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Michael Metzeltin,
Institutul de Romanisticã al
Universitãþii din Viena
„Michael Metzeltin este o personalitate
de prim rang în domeniul filologiei romanice, bucurîndu-se de o largã ºi unanimã
apreciere în plan universal.
Membru al Academiei de ªtiinþe a
Austriei, membru de onoare al Academiei
Române, doctor honoris causa la
numeroase universitãþi din întreaga lume,
profesorul Metzeltin este autorul unei
opere ºtiinþifice întinse ºi diverse, între care
se remarcã vasta lucrare cu caracter enciclopedic, în mai multe volume, Lexicon der
romanischen Linguistik.
Vorbind foarte bine, alãturi de toate celelalte limbi romanice, ºi limba românã, Michael
Metzeltin este, prin întreaga sa activitate, un
asiduu ºi eficient propagator al studiului limbii
ºi culturii române, conducînd, în calitate de
director, Institutul de Romanisticã al
Universitãþii din Viena, poate cel mai important centru de romanisticã din Europa”.
A primit titlul de Doctor Honoris
Causa pe 8 aprilie 2010.

Martin Andreas Nowak,
Universitatea Harvard, Cambridge,
Massachusetts (S.U.A.)
„Martin Novak este cel mai potrivit om
de ºtiinþã din lume pentru a rãspunde la
întrebarea Cum aratã Viaþa în ecuaþii
matematice?
A început sã rãspundã la aceastã întrebare la 24 de ani, cînd a primit titlul de doctor la Universitatea din Viena, cu o tezã
despre evoluþia cooperãrii. Acum, este
fondator ºi director al Programului de
Dinamicã Evolutivã, domeniu care studiazã
formulele matematice ce descriu elementele
constitutive ale procesului evolutiv.
Printre descoperirile care i-au adus
prestigiul internaþional se numãrã o demonstraþie realizatã prin metode matematice a
faptului cã SIDA nu este provocatã de HIV
prin degradarea progresivã a sistemului
imunitar, ci este un eveniment catastrofal,
declanºat atunci cînd virusul HIV se diversificã în atît de multe tulpini diferite, încît
sistemul imunitar este brusc copleºit.
Studiul a fost realizat în timpul stagiului de
cercetare desfãºurat la Universitatea

La Sf. Apostol Petru ºi Pavel,
29 Iunie 2010, Mexic D.F.
Stimatã Doamna Preºedintã Areta Moºu
De Sfinþii Apostoli Petru ºi Pavel Vã doresc toate darurile
Sfîntului duh Dumnezeu, spre slava Prea Sfintei Treimi în
România ºi în românii Sãi din toate marginile pãmîntului, cu
pace, dragoste, luminã, putere, bucurie ºi fericire.
Vã mulþumesc din suflet pentru alesele urãri de Sfintele
Paºti ºi pentru valoroasele reviste trimise. Istoria pare cã
începe sã-ºi punã straie noi. Am reuºit, la imboldul D-lui Dr.
Gabriel Cherebeþiu, alt mare transilvan de pe aceste
meleaguri ºi personalitate internaþionalã a ºtiinþei ºi sportului românesc, sã scoatem cîteva exemplare dintr-un volum
de poezii al D-lui Vasile Lãpãdat, frumoase prin forþa idealului înalt, simplitatea, gingãºia, seninãtatea ºi credinþa
puternicã în Dumnezeu ºi neamul nostru românesc, ce
izvorãsc din sufletul simplu ºi curat de þãran de pe valea

Oxford, unde a condus grupul de cercetare
în domeniul biologiei matematice, pentru a
ocupa apoi poziþia de profesor în acelaºi
domeniu”.
A primit titlul de Doctor Honoris
Causa pe 9 iunie 2010.

Annamaria Silvana de Rosa,
Universitatea Sapienza din Italia
„Annamaria de Rosa este profesor de
atitudini ºi reprezentãri sociale, comunicare ºi New Media, domenii în care a efectuat o susþinutã ºi apreciatã activitate de
cercetare. A elaborat mai mult de o sutã de
articole în reviste de specialitate ºi a susþinut prelegeri la numeroase conferinþe internaþionale. Este, de asemenea, iniþiatoarea
Programului Doctoral European, avînd ca
principal obiect de studiu reprezentãrile
sociale ºi comunicarea, primul de acest gen
prin care se acordã diplomã dublã recunoscutã mutual de cele 16 universitãþi
europene partenere”.
A primit titlul de Doctor Honoris
Causa pe 23 septembrie 2010.

Tîrnavei. Pentru prietenii sãi de aici e o bucurie deosebitã sã-l
serbãm acum, la împlinirea a 84 de ani, în unire cu Doamna
Ambasador Manuela Vulpe ºi membrii Ambasadei Române din
Mexic, împreunã cu românii care îl iubesc, apreciazã ºi admirã
pentru torþa românismului purtatã nestinsã pe meleagurile
guadalupane peste jumãtate de secol.
M-am bucurat nespus pentru privilegiul de a fi aflat în
Domnia Voastrã o mare româncã creºtinã cu o operã impresionantã dusã în cadrul Astrei ºi sprijinul fãgãduit în idealurile
românimii. Din biblioteca D-lui Vasile primiþi Vã rog ºi copia
revistei Destin a românilor din Madrid, care sub G. Uscãtescu, cu
Mircea Eliade, Horia Vintilã printre alþii, au þinut sus steagul
lupului carpatin în vremurile grele de dupã rãzboi.
Vã mulþumesc pentru rîndurile reproduse în revistele trimise,
Dl. Lãpãdat s-a mai mîngîiat oleacã.
Vã doresc sãnãtate ºi putere multã pentru binele þãrii ºi
creºtinilor, îmbrãþiºîndu-Vã cu alese sãrutãri de mîini.
Ioan MALIÞA

Mult stimatã Doamnã Preºedinte Areta Moºu,
Vã scriu numai cîteva rînduri, din cauzã cã nu mã simt prea bine-scuzaþi! Dl Dr. Gabriel Cherebeþiu ºi Dl. Prof. Maliþa au fãcut
acest efort pentru care le mulþumesc ºi aveþi acest volum de poezii ca sã-l judecaþi ºi Dvs.
Eu vã doresc, atît Dvs. cît ºi întregii familii, tot ce vã doriþi în viaþã ºi României. A fost o plãcere sã colaborez cu Dvs. pentru
binele ºi propãºirea României. Numai înainte ºi cu multã sãnãtate! Domnul sã ne binecuvînteze. Sãrutãri de mîini ºi româneascã
îmbrãþiºare în numele românilor, pe care i-am iubit pînã peste univers,
Vasile LÃPÃDAT MARCU
P. S. În 13.05.2010 am împlinit 84 de ani!
*
Conducerea Despãrþãmîntului Astra „Mihail Kogãlniceanu” regretã nespus trecerea în nefiinþã
a apropiatului colaborator VASILE LÃPÃDAT MARCU (1926-2010).
Revista românã nr. 4 (62) / 2010

! 63

