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Numãrul 4, iarna 2007, vol. 19, al EAST ASIAN
REVIEW este dedicat unui „eveniment special“: sem-
narea Declaraþiei asupra progresului relaþiilor sud-
nord coreene, asupra pãcii ºi prosperitãþii (Decla-
ration on the Advancement of South-North Korean
Relations, Peace and Prosperity) la Summitul in-
tercoreean din 2007. Contribuþiile din acest numãr
evalueazã semnificaþia acestui document considerat
emblematic pentru „o nouã erã“ a relaþiilor intercoreene.
La modul general, el este considerat o reconfirmare a
voinþei liderilor politici din nordul ºi sudul Coreei de
a stabili pacea ºi de a realiza denuclearizarea în Pe-
ninsula coreeanã, de a accelera construirea unui bloc
economic sud-nord în scopul asigurãrii co-prosperi-
tãþii prin cooperarea economicã în diverse domenii,
ca ºi de a netezi calea instituþionalizãrii relaþiilor in-
tercoreene în scopul avansãrii lor cãtre sfera asocierii.

Articolul lui Kim Keun-Sik, „Analysis of the
2007 South-North Summit and the South-North Re-
lations“, examineazã importanþa prevederilor Decla-
raþiei pentru dezvoltarea dinamicã a relaþiilor Sud-
Nord nu doar în sfera pãcii ºi a cooperãrii (la care fã-
cea referire ºi Declaraþia comunã (Joint Declaration)
din 15 iunie, ce i-a premers), ci ºi a reunificãrii celor
douã Coreei, a posibilitãþilor de a rezolva în manierã
practicã toate problemele pe care procesele dezvol-
tãrii comune le circumscriu. Înlocuirea unui regim al
ostilitãþii ºi al tensiunii militare cu un regim al dialo-
gului ºi negocierii, al soluþiilor economice ºi militare,
al cooperãrii ºi „creºterii mutuale“, al cooperãrii ºi
schimbului în domenii precum istoria, limba, edu-
caþia, ºtiinþa ºi tehnologia, cultura ºi arta, sportul, tu-
rismul ºi zborurile aeriene, al cooperãrii umanitare ºi
în cazul dezastrelor, al promovãrii intereselor coreene
pe plan mondial, are menirea sã determine crearea
„unei zone speciale a pãcii ºi cooperãrii în Marea de
Vest“ (denumirea coreanã a Mãrii Galbene). Acest
parcurs, greu de considerat fezabil în urmã cu un
deceniu, este apreciat acum drept „un rezultat necesar
ºi un progres natural“. Trebuie precizat cã pãrþile
semnatare au convenit ca rezolvarea problemelor lor
sã se facã fãrã intervenþie strãinã, pe baza respectului

reciproc ºi încrederii, prin transcenderea diferenþelor
de ideologie ºi sistem. Autorul articolului consem-
neazã o atmosferã calmã, lipsitã de entuziasm (spre
deosebire de cea a mulþimilor de pe strãzile din
Pyongyang), însã mai naturalã, nouã pentru acest tip
de întâlniri intercoreene, „nepusã în scenã“, chiar cu
o altã expresie facialã a lui Kim Jong-Il (mai curând
„copleºit“), cu speech-uri concentrate asupra rezul-
tatelor practice ºi nu asupra propagandei emoþionale
ºi politice, cu schimbari de atitudine de ambele pãrþi
ºi de gesturi simbolice de respect reciproc ºi înþe-
legere. Acceptarea de cãtre Nord a celor mai multe
cereri ale Sudului, îmbunãtãþirea relaþiei cu Sudul ºi
abandonarea armelor ºi programelor („ambiþiilor“)
nucleare reflectã, în opinia autorului, decizia liderului
nord-coreean de a se concentra asupra dezvoltãrii
economice a Coreei de Nord, dar ºi de a anihila orice
„încercãri de distrugere a regimului“. Pãstrarea regi-
mului politic al Nordului reprezintã „linia Maginot“
în promisiunea liderului din Nord de a susþine coope-
rarea economicã ºi, fapt de asemenea grãitor, aceastã
exigenþã a menþinerii regimului a fost detectabilã ºi în
refuzul lui Kim Jong-Il de a folosi termeni precum
„reformã“ ºi „deschidere“, deºi, în mod ironic, comen-
tariile sale au lãsat sã se înþeleagã cã þara sa „nu poate
face altceva decât sã se deschidã cãtre lume“ (p. 8).

