
IN MEMORIAM

STELIAN NEAGOE (5 octombrie 1938 – 15 aprilie 2021)

În data de 15 aprilie 2021 a trecut la Domnul istoricul Stelian Neagoe, dupã
o lungã ºi grea suferinþã. Avea 83 de ani. S-a nãscut pe 5 octombrie 1938, în satul
Gebleºti din judeþul Olt, fiu de oltean, despre care, dupã ce l-ai cunoscut, puteai
sã repeþi, alãturi de Petre Pandrea, frumoasele vorbe din textul sãu despre
„Sociologia ºi metafizica Olteniei“: „Ceea ce ar fi de dorit ar fi sã nu uitãm prea
des Pasãrea mãiastrã. Aceastã pasãre se gãseºte în sufletul fiecãrui oltean, într-o
tainiþã albastrã a sufletului, într-un cuib al inimii. Mulþi dintre noi o sugru-
mãm de timpuriu, când e pui golaº. Alþii ascultã primele ei cântece ºi rãmân
înspãimântaþi, fiindcã li se pare cã se fac de râs ºi nu vor fi destul de practici.
S-o pãstrãm ca pe un testimoniu sacru, aceastã Pasãre mãiastrã, care însem-
neazã aspiraþie arzãtoare spre infinit, spre bine, spre adevãr, spre iubire, spre
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caritate ºi spre frumos, spre feeric.“ (Petre Pandrea, „Sociologia ºi metafizica
Olteniei“, Meridian, an VII (1944), nr. 28-21)
A fost Directorul Institutului de ªtiinþe Politice ºi Relaþii Internaþionale „Ion

I. C. Brãtianu“ al Academiei Române vreme de cinci ani (1997-2002) ºi a con-
tribuit major la perpetuarea ºi promovarea acestei instituþii. În pofida celor care
îl voiau închis sau „transformat“, Directorul Stelian Neagoe a câºtigat toate bã-
tãliile ºi astãzi avem un Institut de ªtiinþe Politice ºi Relaþii Internaþionale sub
egida Academiei Române în primul rând datoritã tenacitãþii sale.
Profesional, Stelian Neagoe a avut privilegiul fatal asumat de a-ºi redacta ºi

fructifica cercetãrile ºi studiile istorice în arcuri de timp din secolele de petrecere
dintre douã milenii, parcurgând în acelaºi timp avatarele a douã sisteme politice.
Astãzi, ca ºi ieri, cãrþile sale au prins cu deosebire la publicul larg cititor fiindcã
ºi-au pãstrat continuu spiritul viu, scrutãtor, obiectiv, autorul producând lucrãri
ce nu fac rabat circumstanþelor ºi conjuncturilor ideologice efemere pe scara
istoriei. În anii ’80 ai veacului trecut, a publicat lucrãri imbatabile ca informaþie
documentarã ineditã, detaºate pe cât posibil de subiectivisme, trecute cu greu
printre furcile caudine ale cenzurii vigilente: Triumful raþiunii împotriva vio-
lenþei, Viaþa universitarã clujeanã interbelicã, Istoria Unirii Românilor de la
începuturi la Cuza Vodã. Deopotrivã, înainte de decembrie 1989, ºi-a arãtat interesul
pentru editarea, în premierã, de texte aparþinând unor embleme ale spiritualitãþii
româneºti – Nicolae Iorga sau Octavian Goga.
Începând cu anul 1990, istoricul a irupt spectaculos ºi eficient cu cãrþi de

autor de referinþã ºi, ca editor, cu lucrãri fundamentale ale marilor bãrbaþi de stat
ºi oameni politici care au contribuit în chip determinant la fãurirea României
Mari. Între cãrþile de autor se detaºeazã Istoria Unirii Românilor de la Cuza
Vodã Întemeietorul la Ferdinand I Întregitorul, volumele enciclopedice de istorie
politicã modernã ºi contemporanã a României. Dupã cum a devenit obiºnuitã
de acum, seria cazurilor speciale ale unor importanþi politicieni precum Barbu
Catargiu, Gheorghe Tãtãrescu, Constantin-Titel Petrescu, Petre Pandrea º. a.
Nu în cele din urmã trebuie sã menþionãm fluxul publicistic puþin obiºnuit prin

care autorul de ediþii s-a ambiþionat sã ofere pe piaþa cãrþii opere politice de preþ
ale Regelui Carol I, Al. Marghiloman, Titu Maiorescu, I. G. Duca, G. Gafencu, ale
diplomaþilor de carierã R. Bossy, Dan Geblescu. Peste toate tronând saga memo-
rialisticã a lui C. Argetoianu, de care editorul ºi-a legat numele cu mãrturisitã ar-
doare. Cercetãtor ºtiinþific profund ºi prob, Stelian Neagoe a continuat sã batã
drumul, pânã la finalul carierei sale, la arhive ºi biblioteci pentru ca, de fiecare datã,
sã ne surprindã cu noi apariþii publicistice – marca inconfundabilã a istoricului.
Într-o lume româneascã ce pare tot mai mult a fi în crizã de autoritate ºi de

repere, istoricul Stelian Neagoe este un reper sigur de acribie profesionalã ºi de
onestitate. Iar omul Stelian Neagoe, un exemplu stenic ºi exemplar de candoare
severã ºi angajare moralã fãrã rest în numele unor idealuri care astãzi se vor, de
prea multe ori, obnubilate.

Dumnezeu sã-l odihneascã în pace!

Institutul de ªtiinþe Politice ºi Relaþii Internaþionale
„Ion I. C. Brãtianu“ al Academiei Române
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