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Democratizarea societăţilor est-europene la sfârşitul secolului al XXlea a deschis calea spre o abordare obiectivă a problemelor ce ţin de cercetarea
trecutului istorice al popoarelor din zonă, cât şi a realităţilor politice
contemporane. Cercetătorii din ţările fostului “lagăr socialist”, pe parcursul
ultimelor două decenii, au realizat performanţe deosebite în studierea istoriei
popoarelor din Europa, înlăturând irevocabil postulatele false ale istoriografiei
totalitare, pentru a elucida şi a pune în valoare un fond de documente inedite,
care, a schimbat radical, nu numai concepţiile academice, dar şi mentalităţile
societăţilor în ansamblu. Drept rezultat, ştiinţa istorică şi politică, la fel ca şi
societăţile din ţările respective, au devenit altele decât acelea care erau acum
20 de ani. Schimbările sunt de o aşa natură, încât se poate vorbi despre o
revoluţie produsă la nivel de cercetare istorică şi politică, despre o revoluţie a
mentalităţilor.
Deschiderea arhivelor şi descătuşarea cercetătorilor de dogmele
totalitare reprezintă doi piloni fundamentali, care au contribuit în mod real la
relansarea, din unghiul de vedere al libertăţii şi democratismului a ştiinţelor
istorice şi politice, în contextul europenizării şi mondializării. Pe de altă parte,
dezicerea de metodologiile ideologizate ale trecutului şi luarea la baza
cercetării a elaborărilor teoretice moderne general recunoscute, a condus la
formarea unei literaturi istorice şi politice de o valoare incontestabilă, în stare
să ofere răspunsuri la probleme foarte complicate.
Cercetarea istorică şi politică din Republica Moldova, la fel ca şi în
cazul altor ţări est-europene, s-a încadrat în procesul de redevenire şi de
renaştere, în perioada derulării marilor transformări democratice de la sfârşitul
anilor 80 ai secolului XX. în două decenii de activitate, în Republica Moldova
s-a produs o schimbare spectaculoasă a gândirii istorice şi politice, care s-a
instituţionalizat într- o multitudine de centre şi şcoli ştiinţifice - promotoare de
viziuni noi, fără a lipsi în acelaşi timp şi cercetări construite de pe poziţii
istoriografice deja parcurse.
Un element indispensabil al democratizării ştiinţei istorice şi politice, îl
reprezintă lansarea pe parcursul anilor din urmă a mai multor publicaţii de
specialitate, care contribuie în mod substanţial la valorificarea moştenirii
istorice şi politice.
In continuarea fortificării acestei tendinţe, revista “History & Politics,
lansată prin prezentul volum, de către Institutul de Istorie şi Ştiinţe Politice al
Universităţii Liber Internaţionale din Moldova, vine să sprijine şi să

promoveze noua gândire istorică şi politică din Republica Moldova şi alte ţări,
să valorifice idei şi viziuni originale, să contribuie la formarea tabloului
obiectiv al trecutului şi al prezentului uman. In fine, Revista este concepută
drept o publicaţie internaţională la editarea căreia îşi aduc aportul cercetători din
diferite ţări.
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The democratization of the East-European societies at the end of the
XX- th century led to an objective approach of the problems regarding the
research of the historical background of the nations from the regions, and the
modem political realities as well. During the last two decades the researchers
from the countries of former “socialist camp” have reached remarkable
achievements in the study of the history of nations from Europe, irrevocably
denying the false postulates of the totalitarian historiography, thus elucidating
and developing a valuable collection ot new documents, which have changed
completely not only the academic concepts, but the mentalities of the societies
as well. Consequently, the historical and political science along with the
societies from the respective countries have changed dramatically, fact that
could be described as a revolution generated at the level of historical and
political research and a revolution of mentalities.
The opening of archives and the emancipation from the totalitarian
dogmas represent two fundamental pillars that contributed to the launch of
historical and political sciences from liberty and democracy point of view in the
context of Europeanization and globalization. On the other hand, the
renunciation of the ideological methodologies of the past by resorting to the
modem theoretical elaborations generally recognized, led to the development of
a historical and political literature of incontestable value, able to give answers to
the most complex and controversial issues.
The historical and political research from the Republic of Moldova, the
same as in other East European countries integrated itself with the process
of resurgence and rebirth in tire period of great democratic transformations from
the end of the 80s of the XX-th century During a period of two decades, the
Republic of Moldova have known a drastic change of historical and
political thinking that has institutionalized in a variety of centers and research
schools — promoters of new views, of course preserving at the same time and

researches related to the historiography studies previously conducted.
An indispensable element of the democratization of historical and
political science it is represented by the launch during the last years of a lot of
relevant publications which contribute to the enhance of the historical and
political patrimony’s value.
In view of further consolidation of this tendency, the scientific magazine
“History & Politics”, launched through tins edition by the magazine is
conceived as an international publication supported by various distinguished
researchers from abroad.

