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Argument 

 
Revista „East European Journal of Diplomatic History” este o inițiativă a 

Institutului de Istorie „A. D. Xenopol” (Academia Română, Filiala Iași) și a 

Asociației de Relații Internaționale „Est-Democrația”. Revista își propune 

lansarea în dezbatere științifică a unor teme aparținând istoriei diplomatice și 

istoriei relațiilor internaționale din spațiul Europei de Est. Deși primele numere 

vor fi consacrate, cu precădere, subiectelor care investighează aspecte ale 

politicii externe româneşti, ne propunem ca, treptat, să extindem aria de interes 

către celelalte state din regiune.  

Revista va apărea anual, iar textele vor fi în limbile română, engleză sau 

franceză. În funcție de evenimentele/procesele asupra cărora ne propunem să 

reflectăm, publicația va avea și un supliment, care va fi dedicat unei proble-

matici speciale. Perioada acoperită de revistă este, în principiu, cea a ultimelor 

două secole. În acest sens, Congresul de la Viena (1815) și ordinea europeană 

post-napoleoniană se constituie în repere pentru stabilizarea unui anumit tip de 

relații diplomatice clasice în Europa. În plus, Europa de Est se „trezea” odată cu 

activarea mișcărilor naționale din secolul al XIX-lea și cu slăbirea celor trei 

mari imperii care dominau regiunea (Imperiul Austro-Ungar, Imperiul Rus și 

Imperiul Otoman). Pentru limita cronologică superioară, ne propunem să 

găzduim articole referitoare la Războiul Rece și chiar la evenimente recente din 

relațiile internaționale, mai ales când ele se referă la crize politice de amploare, 

conflicte din secolul al XXI-lea sau fenomene noi, cu impact asupra spațiului 

european sau mondial. 

În primul rând, publicația se va concentra pe istoria diplomatică a statelor 

din Europa de Est, pe relațiile acestor țări cu lumea europeană occidentală sau 

cu lumea extra-europeană. Vor fi aduse în atenția specialiștilor politicile externe 

ale guvernelor, jocurile de culise din spatele echilibrului de putere regional, 

personalitățile implicate în evenimente de relații internaționale, detaliile politice 

ale războaielor derulate în Europa de Est sau opiniile conturate în zonă asupra 

tratatelor care stabileau ordinea generală pe continent. Ne vor interesa și teme 

mai complexe din relațiile internaționale: influenţa ideologiei asupra politicii 

externe, mecanismele de adoptare a deciziilor, configurarea politicii externe a 

unui stat, relațiile internaționale văzute din perspectivă economică, culturală sau 

religioasă, imaginea reciprocă a națiunilor rivale etc. 

Editorii intenționează publicarea unor studii și articole ce pot fi structurate 

pe unul din cele trei paliere de interes: statal/național, regional, european/mondial. 
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Accentul va cădea pe relațiile dintre țările Europei de Est sau dintre acestea și 

Europa Occidentală. Dar suntem foarte interesați și de modul în care s-au 

structurat politicile externe naționale de la Marea Baltică la Peninsula Bal-

canică, de obiectivele pe termen mediu și lung ale guvernelor est-europene în 

relațiile internaționale și de modul în care vedeau acestea proiectarea intereselor 

naționale către vecinătatea apropiată sau către regiuni mai îndepărtate. Nu vom 

privi Europa de Est ca un actor unitar, ci vom urmări diferitele viziuni ale 

raporturilor internaționale venite dinspre capitalele regiunii: Praga, Varșovia, 

Budapesta, București, Belgrad, Sofia, Atena etc. 

„East European Journal of Diplomatic History” va cuprinde următoarele 

secţiuni: Politica regională şi de vecinătate în Europa de Est, Estul Europei în 

relaţiile europene și mondiale, Politică externă şi propagandă, Diplomaţi şi 

oameni politici în relaţiile internaţionale, Politici statale/naționale în context 

european, Proiecte de organizare europeană, Alianţe şi organizaţii internaţionale, 

Relații internaționale: teorii, pace și război, Lumea post-Război Rece, Note 

bibliografice şi recenzii, Dezbateri şi manifestări ştiinţifice. 

