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“FĂRĂ ŞTIINŢĂ NU AM 

FI UNDE SUNTEM”

Wolfgang Lerke
Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar 

al Republicii Federale Germane 
în Moldova, 

Doctor Honoris Causa al A.Ş.M.                                    
 

Mult stimate Domnule Preşedinte al Academiei de 
Ştiinţe!

Stimate doamne, stimaţi domni!

Vă mulţumesc din sufl et pentru invitaţie, care 
este o onoare pentru mine, precum şi pentru înalta 
Dumneavoastră consideraţie. Cu aproape trei ani în 
urmă am sosit în ţara Dumneavoastră din însărcinarea 
preşedintelui federal german de a  reprezenta aici 
Republica Federală Germană şi de a promova 
relaţiile dintre ambele ţări. După cum este şi obişnuit 
în cazul profesiei mele, te pomeneşti de fi ecare dată 
într-o ţară total necunoscută, cu o altă limbă, cu alţi 
oameni, cu alte moduri de viaţă. Şi totuşi, ceva a 
fost altfel în cazul ţării Dumneavoastră.

A fost pentru prima dată, când am solicitat 
insistent un anumit loc pentru noua mea misiune. 
Am fost ambasador în Bahrain, în Golf şi am pus 
Ministerul Federal al Afacerilor Externe în faţa 
alegerii de a-mi continua pentru alţi 3 ani activitatea 

mea în acea regiune sau de a fi  trimis la Chişinău. 
Nu am regretat această fermitate a mea de atunci 
nici pentru o zi.

Multe s-au schimbat în tot acest răstimp. 
Republica Moldova din două mii patru nu este nici 
pe departe Moldova din vara anului două mii şapte. 
Pentru un ambasador pe prim plan se afl ă, de regulă, 
politica, când este vorba de contexte interesante sau 
complicate. Dar desigur că un ambasador, pe lângă 
îndeplinirea propriilor obligaţiuni, îi va susţine 
neapărat pe colegii săi, responsabili de sarcini din 
domeniul culturii, ştiinţei, din sfera juridică şi cea 
socială. Voi reveni pe parcurs la aceste lucruri.

Cu  permisiunea Dumneavoastră, aş aborda în 
continuare dimensiunea politică.

În calitate de ambasador german m-am 
confruntat şi mă confrunt în continuare cu întrebări 
şi abordări de problemă, ca niciun alt ambasador, de 
aici de pe loc.

După al Doilea Război Mondial, pe parcursul 
a mai multor decenii, Germania a fost împărţită. 
Insistenţa şi credinţa neîncetată în reunifi care şi, 
în plus, constelaţiile neaşteptate, dar favorabile 
ale politicii mondiale, au dus la depăşirea divizării 
Germaniei. Astăzi constatăm, că divizarea politică a 
fost depăşită, dar prin aceasta au fost create primele 
premise de unifi care a celor două părţi ale poporului 
dezmembrat de mult timp.

Ajustarea modurilor de viaţă diferite, a felului 
de a gândi şi a fi , a cerinţelor sociale şi a multor altor 
lucruri din viaţa de zi cu zi, a putut fi  începută  şi 
constatăm, că această sarcină nu poate fi  rezolvată în 
câteva zile, ci se vor scurge ani, şi printre altele, acest 
proces va fi  legat de contribuţii fi nanciare enorme, 
precum şi un transfer enorm de aporturi din vest 
spre est. Calculele referitoare la costurile unifi cării 
Germaniei, ce au fost şi care vor mai fi , diferă în 
funcţie de poziţia politică existentă. Dar totuşi, 
putem spune astăzi, că şaisprezece ani de unifi care 
politică a Germaniei ne-au costat suma de o mie de 
miliarde de euro şi vor atrage după sine în continuare 
sume enorme. Germania a  fost gata să facă rost de 
această sumă şi va putea şi în continuare face rost de 
ea,  fi indcă unifi carea politică a Germaniei, divizată 
mult timp, a fost şi va fi  pentru noi ceva foarte de 
preţ. Acesta este un obiectiv al identităţii naţionale 
a  unui popor, al datoriei comunităţii statale faţă de 
istoria şi faţă de viitorul său.

