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Pentru SIMI ION și MIRANDA
Motto: „Mai bine să lași copilului o carte, decât un urcior cu galbeni”.
Proverb chinezesc

Lectura cărților între trecut și prezent. Centrul Național de Artă și Cultură „Georges Pompidou”,
Paris, Franța. Foto: Marina Colun, 24 octombrie 2015
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UN CALEIDOSCOP AL MEMORIEI
De câțiva ani, Ion Valer Xenofontov,
un iubitor de antichități, un evocator
al trecutului și comentator al prezentului, căci – afirma Hegel în „Prelegerile de filosofie a istoriei” – chiar dacă
scriem despre trecut tot din perspectiva „eternului prezent” o facem – ne
propune un florilegiu de curiozități
despre personalitățile, instituțiile,
mănăstirile, satele, bisericile, cetățile,
dar și despre anumite aspecte ale
realităților sociale, economice, despre
flora și fauna republicii noastre.
Se pare că modul de a aduna aseAcad. Mihai Cimpoi cu nepoțelul Ștefănel
menea materiale într-o culegere este
Arhiva privată Mihai Cimpoi
aleatoriu, supus unui capriciu de selectare care nu ține de un criteriu anume.
Un liant tematic există totuși, el ilustrând o logică, știută doar de autor, a
interconexiunii „secrete”, supusă unei rotiri caleidoscopice ale curiozităților.
E metoda combinării și asocierii de tip puzzle, care ne vorbește și despre inventivitate și dispunere ludică a textelor.
Meritul de seamă al lui Ion Valer Xenofontov se revelează dincolo de această structurare liberă ce amintește de rubricile varia ale revistelor de altădată
sau de colimatoarele de azi: el ne propune adevărate fișe enciclopedice, solid
documentate, deși având intenția de a ne dezvălui vreo „curiozitate”. Ele sunt
purtătoare de memorie, de mărci identitare, de mărturii vii ale unui popor
care are valori, personalități, un bogat patrimoniu cultural, concretizate în
lăcașuri sfinte, în personalități ca atare – enciclopediști, academicieni, profesori, etnografi, istorici, sportivi.
Autorul ne ajută să-i cunoaștem, să-i scoatem din anonimat, să le conturăm mai bine contribuția, dar și să cunoaștem acel spiritus loci acel climat
(vatră, patrie, loc heideggerian de constituire și ființare) în care au apărut și
s-au format, s-au modelat, ducându-ne faima în întreaga lume.
Curiozitățile lui Ion Valer Xenofontov sunt adevărate revelații despre ce
este/cine este în preajma noastră, despre ceea ce se întâmplă – dramatic sau
tragic chiar – în lumea animalelor, despre fenomenele care ne marchează negativ, corupție, despre ce au reprezentativ valoric localitățile noastre.
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Bogat ilustrată, scrisă cu antren (altfel nici nu s-ar putea, că-i vorba de
curiozități), cartea lui Ion Valer Xenofontov ne procură o lectură intelectuală
plăcută și instructivă.
Mihai CIMPOI,
membru titular (academician) al Academiei de Științe a Moldovei,
membru de onoare al Academiei Române
3 mai 2016
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NU SUNTEM CURIOŞI DECÂT ÎN MĂSURA
ÎN CARE SUNTEM INSTRUIŢI
Așa se spune într-un proverb
francez.
În timpurile în care lumea e
plictisită de informație, dar și de
cunoștințe din atâtea domenii, sunt
cercetători care încearcă să trezească interesul pentru cele mai diverse
activități ale vieții.
Unul dintre cei mai rafinați cercetători autohtoni este istoricul Ion
Valer Xenofontov, o adevărată fire
enciclopedică, care discerne cele mai
importante evenimente și aspecte
Preot, conf. univ. dr. Octavian Moşin
legate de instituții și personalități.
Arhiva privată Octavian Moșin
Încearcă să abordeze teme complexe și foarte specializate, pentru ca să le prezinte atât de simplu și clar, pe înțelesul
publicului larg. Simt cum trăiește fiecare eveniment, este atât de impresionat de
oamenii cu care comunică și este atât de sincer în ceea ce face. Pur și simplu este
fericit din ceea ce află și scrie.
Îmi amintesc de o frază înțeleaptă: „Este simplu să fii fericit, dar este greu să fii
simplu” (Eckart von Hirschhausen). Probabil că Ion Valer Xenofontov este fericit
să constate sfânta simplitate a atâtor oameni, care au determinat istoria acestui petic de pământ. Ne îndeamnă să vedem doar partea bună a celor câte ne înconjoară
și ne determină să ne îndrăgostim de acest neam, pământ străbun.
Am parcurs dintr-o răsuflare acest prim volum de curiozități, pe care le-a selectat și publicat mai mulți ani ca tablete în diverse publicații periodice. Însă fiind
adunate într-o antologie, nu se vor pierde printre alte rânduri și autori.
Să ajungem la înțelepciunea prin care am selecta doar cele bune, plăcute și ziditoare, după cum o face fiecare albină!
Preot Octavian MOȘIN,
doctor în teologie (istorie), conferențiar universitar
8 iunie 2016
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L

ăcașuri sfinte.
Zece curiozități despre...

