
 
ALOCUŢIUNE 

rostită de prof. univ. dr. Adrian Năstase, 
preşedinte al Fundaţiei Europene Titulescu, 

la sesiunea introductivă a Conferinţei internaţionale  
„Cehoslovacia 1968“ 

 
(Aula Academiei Române, 13 octombrie 2008) 

 
Domnule vicepreşedinte al Academiei Române, 
Doamnă ambasador al Republicii Slovacia, 
Domnule ambasador al Republicii Cehe, 
Excelenţele Voastre, 
Dragi colegi, stimaţi prieteni, 
 
1. Înainte de toate, doresc să exprim satisfacţia Fundaţiei Europene 

Titulescu de a ne afla aici alături de instituţiile Domniilor Voastre şi de a ura 
succes lucrărilor Conferinţei internaţionale „Cehoslovacia 1968“, 
desfăşurată la Bucureşti, la 13–14 octombrie 2008, pusă sub o prestigioasă 
egidă morală, politico-diplomatică şi ştiinţifică. 

Prezenţa colegilor şi prietenilor din Cehia şi Slovacia, diplomaţi, 
profesori, cercetători dă nu doar un caracter internaţional Conferinţei, ci şi 
acel complement firesc de adecvare şi autenticitate, de trăire şi experienţă, 
ba chiar şi un fior afectiv, fiecăruia dintre noi. 

Ţin să mulţumesc distinselor personalităţi din lumea academică, 
universitară, politico-diplomatică, ştiinţifică şi ziaristică, tuturor celorlalţi, 
care ne onorează cu prezenţa lor atât la sesiunea introductivă, cât şi la 
sesiunea de comunicări a Conferinţei noastre, găzduite succesiv de Aula 
Academiei Române şi Casa Titulescu. 

 
2. „Cehoslovacia 1968“ – tema Conferinţei noastre – mă solicită şi mă 

provoacă din mai multe perspective. 
Ca jurist şi sociolog, sub raportul formaţiei, şi ca diplomat şi om 

politic, sub raportul vocaţiei şi destinului, asumate cel puţin în ultimii 20 de 
ani. 

Paradoxal, nu intenţionez şi nu încerc să mă exprim exclusiv în 
niciuna dintre acestea, ci dintr-una integratoare. 

 
3. Nu ambiţionez o pregătire istorică de specialitate, dar consider că, 

dincolo de formaţie sau vocaţie, tema noastră nu se poate abstrage în 
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totalitate unei abordări complexe – în ultimă instanţă e vorba de 
contemporaneitate, ba chiar mai mult, în unele cazuri de propria noastră 
viaţă; în consecinţă, voi puncta câteva coincidenţe între punctele cardinale 
ale istoriei moderne şi contemporane a României, Cehiei şi Slovaciei, care 
explică şi justifică oameni, gânduri şi fapte la fel, de Ieri, de Azi şi, de ce nu, 
poate chiar şi de Mâine. 

Ignorarea unor trăsături simetrice şi a unor aspiraţii similare ale 
popoarelor noastre ar îngusta proiecţia reală a evoluţiei ţărilor noastre în 
spaţiul european, ar deforma percepţia uneia sau alteia din camerele lor de 
rezonanţă, dacă nu ale tuturor, ca oglindă a istoriei până la un punct 
individuală, dar de la un punct încolo creuzet şi destin comune. 

 
4. În 1918, părinţii fondatori ai României moderne s-au întâlnit în 

mod firesc cu liderii mişcării naţionale din Cehia şi Slovacia în lupta pentru 
eliberarea de sub lanţurile înrobitoare ale celui mai ipocrit şi anacronic 
imperiu, în lupta pentru crearea unor state independente, desfăşurând o 
acţiune neslăbită şi solidară în toate capitalele occidentale, în Europa şi 
dincolo de Ocean, pentru sensibilizarea opiniei publice şi capacitarea 
cercurilor şi personalităţilor politice cu orientare democratică. 

Istoria a dat dreptate cvasiconcomitent românilor, cehilor şi slovacilor, 
conferind tradiţiilor bilaterale un plus de încărcătură politică şi afectivă. 