Dumneavoastră aţi înţeles cu toţii, de ce am 
ajuns să vorbesc aici despre această problematică. În 
anul două mii patru, odată cu preluarea funcţiei mele 
în Republica Moldova, mă vedeam confruntat cu 
probleme asemănătoare sau aparent asemănătoare. 
Republica Moldova, ca ţară divizată, cu trupe străine 
în teritoriu, care împiedică probabil o posibilă 
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unifi care paşnică a ambelor părţi ce formează un 
tot întreg. Iată-ne ajunşi cu  Dumneavoastră la aşa 
numitul confl ict transnistrean.

Pe parcursul acestor trei ani am evitat, şi nu 
am comis niciodată neglijenţa de a vorbi pe de o 
parte de Republica Moldova, pe de altă parte de 
Transnistria.

Alţii au făcut acest lucru. Când vorbeam 
despre relaţiile dintre ambele părţi ale ţării, acest 
lucru având loc şi în faţa guvernului ţării mele, 
dar şi în cadrul celor trei preşedinţii europene, în 
faţa multor vizitatori, delegaţii ale ţărilor membre, 
sau în discuţiile cu reprezentanţii instituţiilor din 
Bruxelles, am vorbit întotdeauna de Republica 
Moldova propriu-zisă, condusă de Chişinău şi de 
partea transnistreană a acestei republici cu capitala 
ei fi ctivă Tiraspol.

Nu am folosit niciodată modelul a două state 
independente, care ar discuta la acelaşi nivel, sau 
despre a căror unifi care s-ar discuta, fi indcă acest 
lucru nu corespunde realităţii.

Situaţia este de altă natură, decât ceea ce a 
persistat în Germania, şi sper personal foarte mult, 
precum şi pentru întreaga Europă şi desigur pentru 
Dumneavoastră, cetăţeni ai Republicii Moldova, 
precum şi pentru statul Dumneavoastră, că situaţia 
va putea fi  soluţionată mai întâi de toate pe cale 
paşnică, spre binele tuturor moldovenilor.

Din lipsă de timp, nu mă voi referi la mulţimea 
de faţete ale acestei probleme, însă un aspect ţin să-l 
menţionez neapărat. În cazul în care se va întâmpla 
să se ajungă la o înţelegere, la o unifi care a ambelor 
părţi ale acestei ţări, lucru la care sperăm foarte mult 
şi am văzut în cazul Germaniei cât de multe lucruri 
se pot întâmpla peste noapte, pe lângă multe alte 
întrebări ce ar parveni, ar fi  desigur şi  problema ce 
ţine de cheltuieli.

Cancelarul federal german de atunci H.Kohl a 
liniştit poporul german,  asigurându-l că totul va fi  
achitat din aşa numita casă porto. Că lucrurile sunt 
de altă natură, am constatat cu toţii mai târziu, dar, 
după cum am mai menţionat, această întrebare a 
fost până la urmă una de ordin secundar. Singurul 
lucru important a fost realizarea unifi cării statale şi 
impactul ei pozitiv asupra valorilor umane.  

Aici, în Republica Moldova, de asemenea 
trebuie să fi e pusă problema cheltuielilor fi nanciare, 
dat fi ind faptul că modul de viaţă, circumstanţele în 
ambele părţi ale Republicii Moldova sunt diferite. 
În cadrul vizitelor mele în partea transnistreană, 
la Tiraspol, am putut constata acest lucru care este 
evident. Cu patru zile în urmă, am fost pentru ultima 
dată acolo. Trebuie să ne adresăm această întrebare 
referitoare la partea fi nanciară, dar nu trebuie să 
ne fi e frică de ea, mai întâi de toate nu trebuie să 

permitem abordarea acestei probleme drept o armă 
împotriva unifi cării.

De aceea ar fi  foarte bine să se privească cu 
optimism înainte, să se planifi ce cu exactitate 
paşii ulteriori, să se recunoască că după primul 
pas următorul este inevitabil. De aceea consider, 
că ar trebui să fi e abordată la timp problema 
cheltuielilor unifi cării moldoveneşti. Trebuie să ne 
vedem confruntaţi cu această problemă. Partenerii 
Republicii Moldova sunt mai întâi de toate Uniunea 
Europeană cu cele douăzeci şi şapte de state membre, 
dar şi SUA şi alte ţări de bună credinţă, care vor avea 
grijă de soluţionarea confl ictului ce persistă şi nu vor 
putea să închidă nici ochii, nici punga, când se va 
ajunge la o soluţie. Va fi  şi  trebuie să fi e comunitatea 
internaţională cea, care pe lângă eforturile politice 
depuse va lăsa să urmeze şi suport fi nanciar.

