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Recenzowane opracowanie przygotowane przez grupê badaczy pod kierow-
nictwem naukowym prof. Sz. Kadyrowa prezentuje efekty badañ z zakresu etno-
logii. Powsta³o ono przy wspó³pracy z Miêdzynarodowym Zwi¹zkiem
„Muþectvo i gumanizm”. Autorami ksi¹¿ki s¹ pracownicy uniwersyteckich
oœrodków naukowych, w tym Instytutu Etnologii i Antropologii Rosyjskiej Aka-
demii Nauk, jednostek naukowych w Tad¿ykistanie, Pary¿u, czy USA.

Publikacja podejmuje ró¿ne w¹tki z obszaru teorii i metodologii etnologii.
Struktura pracy sk³ada siê z dwóch czêœci: pierwszej pt. Ètnos i ètnosy (Etnos i et-
nosy) (s. 3–47) oraz drugiej pt. Paradygmat i matryca ètnologii (Paradygmat
i matryca etnologii) (s. 48–107), podzielonych na rozdzia³y. Rozwa¿ania czêœci
pierwszej rozpoczyna wprowadzenie (Vvedienie, s. 3–6), w którym Autorzy wy-
raŸnie podkreœlaj¹, ¿e choæ powsta³o wiele koncepcji dotycz¹cych etnosu i naro-
du, jako otwarte nale¿y traktowaæ pytanie o to, czym s¹? Istota ich analiz zawiera
siê m.in. w poszukiwaniach koncentruj¹cych siê wokó³ odpowiedzi na tak posta-
wione pytania z punktu widzenia etnologii.

W rozdziale Otricnie ètnosa (Zaprzeczenie etosu) (s. 7–14) Autorzy w cieka-
wy sposób przedstawiaj¹ badania S. N. Abašina, który podejmuje nowatorsk¹
próbê odpowiedzi na pytanie czym jest etnos, naród i jakie fenomeny okreœlaj¹
stosunki miêdzyetniczne. Poddaj¹c krytyce pogl¹dy badacza, Autorzy wskazuj¹
na szczególn¹ rolê struktury etnosu. W inspiruj¹cy sposób wyjaœniaj¹ równie¿ na
czym polega g³ówny b³¹d badaczy zachodnich traktuj¹cych o etnicznoœci. Upa-
truj¹ go – w ich optyce mylnym podejœciu – opieraj¹cym siê na tym, ¿e to¿samoœæ
etniczna mo¿e byæ tylko jedna, gdy¿ cz³owiek nie jest w stanie byæ równoczeœnie
cz³onkiem dwóch grup etnicznych.

Rozwa¿ania kolejnego rozdzia³u pt. Profanaciâ opredelenij ètnosa (Profana-
cja okreœlenia etnosu) (s. 14–21) stanowi¹ kontynuacjê analizy etnosu i okre-
œlaj¹cych go bytów. Autorzy przywo³uj¹c szereg teorii, wskazuj¹ m.in. na badania
S. M. Širokogorova, który wyjaœniaj¹c omawiane pojêcie ³¹czy ze sob¹ wiedzê
z etnologii i etnografii. W dalszych analizach uwagê Czytelnika koncentruj¹ m.in.
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na tym, ¿e sama nazwa narodu niewiele mówi o jego etnogenezie. Przedstawiciele
etnosu choæ mog¹ mówiæ ró¿nymi jêzykami, we wzajemnych kontaktach pos³u-
guj¹ siê jêzykiem rodzimym, uto¿samiaj¹c siê jednoczeœnie z rdzeniem, z którego
siê wywodz¹. Autorzy interesuj¹co poruszaj¹ problematykê to¿samoœci etnicznej,
zwracaj¹c uwagê na fakt, ¿e cechuj¹ j¹ ró¿ne poziomy, które niejednokrotnie zale¿-
ne s¹ od konkretnych sytuacji, w których znajduje siê cz³owiek. W uwagach koñ-
cowych formu³uj¹ trafn¹ konkluzjê, ¿e aby rozwa¿aæ o to¿samoœci etnicznej
cz³owieka czy te¿ danej grupy ludzi wa¿ne jest nie tylko zbadanie ich pochodzenia,
ale równie¿ ich wiêzi rodzinnych i przynale¿noœci do okreœlonej kultury. Rozdzia³
zamykaj¹ przemyœlenia na temat roli czynnika politycznego w kszta³towaniu
etnosu.

