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IN HONOREM 
ION ŞIŞCANU

Dr. hab. Nicolae ENCIU 
           

Recentul volum de studii de istorie medievală, 
modernă şi contemporană a românilor In honorem 
Ion Şişcanu apare ca urmare a iniţiativei Consiliu-
lui Ştiinţifi c al Institutului de Istorie, Stat şi Drept 
al Academiei de Ştiinţe a Moldovei de a consemna, 
prin varii acţiuni şi manifestări ştiinţifi ce, contri-
buţia unor personalităţi notorii care, prin opera lor 
istoriografi că de excepţie şi activitatea metodico-di-
dactică prodigioasă au contribuit substanţial la pro-
gresul ştiinţei istorice contemporane.

Deloc întâmplător, seria unor astfel de activităţi 
este inaugurată de volumul de studii In honorem 
Ion Şişcanu, la care şi-au adus contribuţia istorici 
de valoare de pe ambele maluri ale Prutului, – din 
cadrul Institutului de Istorie, Stat şi Drept al Aca-
demiei de Ştiinţe a Moldovei, Universităţii de Stat 
din Moldova, Universităţii Libere Internaţionale din 
Moldova, Universităţii Tehnice din Moldova, Uni-
versităţii de Stat „B.P.Hasdeu” din Cahul, Univer-
sităţii de Stat „A.Russo” din Bălţi, Universităţii din 
Bucureşti, Universităţii „Dunărea de Jos” din Ga-
laţi, Universităţii „Spiru Haret” din Bucureşti, Uni-
versităţii „Al.I.Cuza” din Iaşi, Universităţii „Babeş 
Bolyai” din Cluj-Napoca, – dovadă a notorietăţii şi 
recunoaşterii cvasiunanime a contribuţiei istoricului 
Ion Şişcanu la dezvoltarea ştiinţei istorice contem-
porane.

Născut la 27 martie 1951 în comuna Măcăreşti, 
azi raionul Ungheni, istoricul Ion Şişcanu şi-a fă-
cut studiile medii în localitatea natală, iar studiile 
superioare le-a obţinut la Universitatea de Stat din 
Chişinău. Este doctor în ştiinţe istorice din 1982 şi 
doctor habilitat în istorie din 1996 1.

De la absolvirea Universităţii de Stat din Chişi-
nău, a desfăşurat o amplă şi rodnică activitate didac-
tică la Universitatea Tehnică din Moldova şi la Uni-
versitatea Pedagogică „Ion Creangă” din Chişinău, 
unde a parcurs calea de la asistent universitar la cea 
de lector superior şi conferenţiar, pentru ca în 1999 
să obţină gradul didactic de profesor universitar. A 
exercitat şi continuă să exercite, cu acelaşi succes, 
1 Dicţionar de Istorie. Ediţia a II-a, revăzută şi adăugită / Alexei 
Agachi, Igor Caşu, Demir Dragnev ş.a., Editura Civitas, Chişi-
nău, 2007, p.366.

importante funcţii manageriale, inclusiv de şef de 
Direcţie, director adjunct al Institutului de Istorie al 
AŞM (1991-1998), şef al Departamentului cerceta-
re-dezvoltare al Ministerului Educaţiei şi Ştiinţei al 
Republicii Moldova (1999), rector al Universităţii 
de Stat „B.P.Hasdeu” din Cahul (1999-2006) ş.a.

Deosebit de rodnică a fost şi continuă să rămână 
activitatea ştiinţifi că a istoricului Ion Şişcanu. Ast-
fel, deja în anul proclamării independenţei de stat 
a Republicii Moldova, Ion Şişcanu, în colabora-
re cu alţi colegi de breaslă, a organizat Conferinţa 
Internaţională de la Chişinău cu genericul „Pactul 
Molotov-Ribbentrop şi consecinţele lui pentru Ba-
sarabia”, publicând, cu acel prilej, în limbile româ-
nă, engleză, franceză şi rusă colecţia de documente 
inedite cu acelaşi titlu2.