„Verde de Japca”. Mănăstirea Japca.
Vedere generală, 11 mai 2012.
Foto: Ion Valer Xenofontov
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BISERICA „ADORMIREA MAICII DOMNULUI” DIN CĂUȘENI
Motto: „O biserică înfoiată și înfumurată”.
Nicolae Iorga (1871–1940), istoric, politician român
Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Căușeni reprezintă un monument
de arhitectură de categorie națională înscris în Registrul monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat cu nr. 122. Potrivit textului pisaniei de ctitorie, lăcașul
a fost edificat în 1763. Unii autori însă o datează din sec. XVI, considerând că în
anii 1763–1767 a fost doar reconstruită și pictată. Istoricul român Nicolae Iorga a
vizitat biserica la începutul sec. XX și menționa că i „s-a părut să fie o veche moschee prefăcută”. La 23 iunie 1915 Alexie Mateevici (1888–1917), autorul imnului
de stat al Republicii Moldova, „Limba noastră”, a vizitat lăcașul sfânt și a constatat că e „uimitor de bine păstrată”. Planul edificiului bisericesc, elementele de
arhitectură, tehnica de construcție sunt de sorginte balcanică. În prezent biserica
este închisă pentru restaurare.

Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Căușeni, 3 ianuarie 2016.
Foto: Ion Valer Xenofontov
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1. Este cel mai bine păstrat edificiu bisericesc medieval (în format original)

din sudul Republicii Moldova.

Radul, Stanciu şi Voicu, scene din „Imnul Acatist”
şi ornament vegetal, coloane angajate de
susţinere, arcada triplă cu arce în acoladă care
despart pronaosul de naos, frescă din
interiorul bisericii, 1763–1767.
Foto: Natalia Podlesnaia

Radul, Stanciu şi Voicu, scene narative, ornament geometrico-vegetal, peretele de vest
(asfinţit) al pronaosului, frescă din interiorul bisericii, 1763–1767.
Foto: Natalia Podlesnaia
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2. Construcția adâncită în pământ este direcționată pe axa est–vest, fiind aco-

perită cu o boltă în leagăn divizată de un arc dublu plasat în interiorul naosului.
Biserica are șapte ferestre dreptunghiulare și este compartimentată după modelul
unui lăcaș sfânt: pronaos, naos și altar. Acoperișul din olane este în patru ape.

Poarta centrală și zidul de piatră ce înconjoară Biserica „Adormirea Maicii Domnului”.
Foto: Ion Valer Xenofontov, 3 ianuarie 2016

3.

După înlăturarea definitivă a administrației musulmane din sudul
Basarabiei (1807), deasupra naosului a fost ridicat un turn din piatră, încununat de o cruce.

4. Lungimea bisericii în exterior este de 19,75 m, iar lățimea – 8,60 m. În in-

terior, lungimea lăcașului este de 18,0 m, iar lățimea – 6,9 m. Înălțimea interioară
este de 5,55 m la trecerea dintre pronaos și naos.

5. Se deosebește de alte construcții ecleziastice de epocă prin plasarea bazei

sale mai jos de nivelul pământului (semiadâncită). Astfel de monumente de cult
erau specifice pașalâcurilor turcești din Europa de Sud-Est.
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Pisania lapidară de ctitorie în limba greacă din exteriorul edificiului bisericesc.
Foto: Ion Valer Xenofontov

6. Pe fațada (din exterior) instalată deasupra ușii de intrare în biserică este

cioplită în piatră o pisanie ctitorească în limba greacă, în care este menționat numele mitropolitului Daniil, Întâi Stătătorului de atunci al eparhiei Proilaviei (Brăilei), și al domnului Grigore Callimachi (1761–1764, 1767–1769).

7. O altă inscripție plasată deasupra ușii din interior ne informează că „Aceas-

tă sfântă și dumnezeiască biserică ce prăznuiește hramul Sfinții Adormiri Precistei, fiind mai înainte de lemn, veche și sfărmându-se de tot, încă fiind Mitropolit
Sfinția Sa chir Daniil, n-au lăsat acest lucru dumnezeiesc ca să rămâi jos”.

8. Ansamblul de picturi din interiorul lăcașului, lucrate în spiritul tradițiilor

în frescă, impresionează prin monumentalitate și gamă caldă de culori. Potrivit
Nataliei Podlesnaia, doctor în studiul artelor, culturologie (2015), zugravii Radul,
Stanciu şi Voicu au prezentat viţa-de-vie plină cu strugurii de trei culori diferite ca
simbol al jertfei Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Reprezentarea ilustrează trei
soiuri: struguri albi (de culoarea aurie), struguri roz şi struguri negri, caz unic în
spațiul nostru în care să fie prezentată viță-de-vie de trei culori! Păstrarea acestor
picturi constituie o situație unică în spațiul de la est de Prut.

9.

Din 5 aprilie 1983, Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Căușeni,
cu statut de muzeu-monument, se află în gestiunea Muzeului Național de Artă.
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