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In memoriam Alexandru Tatu   
(19.12.1991 -30.07.2013) 

LÁSZLÓ RÁKOSY 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Din copilărie îmi imaginam și îmi doream să am o echipă de naturaliști cu ornitologi, 
entomologi, botaniști, împreună cu care să studiem fauna și flora României. 

In ultimele decenii acest vis s-a realizat în parte, dar pentru studiul biodiversității și mai 
ales a efectului utilizării tradiționale, diferențiate a terenului asupra structurilor ecosiste-
mice, a lipsit ortopterologul. 

Din octombrie 2009 în semestrul I apare un tânăr cu fizionomie de viking, care-mi 
spune că dorește să studieze ortopterele. Mă uit la el și ascult, ascult și-l privesc, citindu-i în 
ochi, cuvinte și mimică, acea pasiune rară, de care sunt posedați doar cei aleși. Pentru 
câteva momente am retrăit etape ale copilăriei și adolescenței, când nimic nu era mai 
important decât ieșirile pe teren, după fluturi. 

Tânărul se numește Alexandru Tatu, vine din Sibiu și primește de la mine extrasele 
lucrărilor profesorului Bela Kis, precum și permisiunea de acces la colecția de Orthoptera 
de la Muzeul Zoologic al Universității Babes-Bolyai. Aflu de la Alex că a urmat școala 
generală și apoi liceul Gheorghe Lazăr din Sibiu. De la un semestru la altul Alex Tatu 
progresează enorm, atât în studiul și cunoașterea ortopterelor, cât și în aprofundarea 
cunoștințelor biologice. 

Prima vară a studenției și-a petrecut-o pe dealurile din împrejurimile Sibiului, colectând 
ortoptere, pentru care parcurgea trasee zilnice cu bicicleta de până la 100 km. Vara 
următoare este cooptat în echipa care studia biodiversitatea de pe Dealurile Clujului Est, cu 
intenția de a propune zona pentru un sit NATURA2000. Prin contribuția lui Alex, pe lângă 
listele de fluturi, plante, păsări, și ortopterele de pe dealurile Clujului est prind contur, lista 
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devenind din ce în ce mai lungă. Deși cel mai tânăr, Alex și-a câștigat un loc binemeritat în 
echipă. Mai mult, Alex era acel tânăr amabil și săritor care ajuta pe toți și la toate. Era și 
mare și tare dar mai presus de toate avea o inimă deschisă spre oameni și spre natură.  

Cei trei ani de studenție, trec, ca de obicei foarte repede și Alex ajunge în faza elaborării 
și susținerii tezei de licență. Dacă pentru majoritatea studenților elaborarea și susținerea 
licenței este o problemă, pentru Alex a fost o simplă provocare. Lucrarea de licență 
referitoare la ortopterele din proaspătul sit NATURA 2000 Dealurile Clujului Est, este 
scrisă fără prea mult ajutor din partea mea. Era deja pe picioarele lui. Colecta, determina, 
citea și procura bibliografie ca un specialist.  Știam și eram bucuros că Alex va lucra o viață 
întreagă ortoptere, va trăi studiind ortopterele. Tocmai de aceea era prezent în toate ideile de 
proiecte scrise sau abia concepute. Participă la toate acțiunile și orgniza acțiuni pe teren. 
Alex era nelipsit din laboratorul pus la dispoziția doctoranzilor și masteranzilor entomologi. 
In câteva luni intense de lucru, a realizat și catalogul colecției de ortoptere a profesorului 
Bela Kis de la Muzeul Zoologic. Manuscrisul este publicat în această revistă. 

Alex a stabilit legături cu principalii specialiști din țară și străinătate. Știa să 
fotografieze bine în natură, iar la computer stăpânea și unele programe mai puțin uzuale dar 
foarte utile tehnoredactării lucrărilor științifice. Aproape zilnic, Alex intra în biroul meu cu 
idei noi și planuri pentru masterat și apoi doctorat. Era suficient să-i întâlnești privirea, 
mesajul putea fi citit din străluciriea ochilor. Eram mulțumit și bucuros, găsisem în sfârșit 
entomologul pasionat dar și bine pregătit profesional, care putea rămâne la catedră și să 
ridice ștacheta. 

