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Abstract. This paper aims to examine the denotation of the principle of
self-determination before the Pace Treaty from 1919 and the extent to
which the principle underpinned the peace treaties that followed the First
World War. As such, it configures the two great ways of defining the
principle on which the peace treaties were based: the principle of self-
determination, connoted as self-governing, which guided the negotiations
at the Versailles Peace Conference through President Wilson’s Fourteen
Points, and the principle of self-determination, used in The Treaty of
Brest-Litovsk, and sustained by “the official socialism“.
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Denotaþia curentã a principiului autodeterminãrii este aceea a dreptului po-
poarelor de a dispune de propriul teritoriu, o denotaþie care este compatibilã cu
aceea a principiului suveranitãþii popoarelor ºi cu obiectivul constituirii statelor
naþionale. Ca atare, din 1918, principiul autodeterminãrii reprezintã alãturi de
principiul suveranitãþii popoarelor „singurele principii valide ale legitimitãþii
moderne, dacã «valid» este sinonim cu purtãtorul celui mai larg consens“2. Ca
autodeterminare a „popoarelor“, el constituie „principiul dominant de organizare
a sistemului internaþional“ ºi ca „autodeterminare naþionalã“ este „intrinsec co-
nectat cu naþiunea“3. Constituie unul dintre cei trei piloni pe care se bazeazã sis-
temul de drept internaþional al secolului XX, alãturi de suveranitatea statului ºi
inviolabilitatea frontierelor4. Lucrarea de faþã îºi propune sã configureze cele
douã mari modalitãþi de definire a principiului care a fundamentat tratatele de
pace din timpul ºi de dupã „Rãzboiul cel Mare“ „al Naþiunilor“: principiul autode-
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terminãrii, conotat ca principiu al autoguvernãrii, care a ghidat negocierile la
Conferinþa de pace de la Versailles prin cele „Patrusprezece Puncte“ ale preºe-
dintelui Woodrow Wilson, ºi principiul autodeterminãrii susþinut de „socialismul
oficial“, recunoscut de Soviete ºi folosit în Tratatul de la Brest-Litovsk.

Autodeterminarea, autoguvernarea
ºi o „popularã interpretare greºitã“

A devenit un loc comun afirmaþia cã principiul autodeterminãrii a constituit
unul dintre instrumentele prin care Woodrow Wilson s-a strãduit sã aplice con-
cepþia unei „noi ordini mondiale“ – a statelor egale care coopereazã pentru secu-
ritatea lor comunã5 –, a unei „«noi diplomaþii» faþã de Austro-Ungaria, faþã de
bolºevici... ºi faþã de propriii aliaþi“ din Europa6 ºi a bazei generale a condiþiilor
de pace. Wilson a fost ºi este considerat cel mai proeminent exponent al viziunii
„unei societãþi internaþionale juste, bazatã pe principiul autodeterminãrii“, apãrând
în acest sens „pentru un scurt, dar crucial, moment“ – „the Wilsonian moment“
– drept „heraldul unei noi ere în relaþiile internaþionale“7. Ca atare, se considerã
cã – „în contextul a douã dintre cele mai catastrofale evenimente ale secolului
al XX-lea: primul rãzboi mondial ºi revoluþia bolºevicã“8 – el „a lansat transfor-
marea normelor ºi standardelor relaþiilor internaþionale care au consacrat autodeter-
minarea statului-naþiune ca singura formã politicã legitimã în întreaga lume, aºa
cum cereau popoarele colonizate ºi marginalizate care ulterior au obþinut recu-
noaºterea ca actori suverani ºi independenþi în societatea internaþionalã“9. Cele
„Patrusprezece Puncte“10, prezentate la 8 ianuarie 1918 în discursul sãu la sesiunea
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comunã a Congresului Statelor Unite, care cuprindeau „ideile naturii esenþiale
unui acord dupã primul rãzboi mondial“, reflectã rolul sãu ºi al Statelor Unite în
disoluþia Imperiului austro-ungar, în afirmarea naþiunilor din Europa Centralã ºi
de Sud-Est, în crearea unor noi state, precum Polonia ºi Cehoslovacia, ºi în
extinderea considerabilã a altora, precum România, în desfãºurarea plebiscitelor
ºi stabilirea de zone internaþionalizate, precum regiunea Saar ºi Danzig (Gdansk),
în dezarmare º.a.m.d.11. Cele „Patrusprezece Puncte“, în special cele opt legate
de aspectele teritoriale, au constituit, în fapt, „justificarea destrãmãrii Imperiului
austro-ungar“12 întrucât, aºa cum prevedea Punctul 10 din document, „Popoarelor
Austro-Ungariei, al cãror loc între naþiuni dorim sã-l salvgardãm ºi asigurãm, ar
trebui sã li se acorde cea mai liberã posibilitate de dezvoltare autonomã“ ºi, con-
form cerinþelor de la Punctul 11 din document, „România, Serbia ºi Muntenegru
ar trebui evacuate; teritoriile ocupate restabilite; Serbiei acordat acces liber ºi
sigur la mare; relaþii între cele câteva state balcanice decise prin consiliere prie-
teneascã de-a lungul liniilor de credinþã [religioasã – n.a.] ºi naþionalitate stabilite
istoric; ºi introduse garanþii internaþionale privind independenþa politicã ºi eco-
nomicã ºi integritatea teritorialã a celor câteva state balcanice“13.