Kolejny rozdzia³ pt. Kornievoj postulat („aksioma”) i glovnoe svojstvo ètniè-
nosti (G³ówny postulat (aksiomat) i w³aœciwoœci etnicznoœci) (s. 22–25) poszerza
refleksjê nad fenomenem etnosu, koncentruj¹c uwagê Odbiorcy m.in. na okre-
œlaj¹cych go w³aœciwoœciach. Z kolei w rozdziale Klan i ètnos (Klan i etnos)
(s. 25–30) Autorzy wprowadzaj¹ Czytelnika w ciekawe i szczegó³owe rozwa-
¿ania na temat roli etnicznoœci w klanach i strukturach „patron–klient”.

W rozdziale Naciâ i ètnos (Naród i etnos) (s. 30–39) zaprezentowano szereg
pogl¹dów i podjêto ambitn¹ próbê opisu i wyjaœniania czym jest naród a czym et-
nos, wskazuj¹c przy tym, ¿e pojêæ tych z jednej strony nie nale¿y traktowaæ jako
przeciwstawne, a z drugiej jako to¿same. Autorzy w inspiruj¹cy sposób traktuj¹
o tym, ¿e konsolidacja grupy etnicznej w naród jest reakcj¹ na groŸby asymilacji
ze strony narodu tytularnego. Ich analizy ³¹cz¹ siê z nastêpnym rozdzia³em, w któ-
rym z kolei pochylaj¹ siê nad paradygmatem etnicznoœci (s. 39–45).

Czêœæ pierwsz¹, w której ukazane zosta³y wybrane aspekty obszaru badañ, za-
myka streszczenie (s. 45–47), w którym Autorzy syntetycznie wskazuj¹ na
g³ówne wnioski swoich badañ, w tym formu³uj¹ konkluzjê, ¿e przynale¿noœæ et-
niczna jest wpisana w cz³owieka, rzutuje na jego spo³eczn¹ egzystencjê, a tak¿e
stosunki miêdzyludzkie. Uœwiadamiaj¹ Czytelnikowi, ¿e asymilacja jednej grupy
etnicznej przez drug¹ jest istot¹ rozwoju etnicznoœci, a same grupy etniczne od-
dzia³uj¹c na siebie w kontekœcie konkurencji zabiegaj¹ o okreœlone miejsce
w hierarchii.

Czêœæ drug¹ publikacji otwieraj¹ rozwa¿ania dotycz¹ce paradygmatu etnolo-
gii. Autorzy podejmuj¹ próbê okreœlenia miejsca etnologii w systemie dyscyplin
zajmuj¹cych siê problematyk¹ grup etnicznych i narodu. Wyjaœniaj¹ przy tym, ¿e
we wspó³czesnej etnologii istnieje wiele ró¿norodnych koncepcji dotycz¹cych et-
nosu czy narodu oraz przyczyn dla których powstaj¹. Powód ich rozwoju argu-
mentuj¹ tym, ¿e ¿adna z nich nie jest w stanie w pe³ni zidentyfikowaæ i wyjaœniæ
wszystkich fenomenów zwi¹zanych z grup¹ etniczn¹ czy narodem. Ciekawie pre-
zentuj¹c ró¿ne szko³y badaczy, niejednokrotnie zbie¿ne, wskazuj¹ tak¿e na proces
ich powstawania. Ukazuj¹ równie¿ wspólne elementy wiêkszoœci koncepcji,
w tym m.in. akcentuj¹, ¿e cz³owiek mo¿e niejako ukrywaæ swoj¹ to¿samoœæ et-
niczn¹ dla osi¹gniêcia ró¿nych celów (s. 51).
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Autorzy pracy podejmuj¹ rozwa¿ania nad paradygmatem etnologii, krytycz-
nie odnosz¹ siê do wielu koncepcji w danym zakresie. W konkluzji rozwa¿añ
stwierdzaj¹, ¿e do tej pory nie traktowano go jako specyficznego narzêdzia badañ
w teorii i metodologii etnosu (s. 55). Z dalszej lektury Czytelnik dowiaduje siê
o wyznaczonych przez Autorów zadaniach, w tym dotycz¹cych wykorzystania
paradygmatu w etnologii dla wyznaczenia ram tej dyscypliny, a tak¿e pokazania
wp³ywu paradygmatu na stosunek badaczy wobec problemów etnologii.

