Recenzii

Teculeştii din neam în neam,

de Luminiţa Cornea, Constantin Catrina, Ioan Lăcătuşu,
Editura Angvstia, Sf. Gheorghe, 2008
Cele scrise până aici le socotesc un
gând închinat cu adâncă plecăciune şi o
lacrimă vărsată la rădăcina însetată de atătea
nedreptăţi trăite şi aspiraţii neîmplinite a
falnicului arbore teculescian.
Iar acum, inspiraţi de stilul literar al Sf.
Ev. Matei, care-şi începe Genealogia neamului
lui Iisus Hristos în inedita formă: „Avraam a
născut pe Isaac, Isaac a născut pe Iacob,
Iacob a născut pe Iuda şi pe fraţii lui” (Mt.
1,2), ne simţim ispitiţi să abordăm acelaşi mod
de expunere biblică şi în prezentarea cărţii
„Teculeştii din neam în neam”, spunând:
„Matei Teacă şi Paraschiva au născut pe Ioan
(viitorul episcop Justinian), Ioan a născut pe
Septimia, Dorina, Horia, Ionel, Bujor, DragaVera şi Olga. La rândul lor, aceştia au dat
naştere altei generaţii (nepoţilor episcopului),
după cum urmează: Dorina a născut pe
Iustinian şi Maria, Horia a născut pe Gelu şi
Radu, Bujor a născut pe Dan şi Şerban, iar
Draga-Vera a născut pe Iustinian I, ş.a.m.d.
Volumul „Teculeştii din neam în neam”,
începând de la Matei Teacă până la ultimul
vlăstar, este clădit pe umerii a vreo şapte
generaţii de oameni proveniţi din aceeaşi
seminţie.
Înainte de orice, cartea este inaugurată
de un scurt dar cuprinzător cuvânt de
apreciere al P.S. Ioan Selejan, episcopul
Covasnei şi Harghitei, la adresa autorilor cărţii,
dar şi la adresa personajului central, Episcopul
Justinian Teculescu. De vreo 15 ani (1994),
fiind un dârz şi statornic bastion de apărare al
românismului din Covasna şi Harghita, P.S. Sa
încurajează osârdia celor preocupaţi de cercetarea trecutului şi valorificarea patrimoniului
cultural-naţional local, creând pârghii şi
mijloace pentru promovarea actului de cultură
şi susţinând prin toate mijloacele morale şi
materiale ca respectivele valori să ajungă la
cunoştinţa marelui public. Printr-o frazăsinteză, P.S. Sa remarcă rolul responsabil
deţinut de Episcopul Justinian şi interpretat cu
desăvârşită autoritate, în cel mai fierbinte
moment al istoriei noastre, când a fost investit
în funcţia de preşedinte al Comitetului de
organizare a Marii Adunări Populare de la 1