La confluenţa unor identităţi de tradiţii şi aspiraţii, Patronul spiritual 
al diplomaţiei româneşti, Nicolae Titulescu – în Casa căruia ne vom reîntâlni 
în această după-amiază – s-a întâlnit, ca mulţi alţi români de marcă, cărora le 
datorăm recunoştinţă, cu mari personalităţi politice, cu diplomaţi de 
prestigiu, cu eminenţi oameni de cultură, care, fără a-şi uita sorgintea, au 
desfăşurat o acţiune comună în numele intereselor celor două popoare, ceh şi 
slovac, şi au continuat în perioada interbelică o acţiune comună în cadrul şi 
în numele Cehoslovaciei. 

Din orice asemenea enumerare, oricât de sumară, de oameni de stat, 
de oameni politici şi diplomaţi, cehi sau slovaci, care s-au aflat alături de 
români în acţiunea inspirată, inteligentă şi solidară pentru făurirea statelor 
lor unitare, pentru apărarea integrităţii, suveranităţii şi independenţei lor, n-
ar putea lipsi numele lui Tomáš Garrigue Masaryk, Edvard Beneš, Milan 
Hodža, Abatele Metodiu Zavoral (Jan Nepomicky), Kamil Krofta, Stefan 
Osusky, Ferdinand Veverka, Rudolf Künzl-Jizerski ş.a. 

Lista nu s-a dorit şi nu este exhaustivă. 
Dar în aceasta veţi găsi numele câtorva membri de onoare ai 

Academiei Române. Le omagiem aici şi acum încă o dată memoria pentru 
tot ce au făcut în numele democraţiei, al demnităţii şi libertăţii popoarelor, al 
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prieteniei şi colaborării cehilor şi slovacilor cu românii, pentru cauza 
căminului lor cămin, Europa unită. 

 
5. În acest an, popoarele noastre vor sărbători 90 de ani de la 

proclamarea Republicii Cehoslovace (la 28 octombrie 1918) şi de la 
desăvârşirea procesului de făurire a statului naţional unitar român, de la 
crearea României Mari (la 1 decembrie 1918). 

Angajate pe calea consolidării instituţiilor democratice nou create, a 
progresului şi prosperităţii economico-sociale, România şi Cehoslovacia au 
promovat o politică europeană de largă deschidere, de securitate şi pace, de 
largă conlucrare pe plan bi- şi multilateral, convergenţa punctelor lor de 
vedere mergând până la identitate în organizaţiile internaţionale de vocaţie 
universală şi în structurile regionale de securitate şi cooperare. 

Deşi au fost afectate puternic de criza economică mondială din 1929–
1933, deşi s-au confruntat cu perpetuarea şi accentuarea aspiraţiilor 
revizioniste şi revanşarde din partea statelor înfrânte în Primul Război 
Mondial, a regimurilor fasciste şi profasciste, deşi au resimţit reverberaţiile 
primelor manifestări belicoase ale regimului mussolinian şi ale regimului 
hitlerist, România şi Cehoslovacia au rezistat un timp, reuşind să-şi păstreze 
statutul de state independente şi suverane. 

Vizionar, luând cuvântul în urmă cu peste 70 de ani la Bratislava, în 
capitala Slovaciei, la 19 iunie 1937, omagiat cu titlul de doctor honoris 
causa al Universităţii Komensky, Nicolae Titulescu afirma: „Trăim într-o 
epocă tulbure fără precedent în istorie. Se spune că voim să evităm războiul 
şi totuşi el este foarte aproape, dar ochii noştri refuză să-l vadă. […] Se 
spune că voim să trăim sub domnia legii internaţionale şi totuşi lumea asistă 
impasibilă la violarea ei repetată şi la zeificarea celor care o realizează, 
fericită dacă aceştia din urmă consimt să accepte o convorbire, faptele 
împlinite nefiind niciodată repuse în cauză. // Lumea resimte azi o nevoie 
care primează asupra tuturor celorlalte: Ordinea în gândire. // Dacă această 
ordine nu este repede restabilită, tot ce se va face este inutil şi omul va cădea 
mai jos decât pe vremea triburilor primitive, căci cel puţin, în epoca aceea, 
soarta care îl aştepta era ascensiunea, pe când soarta care îl aşteaptă, în 
împrejurările actuale, pe omul de mâine, este durerea unei căderi de pe 
piscuri într-o prăpastie. // Să acţionăm, acesta este cuvântul de ordine al 
timpurilor pe care le trăim.“ 

Mesajul politic pe care Nicolae Titulescu îl formula atunci, la 
începutul dezagregării care avea să ducă la izbucnirea celui de al Doilea 
Război Mondial, cristaliza un semnal privind pericolul mortal pe care îl 
reprezintă momentele de gravă turbulenţă pe plan internaţional, atrăgând 
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atenţia asupra indiferenţei egoiste şi neutralităţii iresponsabile ale cercurilor 
guvernante. 