După 1991, în special, când a devenit posibil ac-
cesul la fondurile arhivistice anterior interzise cer-
cetătorilor, Ion Şişcanu a studiat şi a publicat o serie 
de materiale şi documente care au schimbat radical 
viziunea ştiinţei istorice asupra unor probleme-che-
ie de istorie contemporană, inclusiv a celei privind 
raporturile sovieto-române din anii 1939-1940. Este 
vorba de documentele investigate în arhivele fostei 
Armate Sovietice, publicarea cărora a făcut posibilă 
restabilirea adevărului istoric privind evenimentele 
2 Pactul Molotov-Ribbentrop şi consecinţele lui pentru Basa-
rabia. Culegere de documente / Selecţie I.Şişcanu, V.Văratec. 
Prefaţă V.Matei, Editura Universitas, Chişinău, 1991, 124p.

In honorem Ion Şişcanu. Studii de istorie me-
dievală, modernă şi contemporană a românilor, 
Cahul, Academia de Ştiinţe a Moldovei, Institu-
tul de Istorie, Stat şi Drept, Universitatea de Stat 
„B.P.Hasdeu” din Cahul, 2011, 537p.
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derulate în vara anului 1940 între Nistru şi Prut.
În aceeaşi ordine de idei, conştientizând impor-

tanţa izvoarelor în cercetarea istorică, Ion Şişcanu a 
realizat identifi carea, selectarea şi publicarea unor 
importante colecţii de documente inedite privind 
problemele complexe ale istoriei contemporane a 
românilor, în special a românilor de la Est de Prut3.

Investigaţiile istoricului Ion Şişcanu asupra 
actului răpirii Basarabiei de către URSS şi a con-
secinţelor lui imediate au condus la publicarea, 
în anul 1993, a unei prime monografi i consacrate 
actului din 28 iunie – 3 iulie 19404. Constituind 
o primă parte a unei lucrări mai vaste, ce presu-
punea cercetarea proceselor, fenomenelor şi eve-
nimentelor perioadei imediat următoare ocupaţiei 
Basarabiei, în anul următor a fost editată o nouă 
monografi e în care erau examinate aspectele colec-
tivizării forţate şi ale fenomenului deschiaburirii 
satelor din Basarabia – consecinţe nefaste ale rap-
tului acestui pământ românesc5. Una din precizări-
le de principiu ale studiului era că „deschiaburirea 
în 1949 a fost efectuată nu în timpul şi, cu atât mai 
mult, nu ca o consecinţă a colectivizării compac-
te, aşa cum afi rmau istoricii sovietici moldoveni 
(...). Dimpotrivă, mai întâi, la începutul lunii iulie, 
au fost arestate şi deportate zecile de mii de fami-
lii ţărăneşti, astfel fi ind speriaţi restul ţăranilor, şi 
numai după aceea, în lunile iulie-august, numărul 
„doritorilor” de a intra în colhoz a fost de peste 
două ori” 6. Concluzia autorului constituia o probă 
elocventă a existenţei unui plan sovietic de comu-
nizare a Basarabiei postbelice.

Investigaţiile ulterioare ale istoricului Ion Şişca-
nu au fost fructifi cate în elaborarea şi editarea unei 
originale monografi i consacrate tratativelor româno-
sovietice din cadrul Comisiei mixte sovieto-române 
de la Odesa şi a celei de la Moscova din anul 1940 7. 
Valoarea de excepţie a rezultatelor autorului în do-
meniul cercetării istoriei contemporane a românilor 
i-a fost recunoscută de forul ştiinţifi c din Republica 
3 Crestomaţie la istoria românilor (1917-1992). Alcătuitori: 
M.Cernenco, A.Petrencu, I.Şişcanu, Editura Universitas, Chi-
şinău, 1993, 295p.; Голод в Молдове (1946-1947). Сборник 
документов/ А.Царан, Г.Руснак, И.Шишкану, А.Завтур, 
А.Морару, А.Агаки, П.Исак, М.Грибинча. Кишинев: 
«Штиинца», 1993, 767с. ş.a.
4 Ion Şişcanu, Raptul Basarabiei: 1940, Editura Ago-Dacia, 
Chişinău, 1993.
5 Ion Şişcanu, Desţărănirea bolşevică în Basarabia, Editura 
Adrian, Chişinău, 1994.
6 Idem, Ibidem, p.101-102.
7 Ion Şişcanu, Uniunea Sovietică – România. 1940 (Tratative în 
cadrul comisiilor mixte), Editura ARC, Chişinău, 1995.

