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Cuvânt înainte
În ziua de Boboteaz\ a anului 2009,
am început s\ scriu aceste rânduri din
dragostea fiasc\ pe care înc\ o simt fa]\
de P\rintele Patriarh, spre a fi folositoare [i spre aducere-aminte celor care
le vor citi, rânduri în care am încercat
s\ evoc o mic\ parte din amintirile mele
despre p\rintele nostru, Preafericitul
Patriarh Teoctist, [i despre ctitoria sa, biserica din satul Victoria, comuna St\uceni,
jude]ul Boto[ani.
Din voia lui Dumnezeu, la împlinirea
a patru ani de când Preafericitul nostru
Patriarh a plecat la ceruri, în data de 30
iulie 2011, am reu[it s\ închei aceste
însemn\ri care, publicate acum la Editura
Doxologia a Mitropoliei Moldovei [i
Bucovinei, sper c\ vor fi valoroase pentru
cei care l-au cunoscut, stimat [i iubit pe
p\rintele nostru.
Mihai Ar\pa[u
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Biserica din p\pu[oi
Ca urmare a Reformei agrare de dup\
Primul R\zboi Mondial (1914-1918), unii
]\rani din zon\ au fost împropriet\ri]i,
dându-li-se locuri de case pe mo[ia boierului Filipescu. Dup\ cum spun unele
acte de împropriet\rire, aceasta s-ar fi
întâmplat prin jurul anului 1920. În anii
care au urmat, aici s-a întemeiat o mic\
a[ezare, numit\ satul Filipe[ti. În anii
comunismului, numele acestui sat a fost
schimbat, el fiind denumit Victoria.
Astfel, aici s-au ridicat câteva case, iar
gospodarii locului, împreun\ cu boierul
Filipescu, au construit o clopotni]\ din
lemn (lemn donat de boier din p\durea
proprie). Aceast\ clopotni]\ s-a construit
pe un teren care se afla în mijlocul satului
[i unde ast\zi se înal]\ seme] mândra
biseric\ ridicat\ de Preafericitul P\rinte
Patriarh Teoctist.
S-a stabilit astfel ca acest p\mânt s\
fie al bisericii, al\turi de el aflându-se un
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teren cu aceea[i suprafa]\ (respectiv, 30 de
ari), care a fost atribuit [colii din sat.
Clopotni]a a fost construit\ cu lemn din
p\durea boierului [i a fost t\b\nuit\
[c\ptu[it cu taban, scândur\ sub]ire [i
lung\ (n. red.)] cu scândur\ de brad,
acoperit\ cu tabl\ ro[ie (neagr\), având
o suprafa]\ de 2,5 m/2,5 m [i o în\l]ime de 4,5 m, cu o cruce de fier forjat în
vârf [i cu patru gemule]e deschise în cele
patru puncte cardinale. În anii urm\tori s-a
adus un clopot de aproximativ 70-80 kg,
donat de doi gospodari din satul Burle[ti:
Neculai Harabagiu [i Mihai Moc\na[u.
Clopotni]a a fost afiliat\ bisericii din satul
St\uceni, care era p\storit\ de preotul
paroh Ioan Popovici. În acea perioad\,
satul St\uceni f\cea parte din comuna
R\chi]i, iar satul Victoria din comuna
Gorb\ne[ti.
În acea clopotni]\ se g\sea o singur\
icoan\ de 80/60 cm – Icoana Maicii
Domnului –, pictat\ pe lemn de tei, frumos
lucrat\, având o broderie din tabl\, vopsit\
argintiu în jurul ei, [i fiind protejat\ cu
sticl\. Mai exista un sfe[nic mic [i podoabele pentru înmormântare. Clopotni]a
a fost sfin]it\, primind hramul „Na[terea
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Maicii Domnului”, la 8 septembrie (probabil de c\tre preotul Ioan Popovici).
