
- Are întâietate cuvântul rostit! -  

 

Aniversarea  a 100 de ani de la întemeierea satului naţional român 

 

Stimate domnule Deputat, stimată doamnă Prefect, Consiliul Judeţean, Primărie, 

preşedintele Forumului Democrat al Germanilor din România, Subsecretar de Stat, 

Preşedintele Forumului, Excelenţe, stimate doamne şi stimaţi domni, 

Este o onoare deosebită şi mă bucur să celebrăm împreună această importantă zi de 

sărbătoare discutând despre întemeierea statului modern român,  şi în prezenţa atâtor 

cunoscători din domeniul istoriei. 

 

Aşa cum a constat teologul şi filosoful german Wilhelm Dilthey la începutul secolului al 

XX-lea, pentru a-şi înţelege existenţa, omul trebuie să-şi cunoască propria istorie. 

„Ceea ce omul este astăzi, nu poate decât propria istoria lui să-i spună”. 

Pentru a recunoaşte libertatea şi frumuseţea existenţei, pentru a înţelege cine, ce şi 

cum suntem astăzi, trebuie să privim în trecut. Pentru a putea percepe prezentul în 

plenitudinea lui, trebuie să ne cunoaştem şi să ne înţelegem istoria. 

 

În acest an România sărbătoreşte la 1 decembrie 100 de ani de la înfiinţarea statului 

naţional modern. Acest jubileu ne oferă atât ocazia de a sărbători prin numeroase 

evenimente de factură academică sau culturală, cum ar fi de exemplu simpozionul de 

astăzi dar şi de a ne aduce aminte de anul 1918 şi bineînţeles de faptul că avem voie 

să trăim acum şi aici în pace şi libertate. 

Constituirea noul stat România a fost favorizat în mod hotărâtor de aportul 

naționalităților conlocuitoare din România care şi-au dorit unirea şi au sprijinit-o politic. 

Românii şi germanii s-au angajat împreună pentru constituirea statului naţional 

modern. Acest sprijin rezultă mai cu seamă din buna şi lunga convieţuire dintre 

populaţia română, indigenă şi minoritatea germană precum şi datorită respectului, a 

păstrării şi preţuirii propriilor tradiţii şi porturi. 

Şvabii bănăţeni şi-au adus în mod hotărâtor aportul în lupta pentru constituirea unităţii 

României şi şi-au pus amprenta concomitent în scrierea istoriei României şi a 

Banatului. Prin unirea Banatului şi Transilvaniei cu România,  proclamată la Alba Iulia 



la Marea Adunare Naţională de la 1 decembrie 1918 s-a îndeplinit la trei zile de la 

unirea Bucovinei cu România, parafată la Cernăuţi (28.11.1918), un vis. 

Cu drag îmi aduc aminte de prelegerea domnului prof. univ. dr. Gräf, ținută de curând 

în Banatul Montan despre rolul impresionant al bănăţenilor în anii 1918 şi 1919, dar 

trebuie să recunosc că după prelegere am avut aproape mai multe întrebări decât 

răspunsuri. Să vedem care va fi situaţia după simpozionul de astăzi.    

 

Mă bucur să fiu prezent şi la prelegerea domnului prof. univ. dr.  Neumann, care de 

curând în cadrul unui interviu oferit ziarului Banater Zeitung a vorbit despre noul 

termen creat: Homo Europaeus. Sunt sigur, că vom avea parte de constatări 

interesante. 

 

Aşa cum acest simpozion şi această expoziţie ne arată, vorbim de întâlniri care 

creează cele mai bune premise pentru de a ne apleca asupra acestor evenimente 

istorice, politice şi sociale. Întregul spectru al culturii – literatură, istorie, pictură, 

fotografie – exprimă un ţel comun, are acelaşi scop: ne dă un imbold spre reflexie, 

deoarece cultura înseamnă libertate, patrie, comunitate, comuniune, diversitate. 

Haideţi să ne gândim  cu gratitudine la toţi cei care au făcut posibilă această 

aniversare de 100 de ani de la întemeierea statului naţional român, astăzi, aici, cu toţii, 

împreună în sala festivă Karl Singer a Casei Adam Müller Guttenbrunn şi să 

evidenţiem rolul pe care l-au avut minorităţile din Banat la întemeierea României Mari 

precum  şi bunele relaţii româno-germane. Sunt relaţii a căror dezvoltare o putem 

urmări până în contemporaneitate şi îşi pun amprenta pe dezvoltarea multilaterală şi 

multiculturală a Banatului, unde de peste 300 de ani limba şi cultura germană are un 

rol important. O dovada a acestei strânse colaborări este şi evenimentul organizat de 

către Forumul Democrat al Germanilor din Banat la care participăm chiar acum şi pe 

care îl  creăm  împreună. 

 

Poate că percepem acest fapt ca şi pe o misiune pentru a promova şi pe mai departe, 

buna convieţuire dintre populaţia română şi aparţinătorii minorităţii germane din Banat 

şi din întreaga ţară şi să consolidăm relaţiile politice, economice, sociale şi culturale 

dintre România şi Germania într-o Europă comună. Pentru că, aşa cum a spus  

Wilhelm von Humboldt: Numai cine îşi cunoaşte trecutul poate avea parte şi de viitor! 



Iar acest viitor începe astăzi. Haideţi să vorbim despre istorie, să scriem istorie, să 

făurim punţi şi să construim viitorul astăzi împreună! 

 

 

Ralf Krautkrämer 

Consul al Republicii Federale Germania la Timişoara  

Timişoara, 22 noiembrie 2018 

 


