”URME DE LUMINĂ” LA CENTENAR ZORICA LAȚCU-TEODOSIA
-

17 martie 2017 -

Colegiul Național ”Unirea” Brașov, în parteneriat cu Protopopiatul Ortodox Brașov și
Fundația Golescu, cu sprijinul Asociației Internaționale a Femeii Creștine Brașov a organizat
vineri, 17 marie 2017, începând cu ora 13.00, în sala festivă a colegiului brașovean, un
eveniment de mare amploare dedicat Centenarului Zorica Lațcu-Teodosia. Cu prilejul acestui
eveniment, sala festivă a Colegiului Național ”Unirea” a primit numele Zoricăi Lațcu.
În 17 martie s-au împlinit 100 de ani de la nașterea poetei cu suflet de monahie, poetă pe
care Patriarhul Iustinian a numit-o ”perla monahismului românesc”. Zorica Lațcu a urmat timp
de opt ani (1928-1936) cursurile Liceului ”Principesa Elena”, numele din trecut al instituției de
învățământ preuniversitar brașovean, ulterior a urmat studii filologice la Cluj, a fost preparator
la Institutul Lingvistic Român, unde alături de Sextil Pușcariu a colaborat la editarea
Dicționarului Limbii române.
Personalitatea complexă a Zoricăi Lațcu-Teodosia a fost evocată de către numeroși
preoți profesori prezenți la acest eveniment: pr. prof. dr. Ovidiu Moceanu (de la Facultatea de
Litere din cadrul Universității ”Transilvania” Brașov), pr. prof. dr. Cornel Toma, pr. prof. dr.
Cristian Munteanu și pr. prof. Adrian Stângaciu.
Cu acest prilej, a fost lansată colecția omagială ”Urme de lumină”, dedicată Părintelui
Arsenie Boca, Părintelui Teofil Părăian, Zoricăi Lațcu Teodosia, dar și tuturor mărturisitorilor
pentru ortodoxie din temnițele comuniste. De asemenea, a fost lansat și CD-ul audio Miresme
de rai, cuprinzând texte din opera poetei.
”Cercetarea poeziei sale aduce adevărate revelații, pentru că există în poezia Zoricăi
Lațcu-Teodosia o mistică autentică a luminii și a iubirii” - mărturisea pr. prof. Ovidiu
Moceanu.
În cadrul evenimentului, actrița Manuela Golescu și protopsaltul Dimitrie Voicescu au
oferit un recital de poezie mistică din creația poetei, precum și unul de muzică bizantină. După
alocuțiunile preoților profesori, elevii uniriști au susținut recitalul poetic intitulat ”Venim și noi”.
Prezent la acest eveniment, profesorul Octavian Polexa, de la Colegiul Național ”Dr. Ioan
Meșota” din Brașov ( membru fondator al Alianței Colegiilor Centenare din România) a declarat
că va face toate demersurile ca poezia Venim și noi să devină imnul Alianței Colegiilor
Centenare, alianță din care face parte și Colegiul Național ”Unirea” Brașov.
Mulțumesc tuturor invitaților și participanților la acest eveniment. Mulțumiri familie Ilie și
Maria Vlad, Mulțumiri Manuelei Golescu și lui Dimitrie Voicescu, Mulțumiri tuturor preoților
profesori, Mulțumiri Asociației Internaționale a Femeii Creștine Brașov, a cărei președintă este

doamna Alexandra Doros, Mulțumiri direcțiunii Colegiului Național ”Unirea” Brașov, care a
fost alături de mine mereu în acest demers, Mulțumiri colegilor profesori implicați, în special
doamnelor profesoare Ancuța Vaida, Ramona Alupoaei și Astrid Mănoiu, Mulțumiri elevilor
uniriști care au realizat EX LIBRIS-uri ZORICA LAȚCU, Mulțumiri uniriștilor de ieri și de azi,
Mulțumiri Asociației de Părinți a C.N. ”Unirea” Brașov!
MULȚUMESC, ZORICA LAȚCU-TEODOSIA pentru că sunt suflet din sufletul
tău și, nu în ultimul rând, MULȚUMESC BUNULUI DUMNEZEU, care a hărăzit această
inefabilă ÎNTÂLNIRE EX TEMPORE PE URME DE LUMINĂ!
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