Nici în aceste douã Puncte ale discursului lui Wilson, aºa cum se poate observa,
ºi nici în celelalte Puncte, nu apare expresia „autodeterminare“, aºa cum nu
apare nici în declaraþiile sale publice din anii rãzboiului14. În acelaºi mod, în cele
„Patrusprezece Puncte“ nu existã o motivaþie explicitã sau un argument cu privire
la dezmembrarea statelor multinaþionale ºi la graniþe conforme criteriilor etnolo-
gice. Întrebarea este dacã termenii utilizaþi de Wilson: dezvoltarea autonomã,
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restabilirea teritoriilor ocupate (se poate înþelege teritorii anexate), liniile de
credinþã ºi naþionalitate, independenþa ºi integritatea teritorialã – în mod inten-
þionat impreciºi – sunt subsumabili conceptului de autodeterminare.

Una dintre cele mai interesante ºi documentate teze susþinute în aceastã pri-
vinþã este cã „autodeterminarea naþionalã“ sau conotaþia etno-naþionalistã atri-
buitã idealului politic al lui Wilson nu a fost susþinutã în mod explicit de preºe-
dintele american ºi nu aparþine concepþiei sale. Autorul ei, Trygve Throntveit, a
considerat cã Wilson a permis „milioanelor de oameni din întreaga lume sã
creadã cã ordinea postbelicã pe care el a imaginat-o a privilegiat statul-naþiune
etnic (ethnic nation-state) mai presus de toate formele de organizare politicã“ ºi
cã „aceastã popularã interpretare greºitã (popular misunderstanding) a distorsionat
istoriografia erei Wilson în moduri rareori evidente, însã totuºi profunde“15.
Throntveit a susþinut cã preºedintele american a vizat nu o reglementare a întregii
lumi pe baza statelor-naþiune etnice (ethnic nation-states), ci transpunerea prac-
ticã a viziunii unui internaþionalism radical sau a unui internaþionalism integrativ,
aºa cum a ilustrat în proiectul unei Ligi a Naþiunilor (Punctul 14 din discursul
sãu din ianuarie 1918). Într-o altã perspectivã, conducerea relaþiilor externe ame-
ricane sub preºedinþia lui Wilson a fost consideratã ca fiind caracterizatã deopo-
trivã de universalism ºi de unilateralism, dat fiind cã preºedintele Wilson a aplicat
„ideea controlului social internaþional în relaþiile externe americane, [ºi] a pro-
movat securitatea colectivã în scopul de a restrânge egoismul naþional“16. Con-
sonant într-o oarecare mãsurã cu aceastã perspectivã, Throntveit a susþinut cã
autodeterminarea naþionalã a constituit pentru Wilson doar un mijloc de autogu-
vernare – „un mijloc cu aplicaþii limitate, de încurajare a condiþiilor în care cetã-
þenii ar putea ajuta la modelarea politicilor ºi scopurilor guvernelor lor – condiþii
pe care el le-a considerat cruciale pentru realizarea relaþiilor democratice dintre
state care ar garanta pe termen lung pacea“17. Conform inferenþei lui Throntveit,
înspre aceastã concluzie conduce dezvoltarea filosofiei politice a lui Wilson,
contextul în care el a enunþat cele „Patrusprezece puncte“ ºi demersurile lui ire-
niste ulterioare.