Moldova prin conferirea gradului ştiinţifi c de doctor 
habilitat în istorie 8.

O realizare ştiinţifi că importantă a fost editarea 
volumului „Istoria Basarabiei din cele mai vechi 
timpuri până în 1998” 9, coordonat de prof. dr. Ioan 
Scurtu, la care şi-au adus contribuţia istorici de pe 
ambele maluri ale Prutului. În aceeaşi perioadă, după 
o serie de studii şi articole pe teme de actualitate, în 
1999 autorul a editat monografi a „Împotmoliţi în 
tranziţie” 10, în care abordează probleme complexe 
şi complicate ale evoluţiei Republicii Moldova în 
anii 1991-1999.

În anul 2004, după îndelungate şi difi cile cerce-
tări de arhivă, istoricul Ion Şişcanu, împreună cu alţi 
colegi, a publicat volumul „Politica de moldoveni-
zare în RASS Moldovenească” 11, punând la dispo-
ziţia cercetătorilor şi a marelui public documente is-
torice privind originile moldovenismului primitiv şi 
românofob, precum şi consecinţele acestuia la etapa 
actuală.

În altă ordine de idei, omagiatul este şi unul din 
cei mai de vază autori de manuale de istorie, editând 
în comun cu colegii de la Chişinău, precum şi în co-
laborare cu autori de la Bucureşti, manuale privind 
„Istoria contemporană a Românilor” 12.

În fi ne, nu însă şi în ultimul rând, revenind, după 
o perioadă de acumulări cantitative şi calitative, la 
evenimentele derulate între Prut şi Nistru în anul 
1940, istoricul Ion Şişcanu a editat recent o amplă 
monografi e „Basarabia în contextul relaţiilor so-

8  Ion Şişcanu, Basarabia în contextul relaţiilor sovieto-româ-
ne, 1940. Autoreferatul tezei de doctor habilitat în ştiinţe istori-
ce, Chişinău, 1996.
9 Istoria Basarabiei de la începuturi până în 1998. Ediţia a II-a, 
revăzută şi adăugită. Coordonator: Ioan Scurtu / Autori: Ioan 
Scurtu, Dumitru Almaş, Armand Goşu, Ion Pavelescu, Gheor-
ghe I. Ioniţă, Ion Şişcanu, Nicolae Enciu, Gheorghe E. Cojoca-
ru.- Bucureşti: Editura Semne, 1998.- 380p.; Istoria Basarabiei 
de la începuturi până în 2003. Ediţia a III-a, revăzută şi adău-
gită. Coordonator: Ioan Scurtu / Autori: Ioan Scurtu, Dumitru 
Almaş, Armand Goşu, Ion Pavelescu, Gheorghe I. Ioniţă, Ion 
Şişcanu, Nicolae Enciu, Gheorghe E. Cojocaru.- Bucureşti: 
Editura Institutului Cultural Român, 2003.- 608p.
10 Ion Şişcanu, Împotmoliţi în tranziţie, Editura Civitas, Chişi-
nău, 1999, 132p.
11  Argentina Gribincea, Mihai Gribincea, Ion Şişcanu, Politica 
de moldovenizare în RASS Moldovenească. Culegere de docu-
mente şi material, Editura Civitas, Chişinău, 2004, 332p.
12  Demir Dragnev, Emil Dragnev, Vladimir Mischevca, Ion 
Varta, Ion Şişcanu, Istoria românilor, Editura Civitas, Chişi-
nău, 1999, 272p.; Ioan Scurtu, Ion Şişcanu, Marian Curculescu, 
Constantin Dincă, Aurel Constantin Soare, Istoria Românilor. 
Epoca contemporană. Ediţia a 3-a, revăzută şi adăugită, Editura 
Prut Internaţional, Chişinău, 2007, 220p.
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vieto-române. 1940” 13, în care a analizat succesiv: 
locul Basarabiei în sfera de interese ale URSS în 
anii 1939-1940; pregătirile militare şi diplomatice 
sovietice în vederea ocupării Basarabiei; procedeele 
utilizate de Guvernul sovietic în scopul anexării Ba-
sarabiei; negocierile sovieto-române în cadrul Co-
misiei mixte de la Odesa şi efectul lor asupra relaţi-
ilor dintre cele două ţări; tratativele sovieto-române 
în cadrul Comisiei mixte de la Moscova vizând pro-
blema frontierei dintre Uniunea Sovietică şi Româ-
nia; consecinţele imediate ale anexării Basarabiei 
de către Uniunea Sovietică 14.