Pe atunci era p\limar [paracliser
(n.red.)] un gospodar venit de curând în
sat – Neculai Hriscu. Oamenii locului,
având multe greut\]i [i fiind pu]ini la
num\r, nu au reu[it s\ mai construiasc\
o bisericu]\, iar acea clopotni]\, fiind
b\tut\ de vânt [i supus\ intemperiilor,
se degrada tot mai mult.
În anii urm\tori, satul s-a mai m\rit,
ap\rând noi localnici, printre care [i
Victoria [i Niculai Ar\pa[u, fratele cel
mai mare al fostului Patriarh Teoctist,
fiul lui Dumitru [i al Marghioalei Ar\pa[u.
Ace[tia [i-au construit o cas\ din lemn,
lipit\ cu p\mânt c\lcat cu picioarele [i
acoperit\ cu stuf [i paie de secar\
(1930-1931).
În anul 1932, luna octombrie, ziua 27,
Victoria Ar\pa[u, din voia lui Dumnezeu,
aduce pe lume pe cel de-al patrulea copil
al lor, Mihai, subsemnatul, pe care îl
boteaz\ preotul Ioan Popovici în biserica
din satul Tocileni, na[i fiind Costache [i
Profira Balt\. A[a a vrut Dumnezeu, ca
s\ aib\ cine s\ v\ povesteasc\ acestea.
Toate datele despre acest sat, cu oamenii
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[i clopotni]a lui, [i ceea ce a urmat apoi
se pot verifica, dac\ va dori cineva s\ o
fac\.
Anii au trecut, iar pe când eu aveam
vreo 3-4 ani[ori, îmi amintesc c\, mergând
prin sat cu p\limarul Niculai Hriscu,
ne-am oprit la acea clopotni]\, iar acolo
am v\zut un om în vârst\, care lucra
ceva din lemn [i scândur\. Întrebându-l
pe mo[ Niculai ce se lucreaz\ acolo, acesta
mi-a r\spuns: „M\i Mih\i]\, aici se face
biseric\, pentru ca s\ avem unde s\ ne
împ\rt\[im [i s\ nu mai mergem în alt
sat”. Atunci nu am priceput cine [tie ce
din vorbele blajine ale lui mo[ Niculae,
dar le-am spus [i altor copii c\ în mijlocul satului se construie[te ceva misterios.
{i cu mintea mea zburdalnic\ de copil
neastâmp\rat, împreun\ cu al]i câ]iva
[otio[i [pozna[i (n.red.)] ca [i mine (Costic\
Furnic\, Ioan Voiniciuc, Ghi]\ Zamfirache),
f\r\ s\ [tie p\rin]ii, am tulit-o prin p\pu[oi
spre clopotni]\, f\r\ a întâmpina mari
greut\]i, având în vedere c\ erau pu]ine
locuin]e [i nu aveam garduri de s\rit.
Ajun[i acolo, ne-am mirat de lucrarea
acelui om [i l-am rugat s\ ne spun\ [i
nou\ ce vrea s\ însemne ceea ce înal]\
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el acolo. Me[terul ne-a întrebat cu blânde]e
care este numele nostru [i ne-a l\sat s\
ne juc\m printre scândurelele ce le t\ia
el cu ferestr\ul. Îl vedeam pe acest mo[
m\surând [i schi]ând direct pe p\mânt
[i socotind în mintea lui ce ar trebui s\
ias\ din osteneala [i bun\voin]a lui de
om credincios [i cu fric\ de Dumnezeu.
A[adar, veneam în fiecare zi [i ne jucam
cu scândurile mo[ului, privind cu mirare
cum se ridica o cl\dire nu prea înalt\
care, din discu]ia mo[ului cu p\limarul,
reie[ea c\ ar fi trebuit s\ semene cu o
biseric\. {i într-adev\r, misterul a fost
dezlegat pentru noi, copiii, atunci când
a fost gata construc]ia (1937-1938).
{i ca s\ [tie genera]ia de acum, precum
[i genera]iile care vor veni, acest mo[,
pe care l-am v\zut cu ochii mei lucrând
la acel început de a[ezare bisericeasc\,
se numea Niculai Harabagiu, din satul
Burle[ti (locuise câ]iva ani [i în Victoria).