În analiza pe care Throntveit a fãcut-o filosofiei politice wilsoniene autogu-
vernarea (the self-government) este identificatã ca principiu de bazã al naþiona-
lismului civic promovat de Wilson. Dupã Throntveit, Wilson a idealizat autogu-
vernarea ca „drept al tuturor de a ajuta conducerea afacerilor publice în societate“
ºi a promovat „dreptul civil la autoguvernare, prin care el a înþeles participarea
tuturor constituenþilor unei organizãri statale la deciderea afacerilor ei publice“18.
Întrucât „fiecare stat este un stat-naþiune“ – statul-naþiune ideal fiind deopotrivã
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organic ºi civic (produs al istoriei, al circumstanþelor istorice ºi al obiceiurilor,
al spiritului datoriei civice, al angajamentului civic faþã de scopurile comune) –,
naþiunea dezvoltã capacitatea de autoguvernare în oamenii înºiºi, ca „formã a
caracterului“ ºi, într-un mod esenþial, ca „obiºnuinþã a discursului deliberativ
asupra afacerilor publice“19. Fundamentale, vitale pentru ordinea internaþionalã
sunt principiile dreptului care compun „conºtiinþa universalã a omenirii“ ºi tra-
ducerea acestei conºtiinþe într-un „sens moral“ ºi într-o „comunitate între state“.
Ca atare, gândirea politicã a lui Wilson, liberalã ºi organicistã, ºi internaþionalistã
în acelaºi timp, a fost incongruentã cu principiul autodeterminãrii naþionale. Aºa
cum specificã Throntveit, Wilson nu a fost interesat de autodeterminare în cono-
taþia de simplã trasare a graniþelor teritoriale, ci în autodeterminare „ca problemã
de eticã politicã practicã“, esenþializatã în ideea „cã toþi oamenii ar trebui sã aibã
un cuvânt de spus în guvernare“20, adicã în autoguvernare.

În ceea ce priveºte background-ul enunþãrii celor „Patrusprezece Puncte“ ale
lui Wilson, se cuvine a fi menþionatã „primirea rece“ de care a avut parte „Pacea
fãrã Victorie“ din partea guvernelor aliate, fapt care a indicat nu doar „prãpastia
dintre obiectivele lor ºi cele ale lui Wilson“21, cã ºi asimilarea retoricii autodeter-
minãrii naþionale de cãtre anumiþi demnitari aliaþi (revoluþionari ruºi, bolºevici
ºi chiar de Lloyd George22), cerinþa rãspicatã a „pãcii fãrã anexãri“ sub „«o auto-
ritate supranaþionalã» cuprinzând un legiuitor internaþional“ (Partidul Laburist),
insistenþa asupra revizuirii obiectivelor de rãzboi ale guvernelor aliate astfel
încât ele „sã reflecte «dreptatea internaþionalã» pentru care au pretins cã luptã“
(socialiºtii francezi).

Chiar dacã nu au reprezentat un „contra-manifest“ la manifestul lui Lenin,
„declaraþiile bolºevice cã orice aspiraþie etnic-naþionalistã trebuie sã fie realizatã
într-un stat suveran“ trebuie sã fi fost „un afront la idealul civic-naþionalist al lui
Wilson de comunitãþi diversificate care dau formã scopurilor comune prin
«sfãtuire generalã» (common counsel)»“23. În consecinþã, cele „Patrusprezece
Puncte“ au constituit încercarea lui Wilson de a stabili cã scopul sãu este de a
crea un mediu internaþional cu instituþii care se autoguverneazã, „un aranjament
care sã ofere o bazã psihologicã ºi politicã stabilã reacþiilor internaþionale, coo-
perative, la schimbare“24. Studiul lui Throntveit menþioneazã analiza obiectivului
internaþionalist al lui Wilson realizatã prin intermediul conexiunii dintre pragma-
tismul filozofic ºi teoria democraticã a erei progresiste (James T. Kloppenberg)
ºi analiza programului de pace al lui Wilson din 1918 (Michla Pomerance) pro-
movat ca „«fuziune ºi confuzie a câtorva idei» despre «autodeterminare», inclu-
zând «libertatea în raport cu dominaþia «strãinã» («autodeterminarea externã»),
libertatea de a alege propria formã de guvernare («autodeterminarea internã»), o
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formã de continuare a autoguvernãrii (democraþia), [ºi] principiul o naþiune – un
stat»“25. Aceastã analizã a argumentat cã principiul fundamental din care s-au
derivat celelalte permutãri aplicate în diferite contexte a fost „continuarea autogu-
vernãrii“.

