel
Mare pentru a lansa modernizarea
Rusiei, la cumpãna secolelor al
XVII- ºi al XVIII-lea, împãratul Me-
iji Tenno pentru Japonia sfîrºitului
de secol XIX, dupã cum a fost folosi-
tã de o pleaiadã de lideri politici ”din
periferia” lumii nãscutã din cenuºa
celui de al doilea rãzboi mondial,
cum ar fi Nasser ºi Asad, pentru
Egipt, Leopold Sedat Sengor sau
Nelson Mandela pentru lumea afri-
canã, Sun Yat-sen ºi Zhou Enlai pen-
tru China. Acest proiect de moderni-
zare s-a bazat pe adoptarea soluþiilor
elaborate de Occident: stat laic,
învãþãmînt cît mai larg, industriali-
zare, instituþii statale puternice ºi bi-
rocratizate (profesionalizate/efi-
ciente!!!), armate puternice, organi-
zate dupã principii moderne ºi dotate
cu armament tehnologic avansat. Cu
excepþia remarcabilã a Japoniei,
Chinei ºi Rusiei, dupã o sutã de ani,

nimeni nu a mai reuºit sã atingã para-
metri de dezvoltare care sã îi permitã
accesul în competiþia marilor jucãtori
pe tabla de ºah a geopoliticii. Cînd,
la sfîrºitul celui de-al treilea rãzboi
mondial (rãzboiul rece!) toatã lumea
a înþeles cã urmeazã o reaºezare din
temelii a raporturilor dintre conti-
nente ºi puterile care le dominã,
”pierzãtorii” au început sã caute so-
luþii, noi, în trecutul care, dintr-o
datã, pãrea mult mai atrãgãtor. Pen-
tru lumea musulmanã, tema ”califa-
tului” a ”Marelui Califat” a devenit
dintr-o datã una de actualitate. Iar,
Turcia are de ce sã se uite la acest
trecut cu oarecare speranþã. Dupã ce
mongolii au distrus ultimul califat
cu capitala la Bagdad (1258), cali-
fatul ridicat de Osman I-ul avea sã
dãinuie mai mult de cinci sute de
ani, sã cuprindã tot spaþiul actual al
lumii musulmane din zona Orientu-
lui Mijlociu ºi a Marelui Orient, sã
atingã temporal ºi geografic limite-

le Europei modernizate. Renaºterea
islamicã, propulsatã masiv de
schimbãrile geo-politice aduse de
sfîrºitul rãzboiului rece reprezintã
tot un proiect de modernizare, dar
bazat pe alte soluþii instituþionale,
culturale ºi ideologice, decît cele
împrumutate de la Occident: cele
puse la îndemînã de religia islami-
cã, în diferitele ei variante. Lumea
islamicã vrea sã se modernizeze,
dar nu mai vrea sã se occidentalize-
ze. (S.Huntington, Ciocnirea Civi-
lizaþiilor ºi Refacerea Ordinii Mon-
diale). Turcia ar putea fi placa tur-
nantã, spaþiul ºi forþa de coagulare
pentru un proiect care sã scoatã lu-
mea musulmanã din condiþia în care
a lãsat-o parcursul de pînã acum,
cea de ”conºtiinþã fãrã coeziune”
(Huntington) ºi, desigur, fãrã pute-
rea de a concura Occidentul.

”Îngheþarea în prezent” nu poate
fi pentru Turcia decît o soluþie de
moment. Cîteva luni? Cîþiva ani?

O altã generaþie pierdutã? Multe
depind de deciziile din aceste zile
ale lui Erdogan ºi de reacþiile pe
care marii jucãtori ai puterii pla-
netare le vor avea faþã de ele. Alu-
necarea pînã la capãt pe toboganul
tentaþiei totalitare este, desigur,
cel mai rea soluþie atît pentru Tur-
cia, cît ºi pentru Erdogan, pentru
soluþiile de restructurare a spaþiu-
lui care leagã Europa de Asia Micã
ºi pe aceasta de restul Asiei. Ar fi
doar o uriaºã irosire de resurse
umane, materiale, financiare ºi de
oportunitãþi istorice. De aici, din
România, orizonturile cenuºii ale
acestei opþiuni se vãd mai bine
decît de oriunde, nu de alta, dar
istoria noastrã recentã înglobeazã
perioada de ”îngheþare în prezent”
pe care ne-au „dãruit-o” ultimii
douã zeci de ani ai Regimului
Ceauºescu.

ªi, viitorul? Un lucru este cert.
(continuare în pagina 9)
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