Aceste câteva repere din vasta şi prodigioasa 
activitate ştiinţifi co-didactică a prof. dr. hab. Ion 
Şişcanu constituie o mărturie elocventă a probită-
ţii rezultatelor ştiinţifi ce obţinute de către distinsul 
istoric şi a recunoaşterii publice a meritelor sale în 
această direcţie. De altfel, cercetările omagiatului 
în domeniul istoriei contemporane a românilor, a 
relaţiilor româno-sovietice şi a situaţiei românilor 
de la Est de Prut sub regimul sovietic, au fost dis-
tinse cu Premiul Prezidiului Academiei de Ştiinţe a 
Republicii Moldova (1993), cu Ordinul Naţional al 
13 Ion Şişcanu, Basarabia în contextul relaţiilor sovieto-româ-
ne. 1940, Editura Civitas, Chişinău, 2007, 336p.
14 Idem, Ibidem, p.21.

României „Pentru Merit” în gradul de Comandor 
(2000) 15, iar la fi nele anului 2010, prin decret prezi-
denţial, în semn de profundă gratitudine pentru me-
ritele deosebite în promovarea adevărului istoric şi 
a valorilor naţionale, pentru contribuţie substanţială 
la dezvoltarea relaţiilor dintre comunităţile acade-
mice şi universitare şi activitate metodico-didactică 
şi ştiinţifi că prodigioasă, i-a fost conferit „Ordinul 
de Onoare”.

Afl at la vârsta împlinirilor, istoricul Ion Şişcanu 
pare să confi rme justeţea spuselor marelui fi lozof al 
Antichităţii, Platon (427-347 î. Hr.), după care feri-
cirea unui om cuprinde cinci părţi: „o parte este a 
lua hotărâri bune; a doua este a avea simţuri bune şi 
sănătate trupească; a treia este a reuşi în ceea ce în-
treprinzi; a patra-i reputaţia bună printre oameni şi a 
cincea, abundenţa de bani şi a bunurilor folositoare 
pentru viaţă”.

Aşa cum omagiatul posedă din plin primele 
patru componente ale fericirii, autorii volumului 
omagial, colegii de breaslă, numeroşii săi discipoli 
îi urează distinsului istoric să poată întruni şi cea de 
a cincea componentă a acesteia, întru confi rmarea 
integrală a conceptului platonician al fericirii.
15 Dicţionar de Istorie. Ediţia a II-a, revăzută şi adăugită / Ale-
xei Agachi, Igor Caşu, Demir Dragnev ş.a., Editura Civitas, 
Chişinău, 2007, p.366.

Mihai Potârniche. 27 August 1991, Piaţa Marii Adunări Naţionale, Chişinău