Trei autori consacraţi în mânuirea
condeiului, devotaţi actului de cultură şi
înzestraţi cu o râvnă neobosită în căutarea şi
descoperirea valorilor autohtone perene,
specifică profesioniştilor de înaltă ţinută, au
scotocit cu sârg prin rafturile bibliotecilor, prin
cotloanele umbroase ale arhivelor, dar şi prin
suburbiile mai neumblate ale trecutului nostru
transilvan, întorcând pe toate feţele peste un
veac şi jumătate din viaţa unei familii
prestigioase, germinată la Covasna, în ideea
de a scoate la lumină noi documente, pe cât
posibil inedite, cu care să înalţe pe soclul
zbuciumatei noastre istorii, ilustre portrete de
personalităţi reprezentative ale trecutului, iar
cititorului bibliofil să-i pună în faţă o carte
sacră, ca un calendar cu sfinţi şi nume
dedicate slujirilor alese, ce însumează imaginea de ansamblu al unui arbore genealogic
luminat, cult, harnic, modest, dedicat cu toate
fibrele fiinţei sale, luminării maselor şi slujirii
intereselor naţionale, fie ele de natură socială,
economică, politică, culturală sau religioasă.
În vremurile mai de mult trecute, unele
dintre personajele acestei cărţi au lovit
straşnic cu toiagul înţelepciunii, al credinţei,
dar şi al răbdării şi al suferinţei umilitoare în
stânca ostilă a dinastiilor străine, pentru a
izvorî apă bună de băut turmei însetată de
lumina cunoştinţei.
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păstori cu multă vrednicie şi tact pastoral, în
ultimii şapte ani şi şapte luni ai vieţii sale
(1925-1932).
Urmaşii episcopului Justinian n-au trăit
în umbra ilustrului părinte, ci dimpotrivă au
dat măreţie acestui neam ce tinde să acopere
prin ramificaţiile sale un tot mai larg spaţiu din
peisajul atât de divers al culturii române.
Un talent superior ce particularizează
ginta Teculeştilor, indiferent de profesia
îmbrăţişată, este – în opinia autorilor – cel de
poet. Toţi au fost mângâiaţi de aripa serafică
a muzei poeziei şi s-au cuminecat din potirul
cu ambrozie a zeilor olimpieni, dar şi a
seimizeilor (poeţilor), inspiraţi de muze, care
prin alura spirituală superioară s-au ridicat cu
multe trepte peste dimensiunea obişnuită a
personajelor de serie. Talentul poetic al Teculeştilor, unanim demostrat şi practicat, era ca
o moştenire de familie transmisă „din tată-n
fiu” (p. 282).
Anexe bogate, edite şi inedite, sporesc
farmecul cărţii şi stârnesc interesul cititorului
dornic să intre în intimitatea familiei, să
cunoască noi şi noi personaje din stufosul arbore teculescian, afirmate în cele mai diverse
şi susprinzătoare sfere de activitate (scriitori,
poeţi, jurişti, medici, militari, clerici etc).
Astfel, anexa nr. 1 redă Arborele genealogic al
familiei episcopului J.T., însumând 29 de
persoane, capi de familie, plus partenerii lor
de viaţă (p. 55). În anexa nr. 2 este
prezentată activitatea pastorală a episcopului
Iustinian Teculescu după Buletinul Episcopiei
Cetăţii Albe – Ismail, pe anii 1929-1930, cuprinzând: Circulare, Pastorale, Convocatoare,
Sfinţiri de biserici, Tabloul gratificaţiilor
decernate de ierarh unor preoţi merituoşi prin
acordarea de ranguri onorifice, înfiinţări şi
reînfiinţări de parohii, cercuri protopopeşti,
dări de seamă, conferinţe, pastorale, etc.,(p.
56-80). Anexele 3-7, cuprind cuvântări şi
predici rostite de P.S. Iustinian cu ocazia unor
evenimente festive (p. 81-98), iar la anexa 8
sunt înşirate numeroase studii şi articole
dedicate vieţii şi activităţii Înaltului Ierarh, dar
şi aprecierea extrem de măgulitoare pe care
intelectualii vremii au arătat-o faţă de cartea
„Pentru neam şi pentru Lege”.
Citim cu uimire şi ni se tulbură mintea
pe măsură ce ne adâncim în sufletul cărţii,
prin intermediul căreia facem cunoştinţă cu
personaje de valoare naţională, extrem de
puţin cunoscute marelui public până acum,

Decembrie 1918 de la Alba Iulia. „În acea
calitate – subliniază P.S. Sa – Justinian Teculescu a adunat toate lacrimile şi suspinele unui
neam a cărui ţară fusese sfârtecată multe
veacuri şi le-a pus pe altarul de jertfă al
neamului nostru românesc de la Alba Iulia,
unde, prin voinţa unanimă a românilor din
toate provinciile româneşti, se va plămădi ţara
aşa cum o dăruise Dumnezeu românilor” (p.
9).
Mai departe, în Cuvinte lămuritoare,
autorii ilustrează strădaniile Asociaţiei CulturalCreştine „Justinian Teculescu” şi a Muzeului
Naţional al Carpaţilor Răsăriteni, care prin
osârdia profesoarei Luminiţa Cornea şi cu
binecuvântarea P.S.Ioan, în anul 2006, au
scos la lumină ediţia a II-a a cărţii de
cuvântări şi predici „Pentru neam şi pentru
Lege”, scrisă de episcopul Justinian şi publicată pentru prima dată la Tipografia „Miron
Neagu” din Sighişoara, în anul 1931. Cartea a
fost elogios apreciată de presa vremii prin
condeieri de prestigiu precum Iuliu Scriban,
secretar de redacţie la revista B.O.R. şi
profesor universitar de teologie, Grigorie Comşa, episcopul Aradului, membru al Academiei
Române, precum şi de către mulţi alţii. La
zece ani de la înfiinţare (1998-2008), trei
membrii ostenitori ai Asociaţiei (Prof. Dr. L.
Cornea, Prof. Dr. C. Catrina şi Prof. Dr. Ioan
Lăcătuşu), alcătuiesc acest superb volum, prin
care stârnesc din tihna uitării numeroase
personaje de mare calibru din neamul Teculeştilor, investiţi de societate cu însărcinări
responsabile de amploare naţională, pe care
le-au onorat prin prestaţii excepţionale, iar
societatea la rândul ei, i-a răsplătit cu cele mai
măgulitoare calificative, onoruri, medalii şi
decoraţii.De pildă, J.Teculescu, în calitate de
episcop al Armatei Române, era ridicat la
gradul de General de Brigadă. El nu era
episcopul unei singure eparhii alcătuită din
două judeţe, ci era ierarhul întregii ţări, fiindcă
oştenii armatei române – fiii săi duhovniceşti
faţă de care nutrea cele mai duioase sentimente – erau fiii tuturor românilor uniţi întrun singur stat la 1 Decembrie 1918. După un
an şi opt luni, în fruntea Episcopiei militare,
imperativele timpului au hotărât că numai
Episcopul Armatei ar fi în măsură să menţină
ordinea şi liniştea în Basarabia de sud, în
cosmopolita Episcopie a Cetăţii Albe – Ismail,
motiv pentru care conducerea bisericii l-a
transferat în respectiva eparhie, unde va
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mai vârstnic, s-a implicat cu toată fiinţa în
problemele neamului din care s-a născut.
Doctor în Drept la Paris, Profesor la Academia
Comercială din Cluj, deţinut politic, scrie
Amintiri din închisoare.
Radu Teculescu (1924-1953), fiul lui
Horia, poet, jurnalist, traducător.
Nicolae Teculescu (1921-1972), nepot
de frate al episcopului, ataşat total de
ţinuturile natale, devine medic balneolog, poet
etc., „a pus bazele unităţilor de tratament
balnear de la Covasna” (p. 13).
Ioan Teculescu (1913-1941), frate cu
Nicolae Teculescu, absolvent al Academiei
Comerciale din Bucureşti şi a Şcolii de ofiţeri
de rezervă din Sfântu-Gheorghe, se înrolează
în Armata Română cu gradul de sublocotenent
şi moare (11 iulie 1941), la mai puţin de 3
săptămâni după intrarea României în război,
nu înainte însă de a trimite două scrisori
emoţionante familiei şi soţiei Elisabeta, fiica
generalului Dragalina, cu care se căsătorise
abia de două luni. La 5 iulie 1941, cu şase zile
înainte de a fi secerat de gloanţe la Pâhneşti,
jud. Fălciu, îi scie soţiei o scrisoare cu iz
profetic, care din nefericire îşi va confirma
sumbra presimţire, dar lasă în urma sa – după
aprecierea autorilor – „cel mai frumos şi
patriotic testament al unui ofiţer din Ardealul
încă robit” (p. 285).
În finalul volumului, autorii redau un
bogat inventar de diplome, acte şi documente,
aparţinătoare unor membrii ai familiei
Teculescu, dar şi o expoziţie sau un „Album de
fotografii”, acoperind nu mai puţin de 70 de
pagini. Fiind o carte cu neputinţă de prezentat
într-o scurtă recenzie, poftim cititorul bibliofil
să răsfoiască pe îndelete pagină cu pagină,
pentru a pătrunde în intimitatea unei familii de
intelectuali-cărturari din Transilvania, care,
punând vârtos umărul la înlăturarea multor
lipsuri existente, au marcat vizibil peste un
veac şi jumătate din istoria bătrânului,
frumosului şi iubitului nostru Ardeal.