 
6. În urmă cu 70 de ani, pe fondul accentuării contradicţiilor dintre 

învingătorii şi învinşii din Primul Război Mondial, presiunile statelor 
totalitare şi ale aliaţilor acestora au devenit tot mai puternice, Europa avea să 
cunoască trecerea de la ameninţări cu forţa la folosirea forţei, devenind 
pentru a doua oară leagănul unui război mondial. 

La 29–30 septembrie 1938, Cehoslovacia a căzut victima Dictatului 
de la München, semnat de Hitler, Mussolini, Chamberlain şi Daladier. 

Guvernele francez şi englez au dat dovadă de o slăbiciune 
iresponsabilă, au cedat ruşinos, pretenţiilor regimurilor totalitare, în credinţa 
deşartă că astfel se evită războiul şi se salvează pacea, au privit pasiv cum 
trupul Cehoslovaciei a fost ciopârţit sau ocupat. 

O asemenea tristă realitate nu poate fi ignorată, cu atât mai mult cu cât 
ţările noastre, atât Cehoslovacia, cât şi România, aveau să cunoască, din nou 
şi din nou, abandonarea de către Aliaţi. 

„Niciun cuvânt de milă pentru Cehoslovacia“. 
„Şi nebunii strigă că au salvat pacea“. 
Cuvintele lui Nicolae Titulescu din acele zile, din depărtarea exilului 

în care a fost aruncat, consonante cu sentimentele majorităţii opiniei publice 
democratice româneşti, incriminau atitudinile şi reacţiile iresponsabile ale 
liderilor occidentali care se umpluseră de ruşine semnând Dictatul de la 
München (ascuns sub formula de Acordul de la München). 

Am în memoria vizuală o imagine cât un dezastru. 
O femeie simplă, nu ştiu exact de unde, poate din Boemia sau din 

Moravia, poate din Slovacia, nu ştiu exact, oricum din ceea ce fusese 
Cehoslovacia, ascunzându-şi ochii în batista udă de un şuvoi de lacrimi, este 
scoasă în stradă de ocupant, obligată să-l salute cu mâna ridicata în sus. 

Umilirea ei a fost cea a conaţionalilor ei, suferinţa lor a devenit povara 
şi obsesia noastră. 

O imagine cât un dezastru, care a circulat în întreaga lume şi care 
rămâne vie, iată, după 70 de ani, ca un simbol al nedreptăţii, umilinţei şi 
durerii. 

Am parcurs în săptămânile precedente ziare româneşti de informaţie 
din acea perioadă, gazete de atitudine, precum şi articole şi studii din acea 
perioadă, adunate în broşuri şi cărţi, pentru a şti mai mult despre reacţia 
cercurilor guvernante şi a opiniei publice româneşti, pentru a pătrunde 
personal mai profund sensul şi a înţelege substanţa unor procese şi 
evenimente ulterioare. 
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7. După alţi 30 de ani, în august 1968. Cehoslovacia cădea din nou 

victimă, de astă dată nu duşmanilor, ci a aliaţilor, Occidentul privind cu 
placiditate, cu linişte, înţelegere sau cu interes egoist ceea ce părea că nu ţine 
de Lumea sa, ci de Lumea lor, într-o segmentare în aceeaşi perspectivă 
deşartă că se poate evita războiul şi se poate apăra pacea. 

Nu este în intenţia şi putinţa mea, date fiind limitele de timp, spaţiu şi 
cunoaştere, să mă refer la ceea ce metaforic a fost numit „Primăvara de la 
Praga“. 

S-au difuzat şi s-au publicat în timp mii şi mii de reportaje, 
comentarii, studii şi articole, s-au elaborat şi tipărit în edituri cunoscute şi 
sub nume prestigioase lucrări distincte, dedicate acestui subiect, în Cehia şi 
Slovacia, în România, în ţări din Europa Occidentală şi din Europa 
Răsăriteană, ca şi dincolo de Ocean. 