Douã dintre cele trei mari capitole ale Decla-
raþiei: pacea, prosperitatea ºi reunificarea sunt anali-
zate cu acribie în articolele „The Inter-Korean Summit
and a Peace Regime“, semnat de Jung Young-Tae, ºi
„The South North Summit: Prospects for the Inter-
Korean Economic Community“, datorat lui Kim
Young-Yoon. Acestora li se alãturã studiul lui
Cheong Seong-Chang, „South Korea’s New Policy
toward North Korea“, ce propune o alternativã la
politica nord-coreeanã actualã — „politica nouã“
care sã susþinã angajamentele asumate ºi sã evite ten-
dinþele moraliste ºi fundamentaliste, ºi, sub titlul
„Fame Effect, Relative Gain, and the Two-Level
Game in Inter-Korean Sports Negotiations“, o ana-
lizã a posibilitãþilor de lãrgire a cooperãrii intercore-
ene prin sport, semnatã de Park Sang-Hyun.

ARHIVELE TOTALITARISMULUI, anul XV,
numãrul 56-57, 3-4/2007, prezintã un volum cuprin-
zãtor ºi reprezentativ atât sub aspectul analizei regi-
mului comunist din România, cât ºi sub cel al in-
fluenþelor ºi analogiilor cu evoluþiile similare din Eu-
ropa Centralã ºi de Est. În acest numãr totalitarismul
din România este studiat prin prisma alegerilor par-

lamentare din noiembrie 1946 în contextul rapor-
turilor româno-sovietice (Vasile Buga), a represiunii
din penitenciarele ºi coloniile de muncã din Mara-
mureº (Andrea Dobeº), a controlului informaþiilor
între 1965-1989 (Alina Ilinca, Liviu Marius Bejenaru),
a dicþionarelor biografice — ca „instrumentele esen-
þiale pentru cunoaºterea dinamicii ºi formelor sistemu-
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lui represiv“ —, a surselor, metodologiei ºi forma-
tului lor (Octavian Roske). Mare parte a documen-
telor ºi mãrturiilor, prezentate în rubricile omonime
ale revistei, completeazã efortul de reconstituire a re-
gimului din România: în privinþa artei („Arta sub re-
gimul comunist. Uniunea artiºtilor plastici 1950-
1953“, II, Carmen Rãdulescu), a politicilor de raþio-
nalizare a consumului în economie între 1874-1989
(Petre Opriº), a formelor represiunii în cazul poetului
Radu Gyr („Demetrescu Radu Gyr: O contribuþie
autobiograficã esenþialã“ (I), Alexandru V. Diþã) ºi a
„miºcãrii Goma“ (Ana-Maria Cãtãnuº). Contribuþii
importante sunt dedicate în acest numãr istoriei
postbelice a Slovaciei („Evoluþia economicã, socialã
ºi culturalã a Slovaciei dupã cel de-al doilea rãzboi
mondial“, Miroslav Londák, Elena Londáková), Par-
tidului Comunist din SUA („The Cultural Position of
the Communist Party of USA after the End of World
War II“, Vlad-Lucian Popescu), relaþiilor sovieto-chi-
neze dupã Congresul XX al P.C.U.S. (Dan Cãtãnuº),
raportãrii României la «Primãvara de la Praga»
(Romanian Interpretations of the Prague Spring:
Cadres, Diplomats and the 1968 Crisis“ (I), Ashby
Crowder ºi „România ºi criza cehoslovacã. Mecanis-
mele actului decizional din august 1968“, Vasile
Palii), unor lucrãri recente asupra securitãþii poloneze
(Henryk Glebocki ºi Slawomir Cenckiewicz
recenzaþi de Ion Constantin) ºi a Tratatului de la Var-
ºovia — în care atât România cât ºi Polonia erau con-
siderate atipice ºi în care Nicolae Ceauºescu era cri-
ticat pentru susþinerea ideii de a dizolva concomitent
N.A.T.O. ºi Tratatul de la Varºovia (Vojtech Mastny,
Malcolm Byrne recenzaþi de Petre Opriº).