Kolejny rozdzia³ pracy pt. Ètnoforstvo (s. 59–63), poszerza refleksjê nad
tytu³owym fenomenem. Autorzy interesuj¹co wyjaœniaj¹ pojêcie ètnofor, osta-
tecznie dochodz¹c do wniosku, ¿e ludzie siê nimi rodz¹. Rozwa¿aj¹ równie¿ o sto-
sunkach miêdzyetnicznych, przedstawiaj¹c pogl¹d, ¿e etnicznoœæ jest fenomenem
grupowym, który odgrywa istotn¹ rolê w ¿yciu cz³owieka. Prezentuj¹ równie¿
pogl¹d, ¿e ka¿dy z narodów jest wyj¹tkowy i posiada indywidualne cechy, co
z kolei rodzi szereg pytañ w budowaniu jednego paradygmatu badañ.

Kolejne dwa rozdzia³y (s. 63–64; s. 64–79) opisuj¹ i wyjaœniaj¹ szerokie spek-
trum koncepcji zwi¹zanych z formu³owaniem paradygmatu w etnologii, w tym
koncentruj¹ uwagê Czytelnika na rozwa¿aniach dotycz¹cych etnicznoœci, wska-
zuj¹c m.in. ¿e jest ona manifestowana tylko wówczas, gdy dochodzi do sporów
spo³ecznych czy politycznych pomiêdzy ró¿nymi grupami etnicznymi. Analizê
zawart¹ w rozdzia³ach zamyka podsumowanie, systematyzuj¹ce wiedzê Odbior-
cy. Autorzy wyraŸnie akcentuj¹, ¿e przy zg³êbieniu problematyki paradygmatów
w etnologii wyodrêbniaj¹ siê dwie zasadnicze grupy pogl¹dów. Ró¿nica miêdzy
nim koncentruje siê wokó³ sporów dotycz¹cych etnosu i narodu. Jedne podkre-
œlaj¹ pierwszoplanow¹ rolê etnicznoœci w procesie socjalizacji jednostki, z kolei
drugie wskazuj¹, ¿e etnicznoœæ jest wtórna i stanowi „produkt” socjalizacji jed-
nostki (s. 79).

Rozdzia³ pt. Matrica ètnologii (Matryca etnologii) (s. 80–84) rozpoczyna po-
szukiwanie odpowiedzi na pytanie, kim s¹ etnolodzy? W szerokiej gamie przed-
stawionych pogl¹dów, Czytelnik zapoznaje siê z ro¿nymi odpowiedziami na tak
postawione pytanie. Z kolei w nastêpnym rozdziale pt. Ètnos i socium (Etnos
i spo³eczeñstwo) (s. 84–87) Autorzy koncentruj¹ uwagê Odbiorcy na relacjach na
linii „etnos–spo³eczeñstwo”, formu³uj¹c pogl¹d, ¿e s¹ to byty nierozerwalne. Do-
starczaj¹c Czytelnikowi po raz kolejny szerokiej i ciekawej palety pogl¹dów, wy-
jaœniaj¹ m.in., ¿e etniczny rozwój jednostki zale¿y od czynników spo³ecznych.

Rozwa¿ania zawarte w kolejnym rozdziale (s. 87–93) w inspiruj¹cy sposób
traktuj¹ o prawach cz³owieka i prawach narodów, stawiaj¹c pytanie o ich pierw-
szeñstwo. Natomiast dalsze analizy zawarte w publikacji koncentruj¹ siê wokó³
zagadnieñ prawa narodów do samostanowienia (s. 93–100).