Ca atare, Throntveit a prezentat o serie de argumente în sprijinul tezei cã, la
Wilson, autodeterminarea se cuvine a fi înþeleasã nu ca ideal naþional ci ca ideal
civic în contextul unui obiectiv internaþionalist major, un mediu internaþional cu
instituþii care se autoguverneazã, anume cã: (a) modelul general ºi obiectivele lui
Wilson au fost „poliglotele, mozaicatele State Unite“ [ale Americii] sau o para-
digmã americanã nonetnicistã26; (b) focalizarea pragmaticã a preºedintelui ame-
rican a fost „asupra încurajãrii autoguvernãrii prin diverse aranjamente politice
ºi economice specific situaþionale“ – inspirat fiind în aceastã privinþã de con-
cepþia lui Lippmann asupra „maºinãriei flexibile, înalt adaptive prin care «metoda
politicã» ar putea depãºi «pretenþiile la suveranitate» într-o lume a barierelor
geografice tot mai caduce“27; (c) lipsa de interes a lui Wilson pentru indepen-
denþa politicã a naþionalitãþilor lipsite de stat ºi pentru stabilirea graniþelor în
acord cu criteriile etnologice; (d) temerea preºedintelui american cã aplicarea
extremã a principiului autodeterminãrii ar fi putut „perturba într-o mãsurã inde-
finibilã guvernãrile existente“. Aceste argumente explicã imprecizia deliberatã a
termenilor care au fost utilizaþi în cele „Patrusprezece Puncte“ ºi caracterul lor
deliberat confuz, aspecte care, la rândul lor, explicã imprecizia mesajului transmis.
Întrucât etnologia nu a fost fundamentalã pentru Punctele care au vizat Imperiile
austro-ungar ºi otoman, dupã interpretarea lui Throntveit, care a folosit în acest
sens Memorandumul elaborat de Inquiry, apelul la „dezvoltare autonomã“, din
Punctul 10 al celor „Patrusprezece Puncte“, a fost, în fapt, nu o încurajare a ru-
perii imperiilor ci a „federalismului“ în Austro-Ungaria, a încetãrii „vasalitãþii“
ambelor imperii faþã de Germania ºi a distrugerii autocraþiei în ºi între naþiuni.
Desigur, din acest punct de vedere se poate afirma cã Wilson „a subordonat din
nou aspiraþiile naþionaliste politicii deliberative, stabilitãþii regionale ºi libertãþii
faþã de maºinaþiunea externã“ (foreign intrigue)28. În aceeaºi cheie poate fi inter-
pretat ºi îndemnul adresat pentru statele balcanice, formulat la Punctul 11, de a
stabili relaþii „decise prin consiliere prieteneascã de-a lungul liniilor de credinþã
ºi naþionalitate stabilite istoric“, de a soluþiona disputele de frontierã ºi nu de a
stabili noi state-naþiuni, de a fundamenta relaþia lor decisivã „pe un echilibru
echitabil între considerentele naþionaliste ºi economice, aplicate într-un spirit
generos ºi inventiv dupã o cercetare ºtiinþificã imparþialã“. Ca atare, se poate
argumenta perfect justificat, odatã cu Throntveit, cã „Punctele teritoriale ale lui
Wilson au fost concepute pentru a identifica problemele majore cu care s-ar con-
frunta pacificatorii (peacemakers) la sfârºitul rãzboiului ºi pentru a exemplifica
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Conception“, American Journal of International Law, 70, January, 1976, pp. 1-27, îndeosebi p. 20, apud
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26 Throntveit atrage atenþia cã, într-un interviu din 28 decembrie 1918, Wilson a respins descriptorul etnic
„anglo-saxon“ în favoarea celui de „culturã americanã“. A se vedea Trygve Throntveit, op. cit., p. 463.