Revista este deschisă nu doar istoricilor, ci și politologilor, analiștilor de 

politică externă și chiar autorităților administrative regionale și locale care 

inițiază proiecte transfrontaliere îndrăznețe, în Noua Europă a secolului XXI. 

Publicația va propune subiecte de interes pentru specialiștii în istorie diplo-

matică și relații internaționale, pentru mediul universitar, jurnaliști, mediul 

politic, precum și pentru pasionații de relații internaționale. Chiar dacă unele 

texte se vor referi la subiecte și controverse cunoscute doar între specialiști, vor 

exista şi studii cu o abordare generală asupra relațiilor europene, accesibile 

tuturor pasionaților de relații internaționale.  

 

Colegiul de redacție 
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The “East European Journal of Diplomatic History” is the initiative of the 

historians of “A. D. Xenopol” Institute of History (the Romanian Academy − 

Iaşi Branch) and the “East-Democracy” Association of International Relations. 

The journal aims to contribute to the academic debate on topics of diplomatic 

history and the history of international relations in Eastern Europe. Although 

the first issues will mainly cover topics investigating aspects of Romanian 

foreign affairs, we aim at gradually expanding the area of interest towards the 

other states in the region. 

The journal will be an annual publication, and the texts will be written in 

Romanian, English or in French. Depending on the events/processes we intend 

to approach, the journal will also have a supplement, which will cover special 

issues. The period tackled in the journal is, basically, that of the last two 

centuries. Thus, the Congress of Vienna (1815) and the European order in the 

wake of Napoleon are landmarks that lead to the set up of a certain type of 

classical diplomatic relations in Europe. In addition to this, Eastern Europe 

“woke up” along with the activation of the national movements in the 

nineteenth century and with the decline of the three great empires dominating 

the region (the Austro-Hungarian Empire, the Russian Empire and the Ottoman 

Empire). Closer to our times, we invite articles on the Cold War and even recent 

events in the international relations, especially when those are significant 

political crises, conflicts of the twenty first century or new phenomena with an 

impact upon Europe or the whole world.  

Firstly, the publication will focus upon the diplomatic history of the East 

European states, on the relations of these countries with the West European 

world or with nations outside the European area. The specialists will look at the 

foreign affairs of the governments, the pulling of strings behind the regional 

balance of power, the personalities involved in international relations events, 

political details of the wars waged in Eastern Europe or the opinions in the area 

on the treaties that established the general order on the continent. We will also 

be interested in more complex issues of international relations: the influence of 

ideology upon the foreign affairs, the decision-making mechanisms, confi-

guration of the foreign policy of a state, the international relations seen from an 

economic, cultural or religious perspective, the reciprocal image of the rival 

nations, etc.  
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The editors plan the publication of some studies and articles which may be 

structured on one of the three spheres of interest: the state/the nation, the region, 

Europe/the world. The stress will be on the relations between the East European 

countries or between those countries and Western Europe. We are also highly 

interested in the way in which national foreign affairs were structured from the 

Baltic Sea to the Balkan Peninsula, in the medium and long term international 

relations objectives of the East European governments, and in the way in which 

they saw the projection of national interests towards the immediate neigh-

bourhood or towards more remote regions. We will not consider Eastern Europe 

as a unitary actor, but we will pursue the various views of international relations 

coming from the capitals of the region: Prague, Warsaw, Budapest, Bucharest, 

Belgrade, Sofia, Athens, etc. 

The “East European Journal of Diplomatic History” will comprise the 

following sections: Regional and Neighbourhood Policy in Eastern Europe, 

Eastern Europe in European and world relations, Foreign affairs and propaganda, 

Diplomats and politicians in international relations, State/national policies in 

European context, European organization projects, International alliances and 

organizations, International relations: theories, peace and war, The Post-Cold 

War World, Bibliographic notes and reviews, Debates and scientific events. 

The journal invites papers not only from historians, but also from political 

analysts, foreign affairs analysts and even regional and local administrative 

authorities that initiate daring trans-border projects in the New Europe of the 

twenty first century. The publication will propose topics of interest for the 

specialists in diplomatic history and international relations, for the academia, 

journalists, politicians and policy makers as well as those keen on this field. 

Even if some texts may refer to topics and controversial issues known only by 

specialists, there will also be studies of more general approaches to European 

relations, accessible to all those who have developed a particular interest in 

international relations. 

 

Editorial Team 