Dar aşa precum ne preocupă ideea soluţionării 
politice a confl ictului, trebuie să ne gândim şi 
la viitor, pentru ca mai apoi să nu fi m surprinşi. 
Trebuie să putem implica şi partenerii noştri, să le 
putem cere să fi e solidari la timpul cuvenit.

Nu fac un secret din faptul, că mi-au fost adresate 
de mai multe ori întrebări referitoare la aceste 
probleme, în calitatea mea de ambasador german 
în Republica Moldova, după trei ani de activitate, 
cunoscând circumstanţele foarte bine, dispunând 
în plus de cunoştinţe despre posibilităţi şi cerinţe 
din propria istorie a propriei ţări, dispunând de 
capacitatea de a se transpune în situaţia poporului de 
aici, care pe lângă marele interes pentru o dezvoltare 
a istoriei, a viitorului Republicii Moldova şi a 
poporului ei, mi-au fost adresate de mai multe ori 
întrebări referitoare la această problematică.

Personal sunt de părerea că ar trebui să fi e 
efectuat un studiu şi probabil că aş şti, cine ar trebui 
să efectueze acest lucru. Înţeleg foarte bine faptul, 
că pe lângă un teren difi cil din punct de vedere 
politic, juridic, e şi unul foarte emoţional.

Aici trebuie să se lucreze şi din punct de vedere 
al convingerii, pentru a nu livra unor oponenţi ai 
unifi cării şi nişte muniţii.

Dar, aceste lucruri le-am văzut cu toţii şi le 
cunoaştem. Toţi cei întruniţi astăzi aici, ştiu că 
adevărul nu poate fi  ocolit, trebuie să ne confruntăm 
cu el.

Niciodată nu am abordat public această chestiune, 
dar cred că aici, în acest cerc ilustru de savanţi, 
membri ai Academiei de Ştiinţe, îmi este permis 
sau poate că ar şi trebui să fac acest lucru. Şi despre 
această problemă am putea discuta foarte mult şi sunt 
gata întotdeauna să discut despre acest subiect.

Permiteţi-mi să păşesc încă odată terenul 
nesigur şi atât de mult discutat. Mă refer la 
chestiunea referitoare la limbă. Trebuie să recunosc, 
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că acumulând tot mai multe cunoştinţe despre ţara 
Dumneavoastră, despre istoria ei, despre prezentul şi 
speranţele de viitor, precum şi aşteptările ei, mi-am 
schimbat de mai multe ori părerea, viziunea mea. Îmi 
amintesc foarte bine, mult stimate Domnule Duca, 
de faptul discutării acestui subiect chiar la începutul 
mandatului meu la Chişinău. Mă refer la întrebarea 
simplă: ce limbă vorbim în Republica Moldova?

M-am străduit foarte mult încă înainte de sosirea 
mea la Chişinău să învăţ limba română, primii paşi 
i-am făcut în Berlin fi ind ajutat de o moldoveancă 
originară din Chişinău. Abia când am ajuns cu 
adevărat la Chişinău, am conştientizat  faptul că 
chestiunea referitoare la limbă nu era atât de simplă, 
după cum părea din afară. Nu  înţelegeam iniţial, 
de ce, având un manual de limba română, nu era 
oportun să numesc cele însuşite limba română, ci 
moldovenească.

Împreună, Domnule Preşedinte, am discutat 
mult acest subiect. În multe discuţii referitoare la 
această temă am revenit la exemplul Germaniei şi 
Austriei,  austriecii, deşi dau dovadă de o atitudine 
mai distantă faţă de germani, vorbesc şi ei limba 
germană şi nu limba austriacă. Abia timpul m-a 
învăţat, că problema nu este atât de simplă. Articolul 
treisprezece al Constituţiei Dumneavoastră 
stipulează că limba de stat este moldovenească. Cu 
timpul am învăţat, de ce este aşa şi că o ţară mică 
precum Moldova cu doi vecini puternici în condiţii 
politice din cele mai difi cile, afl ându-se câteodată şi 
în relaţii din cele  mai difi cile, doreşte să-şi păstreze 
identitatea. Am depus efort în continuare să învăţ 
limba ţării Dumneavoastră. Argumentele mele 
anterioare, de ce această limbă este română şi numai 
română nu le mai folosesc.

