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IN MEMORIAM
Viorica Nicolenco
(1971-2018)
Am aflat cu adâncă durere vestea morţii Vioricăi NICOLENCO (n. 1971) – unul dintre cei mai
talentaţi şi mai erudiţi istorici români din Republica Moldova.
În 1994 Viorica Nicolenco a absolvit Universitatea „A. I. Cuza” din Iaşi, a lucrat la Institutul de
Istorie al Academiei de Ştiinţe din Moldova (19971999). A fost preocupată de probleme ale istoriei
românilor (perioada interbelică). A studiat una din
Foto 1. Musée des Beax-Art de cele mai complicate teme – cea a constituirii şi a
Montreal, iunie 2015
manifestării extremei drepte în Basarabia1, a scris o
recenzie semnificativă la una din monografiile privind problematica dată2, a publicat o monografie3, devenită raritate bibliografică.
În 1999 Viorica Nicolenco a susţinut teza de
doctor în istorie (conducător ştiinţific – prof.
univ., dr. hab. Ion Şişcanu), având ca subiect activitatea partidelor de dreapta din România, cu
accent pe Basarabia. V. Nicolenco a depistat cauzele ce au favorizat apariţia şi dezvoltarea formaţiunilor politice de dreapta, a constatat prezenţa
mai largă a cuziştilor în comparaţie cu legionaFoto 2. Viorica Nicolenco și Sve
rii, a analizat baza socială a forţelor de extremă
tlana Suveică, Revelionul de la
dreapta din Basarabia.
ULIM, decembrie 1999
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Viorica Nicolenco, „Începuturile Mişcării Legionare în Basarabia (1929-1933)”. În: Revista de
istorie a Moldovei, 1997, nr. 1-2, p. 68-80; Viorica Nicolenco, „Activitatea Partidului Național
Creștin în Basarabia (1935-1938)”. In: Probleme ale ştiinţelor socio-umane şi modernizarea învăţământului. Conferinţa Știinţifică Anuală a Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă”, Chişinău,
1999, p. 113-114.
Viorica Nicolenco, „Cu privire la lucrarea lui Faust Brădescu, «Scurtă analiză spectrală a Mişcării Legionare», cu prefaţă de dr. Gheorghe Buzatu”. In: Clio. Almanah istoric, Chişinău, 1997, p.
189-193.
Viorica Nicolenco, Extrema dreaptă în Basarabia (1923-1940), Chişinău, Civitas, 1990.

In memoriam P L U R A L

Viorica Nicolenco a predat la Universitatea Liberă Internaţională din Moldova (ULIM, 1999-2004); a beneficiat de o bursă în SUA (University of Wisconsin, Madison, 2002-2003); a elaborat 12 cursuri universitare; în 2004 a fost
declarată „Cel mai bun profesor al anului 2004”.
Viorica Nicolenco a lucrat în cadrul unor proiecte internaţionale privind relaţiile Uniunii Europene cu statele din Estul Europei. Între 2004 şi 2006 a condus
un proiect, sponsorizat de Fundaţia „Friedrich Ebert”, referitor la dezvoltarea locală. Acum câţiva ani, Viorica Nicolenco a plecat în Canada.
Ştirea decesului ei ne-a cutremurat.
Exprimăm sincere condoleanţe părinţilor Vioricăi, Parascovia şi Teodosie
Nicolenco, surorii ei, Olga Nicolenco.
Rămăşiţele pământeşti ale Vioricăi Nicolenco au fost aduse din Canada şi înhumate la Căuşeni. A fost condusă pe ultimul ei drum de părinţi, rude, prieteni.
Dumnezeu s-o odihnească în pace!
18 iulie 2018
Prof. univ., dr. hab. Anatol Petrencu

Foto 3. Orheiul vechi, aprilie 2001

Foto 4. Budapesta, iunie 2004

Foto 5. Revelionl de la ULIM, decembrie 1999

Foto 6. Fundația Friedrich Ebert, mai 2005
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