CRONICILE ANIVERSARII

absolvent al Liceului UNIREA
promoția 1955

In memoriam – academician
prof. univ. dr. Constantin Fătu

La 27 ianuarie 2016 “Ziarul de Vrancea” publica sub semnătura prof. univ. dr. Constantin Fătu, o
scrisoare deschisă adresată conducerii colegiului
Național “UNIREA”, în care și-a exprimat totala
satisfacție față de reușitele manifestărilor dedicate
împlinirii a 150 de ani de viața a venerabilului liceu!
Cine și-ar fi putut imagina atunci că, la nici un an de
la acele manifestări, vom primi cumplita veste a
dispariției autorului acestei scrisori!
Da, este adevărat! Academician prof. univ. dr.
Constantin Fătu, unul dintre UNIRIȘTII cei mai elogiați
cu prilejul acestui eveniment, a plecat dintre noi, lăsând în urma sa amintiri deosebit de frumoase, mărturii ce vor rămâne veșnic vii, despre un caracter plin
de noblețe, duioșie și umanism!
A fost OMUL cel mai activ, cel mai PREZENT în
toate acțiunile noastre, respectând cu sfințenie promisiunea făcută în acea scrisoare, că “voi rămâne fidel
principiilor liceului cât timp Dumnezeu mă va ține pe
pământ!” Și, probabil că Dumnezeu a considerat că șia îndeplinit misiunea și l-a chemat la EL!
Vrâncean de-al nostru, mocan de la Soveja,
origine de care era foarte mândru, a urmat cursurile
liceului “Unirea”, (pe atunci Școala Medie “Unirea”),
promoția 1959-1955, după care a intrat cu mult succes la Facultatea de Medicină și Farmacie din Iași. Remarcându-se, în timpul cursurilor universitare,
printr-o tenacitate și voință deosebite, dublate de o
inteligență pe măsură, a parcurs pas cu pas, toate
treptele ierarhice ale acestei nobile profesii, ajungând
în final, profesor universitar doctor la aceeași prestigioasă universitate ieșeană!
Sigur că nu a fost ușor: toate aceste remarcabile rezultate, tot acest glorios parcurs, au la bază ani
lungi și grei de muncă și eforturi istovitoare, însoțite
inevitabil și de multe renunțări, răsplătite, în final, cu
statutul de celebru specialist în domeniu și cu un renume de invidiat atât în țară cât și în afară! Bucurându-se de acest binemeritat renume, totul a mers
în continuare de la sine, în mod firesc, devenind membru al mai multor instituții academice de prestigiu:
Academia de Medicină din România, Academia Balcanică de Mediu, Academia Națională din Moldova,
Academia Internațională de Telepatologie!
Cu temperamentul său vulcanic, veșnic neobosit dar, în același timp, profund umanist, și-a lărgit aria
de manifestare și în plan social, devenind reprezentantul României în Comitetul Executiv al Uniunii
Europene a Seniorilor, for membru al Partidului Popular European!
În fața unei asemenea “cărți de vizită”, ce s-ar
mai putea adăuga? Doar părerile unanime de rău și
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un nesfârșit regret, că o asemenea impresionantă carieră s-a frânt mult înainte de a terminat tot ceea ce
mai avea de dăruit lumii! Ne va fi tare dor de el, de
bunul și dragul nostru coleg COSTICĂ FĂTU!
Ne va fi tare dor de acel cuplu fericit (căci întotdeauna venea însoțit de distinsa sa soție!) pe care
îl așteptam cu multă bucurie la toate întâlnirile noastre colegiale, de la care nu au lipsit niciodată, însă de
acum înainte...!
Ne vom întâlni în continuare, mai săraci și mai
triști, atât timp cât ne va îngădui Dumnezeu, până
când (așa cum Costică însuși a spus-o) vom rămâne
doar doi! Vom continua să “jucăm” în această “ruletă
rusească” întrebându-ne fiecare în sinea lui, în tăcere,
OARE CINE URMEAZĂ?
Acum, nu ne rămâne de făcut, decât să ne plecăm cu pioșenie în fața a tot ce a reprezentat pentru
noi această înaltă personalitate, care a fost dragul
nostru coleg și prieten COSTICĂ FĂTU și care, prin statutul său, a devenit o mândrie, a orașului Focșani și a
întregii Vrancea!
Cu acest nefericit prilej, țin să amintesc că în
această toamnă, tristă toamnă, au mai plecat dintre
noi încă doi colegi de promoție inginer Vasile Dascălu,
fost director al Combinatului de Prelucrare a Lemnului
Focșani, până acum câțiva ani, organizatorul și sufletul
întâlnirilor noastre colegiale și Florică Sima, absolvent
al unei școli de operatori de cinematografie.
Îi vom avea prezenți pe toți în rugăciunile
noastre!