Revista cuprinde ºi texte interesante în privinþa
angajamentelor politice ºi acordurilor cu implicaþii
globale. În acest sens sunt de remarcat consideraþiile
directorului revistei, Radu Ciuceanu („Istoria ca un
balast, XXX. O corespondenþã cel puþin ciudatã“, I),
asupra corespondenþei dintre Roosevelt ºi Stalin cu-
prinsã în lucrarea My dear Mr. Stalin (editatã de
Susan Butler) care dezvãluie termenii în care
Roosevelt a impus un program accelerat de ajutor —
„susþinând cã pentru siguranþa ºi securitatea Americii
trebuie sã i se acorde Rusiei tot sprijinul rezonabil“,
chiar dacã acest ordin era „împotriva unor necesitãþi
de înzestrare aAmericii“ —, care ridicã întrebarea le-
gitimã: „dacã fãrã fluxul asigurat ani de zile de ame-

ricani, Sovietele ar fi reuºit în contraofensiva lor sã
ajungã la Berlin ºi sã câºtige rãzboiul“. În aceeaºi ca-
tegorie a consideraþiilor ar putea fi inclusã mãrturia
diplomatului Mircea Maliþa, consilierul Misiunii Pe-
rmanente a R.P.R. pe lângã O.N.U. ºi ambasadorul
României în S.U.A. între 1982-1985 — ocazionatã
de conferinþa Institutului Naþional pentru Studiul To-
talitarismului din 27 iunie 2007, una din seria de con-
ferinþe organizate cu demnitari ai fostului regim co-
munist, cuprinsã ºi în lucrarea sa Tablouri din Rãz-
boiul rece. Memorii ale unui diplomat român -, în
privinþa Rãzboiului Rece. În opinia sa, aflatã în de-
zacord cu linia oficialã, construcþia teoreticã a Rãz-
boiului Rece a implicat timp de patru decenii nu „cea
mai mare confruntare...între marile puteri“, ci „un
imens acord“, un tratat „formidabil pentru soarta
omenirii ...care ne-a cruþat de cel de-al treilea rãzboi
mondial ºi de la pieirea civilizaþiei“, un tratat neper-
fectat în Consiliul de Securitate („Mi-am dat seama
cã nu la Consiliul de Securitate se discutã chestiunea
ºi cã noi nu suntem decât un paravan de exterior.
Deci, având rezoluþii pe masã, având discuþii, odatã
brusc se opreºte cursul ºedinþelor ºi problema dis-
pare...Mi-am dat atunci seama ...cã mai presus de
ceea ce se vede, existã niºte lucruri pe care le igno-
rãm total, inclusiv cei mai avizaþi diplomaþi. ªi cã nu
poþi sã pricepi lucrurile, dacã nu vezi cã în fruntea pi-
ramidei construite ºi vizibile stã un acord invizibil,
atât de sus cã nu se vede. Este un acord mai puternic,
nescris, deci poate sã spunã oricine cã nu existã. Dar,
dacã te uiþi la el, a funcþionat 40 de ani fãrã...defect ºi
a fost acordul marilor puteri de a nu utiliza armele
nucleare în nici o împrejurare. ªi nu le-au utilizat!
...Acordul acesta nu l-am înþeles la O.N.U., l-am
înþeles la Comisia de Dezarmare de la Geneva, ocolo
am vãzut cã este laboratorul principal al acestui acord
pe care l-am numit nescris, proto. ...Dupã aceea a ve-
nit problema: ...[acordului tacit al marilor puteri] de a
nu se amesteca timp de patruzeci de ani una în sfera
celeilalte. Poate sã fie rãscoalã la Budapesta, la
Berlin, la Varºovia. Protest verbal?...sigur cã da! Dar
vreo miºcare de sprijin militar oarecare, nimic. Ni-
mic! ...Atunci mi-am dat seama ...Suntem plasaþi,
conform istoriei Rãzboiului rece, într-o zonã din care
nu putem scãpa. Gata! C’est fini!“). În întregul ei, re-
vista ilustreazã impecabil momente ale istoriei lumii
totalitare ºi, deopotrivã, ale lumii libere.