Toţi cei care au scotocit arhivele pentru a ridica obrocul pus asupra 
informaţiei, toţi cei care au investigat autori sau doar martori ai 
evenimentelor, lideri sau oameni de rând, toţi cei care s-au străduit să 
surprindă acea clipă solară sau să cuprindă acel proces nebulos şi dureros, 
merită mulţumirile noastre, pentru că ne-au apropiat mai mult de ceea ce 
rămâne, iată, nu doar o chestie de istorie, nu doar o chestie a trecutului, ci o 
posibilă sfidare pentru orice om al prezentului şi viitorului. 

Ţin să aduc aici un omagiu conaţionalilor mei care au stat de veghe în 
acele zile intereselor naţionale, fie ca receptacoli sensibili ai poziţiilor 
cancelariilor diplomatice pe lângă care erau acreditaţi, fie în calitate de 
comunicatori ai poziţiilor şi punctelor de vedere româneşti destinate 
guvernelor ţărilor gazdă; ţin să aduc un omagiu ziariştilor români care ne-au 
racordat întreaga noastră sete de informaţie şi sensibilitate emoţională la 
tensiunea unor zile care ne-au înfricoşat, dar în care ne-am recâştigat şi ceva 
din demnitatea pierdută; ţin să aduc omagiul meu soldaţilor sau ofiţerilor 
care, pe frontul vizibil sau pe frontul secret, au răspuns prezent; mă înclin în 
faţa naţiunii române care a strigat într-un singur glas „nu, niciodată!“ în clipa 
în care chiar se hotăra supravieţuirea. 

Unii au căzut învinşi de boală sau de timp, alţii trăiesc, unii, puţini, se 
află în această sală şi-i rog să primească omagiul nostru de respect, rugându-
vă să vă asociaţi gratitudinii pe care o merită. 

În după-amiaza acestei zile, înainte de a intra în Casa Titulescu, vă rog 
să vă opriţi o clipă la basorelieful din faţa ei, pe care sunt gravate câteva 
cuvinte ale înaintaşului nostru, un ziditor de mari idealuri, care, în 
testamentul său politic, scria: „Fiecare îşi are misiunea sa, cu toţii uniţi cum 
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ne-am putea îndoi de succes? Ce importanţă are faptul că nu vom mai fi 
prezenţi când opera va fi terminată?“ 

 
8. Nu subapreciez în niciun fel eforturile analitice – atâtea câte au fost 

– urmărite la noi, în România sau în alte ţări, cu precădere în Cehia şi 
Slovacia, dedicate temei în discuţie. 

Aşa fiind, consider că, la fel ca fiecare dintre Domniile Voastre, pot 
face câteva constatări şi sugestii, pe care îndrăznesc să cred că le veţi lua în 
considerare. 

Nu se poate ignora realitatea că, în ţările noastre, timp de peste două 
decenii, din 1968 şi până la căderea regimurilor comuniste, tema a fost pusă 
la index, Praga şi Bucureştii dorind să evite iritarea suplimentară a 
Moscovei. 

Readucerea în discuţie a acestei teme, după 1989, s-a făcut relativ 
târziu, timid, ca să nu spun chiar cu o anumită frică şi cu o oarecare lentoare, 
multor demersuri lipsindu-le coerenţa şi rigoarea. 

În nu puţine cazuri, în locul unor abordări tranşante, curajoase – şi mă 
refer la noi, la România, cunoscând mai bine literatura domeniului – au 
apărut şi s-au pus în circulaţie articole în care abordarea ştiinţifică a unor 
analişti autentici a fost înlocuită de aglomerări de locuri comune ale unor 
gazetari improvizaţi şi false judecăţi pigmentate de imprecaţii ţinând de un 
partizanat jenant. 

O dreaptă judecată mă obligă să subliniez că în 1998, la 30 de ani de 
la evenimentele din Cehoslovacia şi la zece ani de la căderea comunismului, 
cercetarea temei a înregistrat în România un plus calitativ, unele articole, 
studii şi cărţi de autor dovedind adecvare substanţială şi documentare solidă. 

Nu au lipsit şi nu lipsesc încă clişeele, un anumit schematism al 
calificării şi încadrării unor curente, lideri, poziţii şi fapte. 