27 Ibidem, p. 462.
28 Ibidem, p. 465.



– nu codifica – soluþii internaþionaliste pragmatice“29 ºi, odatã cu Miller, cã pentru
Wilson „pacea lumii este superioarã în importanþa oricãrei chestiuni de jurisdicþie
politicã sau de frontierã“30. Concluzia acestei analize este cã, pe de o parte,
Wilson nu a fãcut în mod public ºi explicit distincþia „între idealul internaþionalist
pe care l-a îmbrãþiºat ºi etnonaþionalismul pe care retorica lui l-a inspirat“31 ºi
cã, pe de altã parte, cele „Patrusprezece Puncte“ exprimã tradiþia americanã
civic-naþionalistã a autoguvernãrii mai curând decât ideile etnic-naþionaliste
europene de autodeterminare. Distincþia dificilã (nice) fãcutã de Wilson între
autoguvernare ºi autodeterminare (sau „independenþa etnic naþionalã“ – ethnic
national independence)32 – ca ºi declaraþia lui controversatã cã „Aspiraþiile
naþionale trebuie respectate; popoarele pot fi acum dominate ºi guvernate numai
prin propriul lor consimþãmânt“33 – explicã într-o mare mãsurã de ce constituie
o inexactitate interpretarea cã Wilson a fost un susþinãtor al principiului autode-
terminãrii „calibrat etnic“ ºi de ce termenul „autodeterminare“ al lui Wilson –
care ar fi trebuit sã reprezinte „un standard corect pentru determinarea autoritãþii
suverane“ – a fost eliminat din Articolul X al Convenþiei Ligii Naþiunilor34.

Dreptul naþiunilor la autodeterminare

Principiul autodeterminãrii a constituit, de asemenea, o preocupare impor-
tantã pentru „socialismul oficial“ – în preajma Congresului Socialist Internaþional
de la Londra din 189635, în discuþiile social-democraþilor ruºi dintre anii 1903-1913
ºi, în special, în timpul rãzboiului. Lucrãrile lui Lenin reflectã „bãtãlia dintre ten-
dinþele socialiºtilor din strãinãtate“ ºi a celor din Rusia, el personal ocupându-se
cu aceastã temã în scrieri precum „Discuþia rezumatã asupra autodeterminãrilor“
(iulie 1916) ºi „Pamfletul Junius“ (iulie 1916), în corespondenþã ºi în lucrãrile
Congresului, pe care le-a editat, îndeosebi în „Rezoluþia asupra chestiunii naþio-
nale“ (mai 1913) ºi „Revoluþia socialistã ºi dreptul naþiunilor la autodeterminare:
teze“ (ianuarie-februarie 1916).

În 1913, în „Rezoluþia asupra chestiunii naþionale“ – parte a Rezoluþiilor din vara
anului 1913, de la Conferinþa comunã a Comitetului Central al Partidului Muncitoresc
Social Democrat Rus ºi a oficialilor de partid (23 septembrie-1 octombrie, Poronin,
lângã Cracovia), editate de Lenin – dreptul naþiunilor oprimate la autodeterminare
a fost definit ca drept de secesiune ºi de formare de state independente. Promovat
„fãrã putinþã de tãgadã“ de Partidul Social-Democrat, acest drept a fost motivat
ca fiind „dictat de principiile fundamentale ale democraþiei internaþionale, în ge-
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neral, ºi, în mod specific, de oprimarea naþionalã fãrã precedent a majoritãþii locui-
torilor Rusiei de cãtre monarhia þaristã...“36. Dreptul naþiunilor la autodeterminare,
adicã „garanþia constituþionalã a unei metode absolut libere ºi democratice de decizie
în problema secesiunii“, care „nu trebuie în nicio împrejurare confundatã cu
oportunitatea secesiunii unei naþiunii date“37, putea fi realizatã, conform Rezoluþiei,
„doar printr-un coerent ºi cuprinzãtor sistem de guvernare democratic republicanã
care garanteazã deplina egalitate a tuturor naþiunilor ºi limbilor, care nu recunoaºte
o limbã oficialã obligatorie, care oferã oamenilor ºcoli în care instruirea este fãcutã
în toate limbile materne ºi a cãrui constituþie conþine o lege fundamentalã ce in-
terzice orice privilegii vreunei naþiuni ºi orice încãlcare a drepturilor vreunei mino-
ritãþi naþionale“38.