El a fost cel care a donat primul clopot
din clopotni]\. Construc]ia la care a trudit
(am aflat mai târziu) a fost o capel\ anexat\
clopotni]ei, cu o lungime de vreo 6 m [i
o l\]ime de 4 m, în\l]imea având 2 m;
ridicat\ cu grinzi de brad care formau
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un pod obi[nuit. Acoperi[ul era înalt de
1,5 m, întreaga cl\dire având 3,5 m
în\l]ime. Aceast\ capel\ avea, spre r\s\rit,
form\ hexagonal\, ce reprezenta forma
de altar, iar spre nord era clopotni]a, mai
înalt\, care îi d\dea o form\ de turn.
Capela avea trei geamuri: câte unul lateral
[i unul la cap\tul altarului. Acestea erau
confec]ionate din scândur\ de brad, având
sticl\. Capela a fost construit\ cu furci
[boiandruci (n.red.)] de stejar [i t\b\nuit\ cu scândur\ de brad. Intrarea din
clopotni]\ în capel\ avea u[a de brad,
dulghereasc\, cu balamale ]ig\ne[ti forjate,
dup\ cum se lucra în acea vreme. Era
acoperit\ cu tabl\ ro[ie (neagr\), având
deasupra, în dreptul altarului, o cruce
lucrat\ frumos la un atelier special.
Nu [tiu dac\ a fost sfin]it\ acea capel\
sau dac\, din pricina neglijen]ei oamenilor sau chiar a preotului paroh, a fost
lipsit\ de aceasta, c\ci nu exist\ vreun
document care s\ ateste acest lucru.
Niculai Harabagiu, dup\ câte [tiu eu, a
construit-o pe cheltuiala lui, îngrijindu-se
de ea pân\ a început cel de-al doilea
R\zboi Mondial. Astfel au trecut ani mul]i
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În memoria copilului descul]
În acest capitol voi povesti despre
copil\ria Preafericitului Patriarh Teoctist,
a[a cum ne-a relatat-o el, în diferite ocazii,
când se întâlnea cu noi, cei dragi fra]ii,
surorile [i nepo]ii cei mul]i ale c\ror nume
nu le uita niciodat\, în ciuda num\rului
destul de mare. O parte din întâmpl\rile pe care le voi evoca le-am auzit de
la p\rin]ii mei, Niculai [i Victoria Ar\pa[u.
De la ei [tiu c\ Toderi]\ era un copil cuminte [i ascult\tor, c\ci la orice treab\
ar fi fost pus, nu d\dea înapoi. Pentru
c\ era ultimul dintre cei nou\ copii,
p\rin]ii îl trimiteau cu vacile pe ima[ul
satului ima[ care se numea „c\soaia” sau
pe ogoarele de „la nuci” [i în „groapa
viei”.
T\tu]a [i M\mu]a aveau b\ie]i mari,
a[a c\ aveau [i c\ru]\ cu cai, car cu boi,
vaci [i oi, pe care le p\[tea mai mult
Florea, pentru c\ lui îi pl\cea ciob\nitul.
Vara f\cea stâna în câmp [i îl lua pe
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Toderi]\ cu el la stân\, s\-i dea oile la
strung\ pentru muls. Peste zi îl trimiteau
cu cârlanii la p\scut pe câmp. Cum câmpul
era plin de p\l\mid\ [i rugi, iar pe miri[te
r\mâneau resturi de tulpini de la grâu,
Toderi]\ se zgâria pe picioare [i îl trezea
noaptea pe Florea s\ îl ung\ cu spum\
de pe lapte pentru a putea adormi. În
zori, pe la patru diminea]a, acesta îl trezea
ca s\-i dea oile la strung\, pentru ca mai
apoi s\ plece din nou cu cârlanii la p\scut.
Cu toate acestea, Toderi]\ nu spunea
niciodat\ c\ e greu.