 
9. Îndrăznesc să supun atenţiei şi să sugerez, pentru abordare şi 

aprofundare, subiecte ca: 
– adâncirea cercetării pentru definirea ştiinţifică a sensului şi 

substanţei evenimentelor din Cehoslovacia anului 1968; metafora ce se 
asociază acestora, oricât de frumoasă şi oricât de răspândită ar fi, nu poate 
înlocui necesitatea evaluării şi clasificării ştiinţifice şi riguroase a lor în 
biografia secolului XX; 

– o tratare corelativă şi comparativă a „evenimentelor“ de la Berlin 
(1953), Budapesta (1956), Gdansk (1959), Praga (1968), văzute ca 
manifestări ale slăbiciunii şi crizei sistemului socialist; 
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– limitele conceptuale ale forţelor şi liderilor evenimentelor din 
Cehoslovacia; utopia unor programe şi hazardul unor demersuri; 

– binomul factor politic–factor militar în decizia Moscovei privind 
Cehoslovacia; au existat atunci la Kremlin ulii şi porumbei? 

– dificultatea şi limitele agregării structurii intervenţioniste şi efectele 
strategice de largă perspectivă ale măsurilor adoptate de forţele militare ale 
Tratatului de la Varşovia pe linia coagulării şi funcţionării în momente de 
criză; 

– acţiunea diversionistă şi subversivă a serviciilor secrete ale 
Moscovei pe teritoriul cehoslovac; 

– apelul la şi rolul distructiv, destabilizator, al coloanei a V-a din 
interiorul PCC şi al statului cehoslovac; 

– eşecul reformiştilor din Cehoslovacia din perspectiva autorilor direct 
implicaţi, pe de o parte, şi a observatorilor contemporani sau analiştilor 
ulteriori, pe de altă parte; 

– „doctrina Brejnev“ şi abandonarea principiilor şi normelor dreptului 
internaţional în relaţiile între statele membre ale „comunităţii statelor 
socialiste“; 

– identităţi şi deosebiri în programele de reformă ale PCC şi PCR; 
solidarităţi de fond şi manifestări declarative; 

– efectul devastator generat de invazia din august 1968 în rândurile 
stângii din Occident; 

– detaşarea unor partide comuniste occidentale, sub imperiul 
realităţilor, de PCUS, de poziţiile şi politica URSS; 

– o necesară analiză profundă a alegaţiei nefondate, de sursă pretins 
românească, acuzând Bucureştii de o reacţie mimată faţă de Moscova şi de o 
atitudine de conivenţă cu Kremlinul, la 21 august 1968; efectele depreciative 
şi descalificante ale unei asemenea judecăţi privind politica externă a 
României; 

– pericolul ocupării militare a României de către trupele Tratatului de 
la Varşovia – între temere şi realitate; 

– lider şi mase în România anului 1968; extrapolarea, la nivelul anului 
1968, în sens invers, a judecăţilor care au dus la şi au impus o răsturnare a 
regimului în 1989 nu corespunde unei corecte judecăţi istorice obiective, în 
biografia liderului (ba chiar în radiografia sistemului), putem identifica etape 
de ascensiune şi decădere, de încredere, aşteptare şi înţelegere, întru început, 
pentru ca apoi să înregistrăm decepţie şi nemulţumire, refuz şi condamnare; 

– 21 august 1968 – ecoul popular al unei poziţii impulsive şi regretul 
comiltonilor politici al ignorării unei atitudini echilibrate; 
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– factorii interni şi externi care au impus moderarea discursului politic 
public şi îndulcirea dialogului la nivel înalt (şi nu numai) cu reprezentanţii 
Moscovei şi ai celorlalte state membre coautoare ale intervenţiei din august 
1968 din Cehoslovacia; 

– gradul de informare al puterii de la Bucureşti asigurat de către 
serviciul diplomatic, în primul rând, dar şi de către serviciile speciale. 

În urmă cu 10 ani, în vara lui 1998, s-a difuzat succesiv informaţia 
privind apariţia, de pe o zi pe alta, a unui volum masiv de documente 
diplomatice, grupând selectiv telegrame ale ambasadorilor noştri în marile 
capitale europene şi nu numai despre percepţia factorilor decidenţi şi a 
opiniei publice, a mass-mediei din respectivele capitale, faţă de 
evenimentele din Cehoslovacia şi atitudinea României. 