În februarie 1916, în tezele privind „Revoluþia socialistã ºi dreptul naþiunilor
la autodeterminare“, dreptul la autodeterminare sau „dreptul la libera separare
politicã“39 este definit ca aparþinând „în întregime ºi exclusiv sferei democraþiei
politice“40, ca implicând „libertatea completã de a crea agitaþie în scopul sece-
siunii ºi al unui referendum asupra secesiunii de cãtre naþiunea secesionistã“,
anume „o expresie consistentã a luptei împotriva oricãrei opresiunii naþionale“.
Textul specificã faptul cã aceastã libertate nu este echivalentã cu o cerere de
separare, fragmentare ºi formare de state mici, cã dorinþa de separare este redusã
într-un sistem de stat democratic care permite libertatea de secesiune ºi într-un
stat democratic mare care „permite incontestabil“ avantaje economice ºi sociale.
Într-un mod similar, recunoaºterea autodeterminãrii nu este sinonimã cu recu-
noaºterea federalizãrii ca principiu, dar federalizarea este preferatã „inegalitãþii
naþionale ca singurã cale cãtre un centralism democratic deplin. Din acest punct
de vedere, Marx, care era un centralist, a preferat chiar ºi federaþia Irlandei cu
Anglia unei subordonãri forþate a Irlandei faþã de Anglia“41. În tipurile de þãri
interesate de autodeterminare naþiunalã sunt incluse cele estic europene: Austria,
Balcanii ºi Rusia, în care s-au dezvoltat miºcãrile naþionale ºi s-a intensificat
lupta naþionalã ºi în care „sarcinile proletariatului... nu pot fi realizate fãrã apã-
rarea dreptului naþiunilor la autodeterminare“42.

În acelaºi an, la cea de-a doua Conferinþã Socialistã Internaþionalã de la
Kienthal (11-17 aprilie 1916), discutând critic „programul de pace“ ºi recunoaº-
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terea presupus unanimã a luptei împotriva anexãrilor vechi ºi noi, anume împo-
triva aproprierilor de teritorii împotriva voinþei populaþiilor acestor teritorii,
Lenin a considerat conceptul de anexare ca fiind inseparabil legat de conceptul
de autodeterminare a naþiunilor43, ºovinismul ºi anexaþionismul, inclusiv cel al
partidelor socialiste oficiale, în special al acelora ale „marilor puteri“44, necesitând
o combatere extensivã. De asemenea, în acelaºi an, în „Discuþia rezumatã asupra
autodeterminãrilor“ (iulie 1916), anexarea este definitã drept „violarea autode-
terminãrii unei naþiuni“, drept „stabilire a frontierelor de stat contrar voinþei
populaþiei“, folosind mijloace de forþã, oprimând naþiunea respectivã ºi încãlcând
statu quo-ul45. Lenin a specificat cã „a fi împotriva anexãrilor“, „«a fi împotriva
reþinerii forþate a oricãrei naþiuni într-un anumit stat»„ (stat anexionist) ºi a fi
angajat (ca parte a puterii) „la renunþarea reþinerii prin forþã“ „înseamnã a fi în
favoarea dreptului la autodeterminare“46. Dupã Lenin, transformarea dualã în
sfera politicã – egalitatea deplinã a naþiunilor din stat ºi libertatea separãrii poli-
tice, cu referire la delimitarea frontierelor de stat – este conexatã de eliberarea
naþiunilor oprimate47. O naþiune care este doar „autonomã“ nu se bucurã de
drepturi egale cu cele ale „naþiunii conducãtoare“. În aceste condiþii, dupã Lenin,
doar o schimbare revoluþionarã, care submineazã bazele puterii, ºi nu un program
reformist, va aboli toate privilegiile naþiunii conducãtoare, va stabili egalitatea
completã ºi va aboli opresiunea naþionalã în toate formele ei48.

Fãrã îndoialã, acest limbaj bolºevic precis al autodeterminãrii, „Declaraþia drep-
turilor popoarelor din Rusia“, publicatã de Lenin la 15 noiembrie 1917, cerinþele
miºcãrilor de stânga din Europa ºi Tratatul de la Brest-Litovsk, semnat în martie
1918 – primul acord internaþional bazat pe principiul autodeterminãrii – a atras
o adevãratã „revoluþie diplomaticã ºi ideologicã“, anume eforturile polivalente
ale Antantei în contracararea forþei lor de atracþie.
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