După susținerea cu succes a lucrării de licență cu titlul ..., in iunie 2013, Alex mă roagă 
să-l învoiesc o săptămână pentru a merge în Munții Țarcu alături de un tânăr și entuziast 
botanist. Fiind în pragul pregătirii admiterii la masterat, nu sunt de acord și refuz 
solicitarea. După două zile vine din nou, de data aceasta însoțit și de colegul său botanist, 
Bogdan Hurdu. Amândoi încearcă să mă convingă că activitatea de colectare în Mții Țarcu 
ar fi mai utilă decât recitirea unor aspecte de ecologie solicitate pentru admiterea la 
masterat. Mi-am adus atunci aminte de profesorul meu de geografie de la liceul din 
Sighișoara, care uitându-se pe geamul clasei la vremea frumoasă de mai sau iunie, mi-a 
spus de mai multe ori  ... pe o asemenea vreme, du-te după fluturi, vei învăța mai mult decât 
la ora de geografie. Astfel celor doi tineri pasionați nu le-a fost prea greu să mă convingă, 
deși aparent am mimat dezacordul cu propunerea și alegerea lor. A fost o zi de joi, vineri și 
sâmbătă am fost pe teren undeva în împrejurimile Clujului, iar duminică seara primesc un 
telefon cu întrebarea dacă știu ce s-a întâmplat cu Alex Tatu, s-a transmis la știrile de 
televiziune că s-a prăbușit de pe stâncile din Munții Țarcu, suferind un foarte grav 
traumatism cranio-cerebral și se află în comă la spitalul din Timișoara. 

Am simțit cum din interiorul meu ceva s-a desprins, părăsindu-mi trupul. Am vorbit 
telefonic cu toate cunoștințele apropiate de Alex, inclusiv cu Bogdan și Alexandra, care 
vegheau la capul său la spitalul din Timișoara, sperând într-o minune. Ruptura din mine 
spunea însă altceva și așa s-a întâmplat. 

Tânărul blond, înalt și puternic, vikingul Alex Tatu s-a stins, acolo la Timișoara, 
conectat la aparate, pe data de  30.iulie 2013.  

Toți trei Bogdan, Alex și Alexandra se aflau pe data de 21 iulie în căldarea glaciară de 
sub Vârful Țarcu. Bogdan, în căutarea plantelor rare începe cățărarea spre vârf, rugându-i 
pe Alexandra și Alex să-l aștepte pe pajiștile circului glaciar. După un timp, Bogdan nu mai 
era de văzut, iar Alex se hotărăște să urce și el. Undeva, spre vârf, roca friabilă folosită ca 
priză de mână se desprinde, Alex se dezechilibrează și se prăbușete, căzând în gol cca. 9 m. 

S-a stins atunci din viață mândria și bucuria părinților, iubirea Alexandrei, dar și 
mândria și bucuria mea precum și temelia multor planuri pe care le aveam legate de Alex. 
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De fapte, Alex Tatu, mândria noastră nu s-a stins, ea a rămas și va rămâne veșnică, iar noi 
vom fi în continuare mândri și bucuroși că am avut un asemenea student, care ne-a permis 
să învățăm de la el și să construim gânduri mărețe prin el pentru el dar și pentru noi toți 
ceilalți. 

Golul cel mare rămâne în sufletul părinților și Alexandrei care l-au iubit, cunoscut și 
înțeles cu totul altfel.  

Nimic nu poate înlocui pierderea, nimic nu consolează în asemenea momente, dar nici 
unul dintre noi cei care l-am cunoscut nu vom uita vreodată că Alex Tatu a fost un student 
de excepție, un om deosebit, a fost altfel decât toți, a fost EL, unicul Alexandru Tatu, pe 
care toți în felul nostru l-am iubit, admirat și stimat.  

Nu putem explica de ce s-a întâmplat ce s-a întâmplat, de ce tocmai el. Aici atât de mulți 
aveam zilnic nevoie devAlex, acolo unde s-a dus poate și mai mulți, pentru lucruri mai 
importante, pentru realizări mai mărețe, pentru că el le putea face pe toate și în cele mai 
bune condiții. 

Cântecul cosașilor, roiuri de fluturi și mireasma florilor de munte să-i însoțească sufletul 
în eternitate, alături de gândurile noastre. 

La revedere Alex! 
 

  

 
 

Alex la 17 ani, pasiunea pentru natura se 
manifestă de timpuriu  

Alex , primăvara 2012 

Alex după libelule, Sibiu 2012  
 

Alex,  primăvara 2013 
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Bogdan, Alexandra și Alex in Mtii Tarcu,iulie 2013  
 

Alex în Mţii Ţarcu,  iulie 2013  
 

Ultima fotografie Mtii Tarcu 21 iulie 2013  
 


