
IN MEMORIAM

ION BULEI (30 martie 1941 – 9 noiembrie 2020)

Institutul de ªtiinþe Politice ºi Relaþii Internaþionale „Ion I. C. Brãtianu“ al
Academiei Române regretã plecarea discretã dintre noi a eminentului Cercetãtor
ºi Profesor universitar ION BULEI, reputat istoric ºi hermeneut al fenomenului
românesc modern ºi contemporan.

ION BULEI a fost al treilea Director al Institutului nostru (2006-2011), iar
memoria Sa va fi mereu onoratã de cãtre cercetãtorii Institutului de ªtiinþe Politice
ºi Relaþii Internaþionale.

Cu o carierã solid construitã în plan ºtiinþific, Profesorul ºi Cercetãtorul ION
BULEI a instaurat în lumea academicã postdecembristã un autentic model de
exigenþã ºi performanþã, propulsând paideic generaþii de cercetãtori, studenþi,
masteranzi ºi doctoranzi spre cunoaºterea de sine ºi aprofundarea Istoriei.
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Profesor universitar la Facultatea de Istorie a Universitãþii din Bucureºti vreme
de trei decenii (1992-2020), ºef al Catedrei de istorie a românilor (2004-2008) la
aceeaºi facultate, director al Institutului de ªtiinþe Politice ºi Relaþii Interna-
þionale al Academiei Române (2003-2011), ION BULEI a susþinut prelegeri ºi
cursuri, demers prin care a reaºezat modernismul românesc în matca-i fireascã.

Ca diplomat cultural la Roma (1990-1993) ºi Director al Institutului Român
de Culturã de la Veneþia (1997-2003) a readus la viaþã modelul de conduitã in-
terbelic, posturã din care s-a implicat în reaºezarea pe coordonate de perfor-
manþã a sistemului de acordare a burselor „Nicolae Iorga“ ºi „Vasile Pârvan“. A
fost poate prima deschidere spre Occident fundamentatã pe valori, bursierii din
domeniul ºtiinþelor umaniste aducând odatã cu proiectele lor ºi un model uman
care sã valideze aspiraþia României spre Comunitatea Europeanã.

Rãmân remarcabile op-urile Sale având ca obiect ºi subiect Istoria modernã
a românilor, repusã în dreptul la universalitate ºi europenitate, opera fiindu-i re-
cunoscutã ºi apreciatã prin premii ºi distincþii academice.

Odatã cu intrarea Sa în bibliotecile cereºti spre a cerceta faþa îngereascã a
Istoriei, laboratoarele ºi amfiteatrele noastre rãmân pustii fãrã prezenþa caldã a
Profesorului ºi Cercetãtorului ION BULEI!

Institutul de ªtiinþe Politice ºi Relaþii Internaþionale „Ion I. C. Brãtianu“ al
Academiei Române transmite sentimente de profundã compasiune familiei
îndoliate, precum ºi întregii comunitãþi academice.

Dumnezeu sã-l odihneascã!
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