Copil\ria [i-a petrecut-o în ascultare
de p\rin]i [i de fra]ii lui mai mari, astfel
c\, v\zând acestea, Dumnezeu l-a îndreptat pe calea m\n\stirii [i a ascult\rii de Dumnezeu. Modul în care s-a
purtat el în copil\rie poate fi un model
[i pentru tinerii de azi, tineri care nu
mai au acelea[i valori [i care sunt ademeni]i de ispitele societ\]ii zilelor noastre.
De mic copil mergea la sfânta biseric\
cu pl\cere, al\turi de p\rin]ii s\i, f\r\ s\
[tie c\ Dumnezeu îl va c\l\uzi pe acel
drum binecuvântat: din Tocileni, spre
m\n\stirea din codrii Voronei. Mai târziu,
din voia Domnului nostru Iisus Hristos,
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a fost ales s\ p\storeasc\ în calitate de
Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române
poporul nostru binecredincios. Acest
drum al copilului descul], pornit din
acea ograd\ plin\ de animale pe care le
ducea la p\scut cu mult drag [i care era
înconjurat de mul]i fra]i [i surori, vie]uind
al\turi de p\rin]ii s\i iubi]i, Dumitru [i
Marghioala Ar\pa[u, a fost unul cu adev\rat fascinant pentru mine. Încerc s\-l
redau cât mai fidel cu putin]\ pentru
ca, atât copiii mei, cât [i to]i cei care vor
citi aceste rânduri, s\ poat\ înv\]a iubirea
de Dumnezeu, Care este n\dejdea noastr\
cea mare. {coala unde Preafericitul a
absolvit cele patru clase îi poart\ ast\zi
cu mândrie numele.
Plecând de aici, din casa p\rinteasc\,
trecând pe lâng\ biserica în care a fost
botezat [i în dreptul c\reia s-a oprit [i a
spus o rug\ciune, f\cându-[i semnul
Crucii, a pornit spre Vorona, trecând pe
podul de la Georgeasca, [i a mers vreo
doi kilometri pe ima[, dup\ care a mai
trecut un pod mare. Dup\ înc\ doi kilometri, a ajuns în B\lu[eni, str\b\tând
satul, apoi a urcat pe un deal împ\durit,
unde exista un schit, locul unde ast\zi
59

se afl\ M\n\stirea Zosin. Aici s-a oprit
[i s-a închinat, f\când semnul Crucii,
pentru c\ a[a înv\]ase de la p\rin]i, [i a
pornit mai departe, mergând prin acea
p\dure aproape patru kilometri, dup\
care a ajuns la [oseaua ce merge spre
Ia[i. De aici a mers pe drumul spre satul
Criste[ti, drum lung de vreo 5-6 km. A
trecut un pod mare numit Melete, apoi
a urcat un deal prin satul Ghil\ne[ti,
oprindu-se în vârful lui pentru pu]in\
odihn\. De aici a scrutat zarea pentru a
g\si acel drum pe care l-a mai str\b\tut
când a fost la M\n\stirea Vorona cu
m\mu]a. Acea m\n\stire îi r\m\sese în
suflet [i în gând [i voia s\ ajung\ cu
orice pre] din nou acolo. De aici a pornit
pe drumul satului Maici [i, dup\ vreo
patru kilometri, a intrat în p\durea de
la Maici, apoi în p\durea de la Unguroaia,
de aici încolo fiind doar p\dure. A mai
str\b\tut si p\durea de la Oneaga [i,
dup\ mul]i kilometri a intrat în P\durea
Voronei, o p\dure mare care ]i se pare
c\ nu se mai termin\, pentru c\, odat\
ce ai intrat în ea, nu mai vezi soarele [i
numai drumul sau c\r\rile te mai scot
din acea bezn\. P\rintele ne-a povestit
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Fratele Teodor Ar\pa[u în primii s\i ani la
M\n\stirea Vorona
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Biserica din Victoria, com. St\uceni,
ctitoria Patriarhului
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Machete dup\ bisericile vechi din Victoria,
com. St\uceni
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Casa memorial\ „Teoctist Ar\pa[u” din Tocileni
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