Horia şi Bujor Teculescu depăşind orice
închipuire, fiind lideri detaşaţi faţă de restul
plutonului în profesiile pe care le-au
îmbrăţişat.
Astfel, Horia Teculescu (1897-1942), fiul
Episcopului Iustinian, licenţiat în două nobile
discipline de cultură precum Teologia la Sibiu,
şi Literele la Bucureşti, este prezentat de
autori drept un ilustru „profesor de Limba şi
Literatura Română, istoric literar, folclorist,
talentat şi pasionat conferenţiar...” prieten
apropiat şi coleg de studii cu cele mai reprezentative personalităţi culturale din prima
jumătate a veacului a XX-lea: Lucian Blaga,
Nicolae Colan, (viitorul Mitropolit al Ardealului), Andrei Oţetea, D.D. Roşca, (toţi
academicieni) şi foarte mulţi alţii. Pentru
atenta purtare de grijă asupra desfăşurării
procesului de învăţământ în şcoala pe care o
conducea (Liceul „Principele Nicolae” din
Sighişoara), Horia Teculescu a fost supranumit
„Zeus”, iar lecţiile predate la catedră erau
apreciate de către elevii săi ca „adevărate
prelegeri universitare”. Autorii Monografiei
Târnava Mare (Sighişoara, 1944), îl socotesc
pe Horia Teculescu drept „cel mai mare
cărturar” al vremii (p. 118), având una dintre
cele mai bogate biblioteci din Ardeal, pe care
Victoria, soţia sa a donat-o după moartea
soţului, Aşezământului Astra din Sibiu (p.
150).
Cartea menţionează colaborarea luminatului profesor cu foarte multe publicaţii ale
vremii (p. 107-110), titlurile celor 56 de
conferinţe întocmite şi susţinute de către
Horia Teculescu (p. 157-158), cuprinsul celor
trei Anuare ale Liceului „Principele Nicolae” pe
anii 1926-1927 (192 p.); 1927-1929 (355 p.);
1929-1933 (431 p.), dar şi lista bogată a
lucrărilor elaborate de Horia Teculescu: cărţi,
broşuri, Anuare, studii, articole, conferinţe,
cronici, etc., (p. 164-166).
Bujor Teculescu (1902-1978), la fel de
prestigios şi de laborios ca şi fratele său puţin

Pr. drd. Petru PINCA
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