W koñcowych rozwa¿aniach drugiej czêœci publikacji Autorzy interesuj¹co
prezentuj¹ pogl¹d, ¿e na danym etapie rozwoju etnologii szczególnie wa¿ne jest
krytyczne spojrzenie na badania i koncepcje etnopolitologów. Ow¹ krytykê po-
strzegaj¹ jako wa¿ne Ÿród³o formu³owania uniwersalnego paradygmatu naukowe-
go etnologii (s. 100). Istotnym elementem pozycji jest tak¿e fragment traktuj¹cy
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o uogólnieniach i hipotezach, stanowi¹cy niejako podsumowanie ca³oœciowych
analiz (s. 102–108). Przedstawiona w uwagach koñcowych zawartoœæ meryto-
ryczna porz¹dkuje wiedzê Czytelnika. Z kolei klarowny wykaz literatury stanowi
doskona³e Ÿród³o wiedzy dotycz¹ce dalszego zg³êbiania zagadnieñ z zakresu
etnologii.

Recenzowana ksi¹¿ka posiada walory poznawcze. Publikacja na tle istnie-
j¹cych ju¿ pozycji w literaturze przedmiotu odznacza siê pionierskim charakte-
rem i jest niezwykle przydatna w zrozumieniu zagadnieñ z obszaru etnologii.
Autorzy opracowania poszukuj¹ odpowiedzi na fundamentalne pytania z oma-
wianego zakresu. Analizuj¹ teoretyczne i metodologiczne wytyczne dotycz¹ce
poszczególnych pojêæ, korzystaj¹c przy tym z ciekawego katalogu prac teoretycz-
nych. Prezentuj¹ – niejednokrotnie w krytycznym ujêciu – szereg przeciwstawnych
koncepcji, w tym wskazuj¹ na nowe podejœcie, pozwalaj¹ce wyjaœniæ podstawo-
we pojêcia i mechanizmy w etnologii.

Publikacja stanowi swoist¹ odpowiedŸ na zapotrzebowanie œrodowisk nauko-
wych zainteresowanych problematyk¹ obejmuj¹c¹ kwestie z etnologii. Wype³nia
lukê w wa¿nym obszarze wiedzy naukowej i wnosi znacz¹cy wk³ad w rozwój ba-
dañ nad etnologi¹. Z kolei interdyscyplinarny charakter opracowania sprawia, ¿e
mo¿e byæ ono wykorzystane nie tylko przez etnologów, politologów, ale tak¿e
historyków, socjologów i in.

Za niedoskona³oœæ recenzowanej publikacji uznaæ mo¿na fakt, ¿e ten impo-
nuj¹cy tekst nie jest opatrzony bogactwem przypisów, które s³u¿¹ poszerzeniu
wiedzy Czytelnika. Autorzy nie ustrzegli siê równie¿ od drobnych usterek
i b³êdów redaktorskich, jednak w ¿adnym stopniu nie zmniejsza to wysokiej jako-
œci pracy.

Magdalena KAROLAK-MICHALSKA

Warszawa
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Wojciech Ziêtara, Miêdzynarodówka Socjalistyczna
a socjaldemokracja Europy Œrodkowo-Wschodniej, Wy-
dawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Sk³odowskiej, Lu-
blin 2012, ss. 160.

Opracowanie poœwiêcone relacjom Miêdzynarodówki Socjalistycznej (MS)
z partiami socjaldemokratycznymi z Europy Œrodkowo-Wschodniej stanowi re-
zultat wieloletnich badañ Wojciecha Ziêtary nad miêdzynarodow¹ integracj¹ par-
tii socjalistycznych. Spod pióra wspomnianego Autora w 2007 roku wysz³a
monografia zatytu³owana: Miêdzynarodówka Socjalistyczna. Organizacja, dok-
tryna i dzia³alnoœæ w latach 1951–20011. Prezentowana publikacja jest wiêc
drug¹ ksi¹¿k¹ Ziêtary poœwiêcon¹ miêdzynarodowej wspó³pracy partii socjalis-
tycznych. Autora mo¿na – obok Kazimierza Kika2 – zaliczyæ do najwiêkszych
w Polsce znawców problematyki Miêdzynarodówki Socjalistycznej. Omawiana
publikacja nie jest kopi¹ poprzedniej, Ziêtara przedstawi³ w niej wprawdzie
krótk¹ charakterystykê organizacji, dokonuj¹c przy tym niezbêdnej aktualizacji
(stan na 14 lutego 2011 roku) w porównaniu z poprzedni¹ monografi¹, skupi³ siê
jednak przede wszystkim na stosunku Miêdzynarodówki Socjalistycznej do partii
socjaldemokratycznych z Europy Œrodkowo-Wschodniej.