Din raţiuni care îmi scapă, acest volum nu s-a publicat încă, el fiind 
indispensabil tocmai pentru a ne pronunţa asupra gradului de informare de 
care a beneficiat puterea de la Bucureşti. 

În ceea ce mă priveşte, publicarea unor asemenea documente este 
absolut necesară, dar nu va fi suficientă, aşa cum vor fi tentaţi unii. 

Cred că va trebui să ştim ce li s-a cerut diplomaţilor noştri şi ce li s-a 
indicat să ceară, înainte de invazie şi în timpul acesteia; cât şi cum au 
răspuns interlocutorii diplomaţilor români; varietatea şi valoarea surselor; 
rapiditatea cu care s-au preluat şi sintetizat informaţiile şi operativitatea cu 
care s-au transmis la vârf; dacă au fost şi cât au fost luate în consideraţie 
aceste informaţii de către numărul 1 al statului; măsura în care ceilalţi 
membri ai conducerii de partid şi de stat ai României au avut acces la acelaşi 
volum şi la aceeaşi calitate de informaţie. 

Din propriile constatări, atunci când am avut acces ca ministru al 
Afacerilor Externe la aceste informaţii, pot afirma că sunt zone din care nu 
avem mai nimic. Ne rezumăm la declaraţii publice, la surse secundare şi 
speculaţii de pe terţe pieţe ale informaţiei, din zone în care s-au formulat 
puncte de vedere atât de contradictorii în zile succesive, în cabinete de primă 
linie ale puterii, încât confuzia a fost şi a persistat în această chestiune. 

Rămâne esenţial pentru noi să ştim mai mult despre ce s-a gândit în 
intimitatea Cabinetelor de la Washington, Paris, Londra, Bonn, Roma. 
Trebuie verificată autenticitatea unor declaraţii care se pun pe seama unor 
lideri, fie că este vorba de Washington, fie că este vorba de Beijing, atât sub 
raportul veridicităţii, cât şi sub raportul locului şi momentului în care au fost 
făcute, întrucât în primul caz există percepţii dubitative, iar în cel de-al 
doilea caz se presupune că au fost rostite ulterior momentului în discuţie. 

Dincolo de orice amănunte, de alte semnificative puncte de vedere, 
rămâne realitatea că marile capitale occidentale s-au limitat la a condamna 
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moral, în termeni diplomatici, invazia în Cehoslovacia, fără a avea intenţia 
de a trece la presiuni de vreun fel oarecare, cu atât mai mult la ameninţări, 
lăsând ca, dincolo de Cortina de Fier, Moscova să-şi gestioneze politic şi 
militar toate treburile de interes direct, aşa cum hotărâse de conivenţă cu 
Washingtonul şi Londra în urmă cu 25 de ani. 

După mai puţin de 30 de ani de la acea zi nefastă când s-a semnat 
Dictatul de la München, Cehoslovacia cădea din nou victimă ocupaţiei.  

De astă dată un student, pe nume Jan Palach, îşi dădea foc în Piaţa 
Venceslas din Praga în semn de protest împotriva ocupării ţării sale. 

 
Excelenţele Voastre, 
Dragi colegi, stimaţi prieteni, 
Mă simt obligat să mă opresc aici, încrezător fiind că veţi înţelege 

interesul pe care-l acord unei asemenea teme. 
În cazul în speţă, discutăm nu doar despre Cehoslovacia şi România, 

discutăm despre viaţa internaţională din cea de a doua jumătate a secolului 
XX, discutăm despre dorinţă şi speranţă, despre violenţă şi sânge, despre 
indiferenţă şi disperare, despre prelungirea unei agonii. 

În jurul tuturor atentatelor politice – şi în acest caz s-a atentat la 
adresa unui popor, a unei ţări independente şi suverane – stăruie multe 
necunoscute şi, în consecinţă, tot atâtea, ba chiar mai multe, speculaţii, 
lăsând loc fanteziilor creatoare de istorie paralelă. 

Am fost martori, tineri sau mai puţin tineri, actori sau doar 
observatori, în anul 1968, ai unor evenimente scrise în biografia veacului 
trecut pe drumul prăbuşirii unei lumi de fantasme şi pe acela al naşterii de 
noi aspiraţii. 

A trece prea repede sau indiferent peste o asemenea clipă ar fi nu doar 
nedrept, ci şi periculos. 
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