Am ajuns la un compromis din recunoaşterea 
unor necesităţi politice şi a sentimentelor unui 
popor. La care, desigur, nu exclud şi respect pe 
deplin reprezentanţii populaţiei, care doresc să 
gândească altfel. Cum e şi fi resc pentru  diplomaţi, 
ei caută întotdeauna să ajungă la un compromis. 
Compromisul la care am ajuns, este că eu de regulă 
vorbesc de limba moldovenească - română,  am 
învăţat între timp că acest lucru este acceptat cu un 
zâmbet şi un acord binevoitor. Şi despre acest lucru 
am putea discuta îndelung şi mă ofer oricând să  
facem acest lucru.

Doamnelor şi domnilor, aceşti 3 ani în calitate 
de ambasador al Germaniei în Republica Moldova 
m-au marcat nespus. Am încercat să înţeleg ţara 
Dumneavoastră şi oamenii ei într-un mod foarte 
intensiv, cum nu am mai făcut-o în niciunul din cele 
10 posturi exercitate. Şi cu siguranţă am constatat că 
pe lângă  dimensiunea politică atât de importantă a 
profesiei mele, după cum am şi menţionat la început, 
există multe alte domenii demne de atenţie.

Ştiinţa este unul din acestea, unul foarte impor-
tant. Epocile omenirii au încercat de fi ecare dată 
să marcheze timpul prin anumiţi termeni: epoca 
glaciară, epoca de piatră, epoca bronzului, epoca 
reformării şi ultimii ani în intervaluri de timp tot 
mai scurte, au adus termeni noi: era industrializă-
rii, era comunicaţiilor, era cunoştinţelor şi a ştiinţei. 
Şi nu în ultimul rând expresia „Ştiinţa este putere”. 
Această expresie este uşor de memorizat şi cores-
punde faptelor. 

Cunoştinţele vin de la ştiinţă. De la savanţi, care 
de multe ori activează neobservaţi, în taină, ore, 
zile, ani în şir, ai căror rezultate numai atunci sunt 
accesibile populaţiei, când devin succese.

Fără ştiinţă care, după cum ştim, se împarte 
în multe alte domenii, nu am fi  aici, nu am fi  unde 
suntem, dar ştim de asemenea că ştiinţa a existat 
mereu, de o mie, două mii de ani. Nume notorii 
cunoaştem cu toţii.

Sunt foarte bucuros, că chiar de la începutul 
activităţii mele aici, în Republica Moldova, am 
găsit calea spre instituţia Dumneavoastră, spre 
preşedintele Dumneavoastră. Am urmărit cu 
un mare interes activitatea Dumnealui, am fost 
plin de satisfacţie când am afl at, că de ceva timp 
o întreprindere germană mare a avut grijă de 
Dumneavoastră, de instituţia Dumneavoastră.

Sunt la curent că aveţi o colaborare cu instituţii 
germane, că există un schimb activ şi o conlucrare 
fructuoasă în acest domeniu între ambele ţări. În 
această perioadă am afl at că unul sau doi cetăţeni 
din Germania şi-au apărat teza de doctorat aici, 
la Chişinău, şi tocmai 10 cetăţeni ai Republicii 
Moldova au obţinut titlul de doctor în Germania. 
Această colaborare nu este un drum numai într-o 
singură direcţie, ci o activitate ce are loc în ambele 
sensuri.

Doamnelor şi domnilor! Cred că înţelegeţi că aş 
putea spune multe, dar ceasul meu din interior îmi 
spune, că nu mai avem atât de mult timp. Deaceea, 
încă odată mă ofer să discutăm mai detaliat, poate 
mai târziu, despre toate întrebările ce prezintă interes 
pentru noi. Sper ca perioada ulterioară a vieţii mele 
să-mi aducă pace şi linişte şi îmi va permite să 
discutăm şi să abordăm fără a fi  presaţi de timp 
domenii interesante mie, dar şi Dumneavoastră.

Vă promit, îmi voi da silinţa şi în continuare, 
să fac auzite în Germania interesele Academiei de 
Ştiinţe din Republica Moldova, voi contribui la 
stabilirea relaţiilor; deasemenea aici pe loc, voi fi  
întotdeauna la dispoziţia Dumneavoastră.

Domnule preşedinte, Doamnelor şi Domnilor, 
vă mulţumesc mult.  

 Discurs rostit cu prilejul  conferirii titlului de 
Doctor Honoris Causa al A.Ş.M. 

 2 iulie 2007
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