We wprowadzeniu Autor zawar³ tezê swojej ksi¹¿ki o legitymizacji procesu
tranzycji partii komunistycznych z Europy Œrodkowo-Wschodniej w socjaldemo-
kratyczne poprzez ich cz³onkostwo w Miêdzynarodówce Socjalistycznej. Jego
zdaniem legitymizacja procesu „socjaldemokratyzacji” partii postkomunistycz-
nych dokona³a siê w wiêkszym stopniu poprzez ich „internacjonalizacjê”, przez
co rozumie przyjêcie do MS, ni¿ poprzez procesy europeizacji, które uto¿samia tu
z cz³onkostwem w Partii Europejskich Socjalistów (PES) (s. 7). Zgadzam siê
w zupe³noœci z tez¹ Autora o tym, ¿e cz³onkostwo w Miêdzynarodówce Socjali-
stycznej stanowi³o swego rodzaju demokratyczn¹ „homologacjê” dla partii post-
komunistycznych, która pomaga³a im w kszta³towaniu nowego wizerunku
– ugrupowañ socjaldemokratycznych zarówno na arenie miêdzynarodowej jak
i wœród wyborców w poszczególnych pañstwach. Niemniej jednak wydaje mi
siê, ¿e nies³uszne jest w tym kontekœcie niedocenianie roli europartii i procesów
europeizacji partii postkomunistycznych, zw³aszcza zwa¿ywszy na wiêksz¹
rozpoznawalnoœæ oraz znaczenie europartii w porównaniu z tradycyjnymi miêdzy-

SP 1 ’14 Recenzje 183

DOI 10.14746/ssp.2014.1.13

1 W. Ziêtara, Miêdzynarodówka Socjalistyczna. Organizacja, doktryna i dzia³al-
noœæ w latach 1951–2001, Toruñ 2007.

2 Zob. na przyk³ad: K. Kik, Miêdzynarodówka Socjalistyczna 1951–1992. Zarys
dzia³alnoœci, Warszawa 1994; K. Kik, Miêdzynarodówka Socjalistyczna, w: Organi-
zacje miêdzynarodowe partii politycznych, red. A. Ziêba, Kraków 2005, s. 59–87.



narodówkami o zasiêgu globalnym. Moim zdaniem procesy europeizacji oraz „in-
ternacjonalizacji” partii postkomunistycznych zachodzi³y równolegle czy wrêcz
przenika³y siê oddzia³uj¹c na tworzenie siê nowej to¿samoœci partii lewicowych
o rodowodzie komunistycznym w Europie Œrodkowo-Wschodniej.

Swoj¹ opiniê Autor opiera na przekonaniu, ¿e „[…] proces europeizacji œrod-
kowoeuropejskich partii politycznych nie by³ w pe³ni uzale¿niony od samych par-
tii, ale przede wszystkim od decyzji podejmowanych przez rz¹dy, parlamenty
i obywateli w referendach ogólnonarodowych. Nawet akces partii do powsta-
j¹cych europartii zosta³ uzale¿niony od cz³onkostwa danego pañstwa w UE”
(s. 8). Rzeczywiœcie pe³noprawnymi cz³onkami PES mog¹ zostaæ jedynie partie
z pañstw cz³onkowskich UE. Niemniej jednak cz³onkostwo stowarzyszone mog¹
uzyskaæ partie z pañstw kandyduj¹cych do UE, pañstw zrzeszonych w EFTA lub
tych, które podpisa³y traktaty stowarzyszeniowe z UE; pozosta³e partie mog¹
ubiegaæ siê o status obserwatora3. Edward Olszewski, przywo³ywany przez Ziêta-
rê jako jego nauczyciel (s. 12), w ksi¹¿ce wspó³redagowanej z Autorem tej mono-
grafii stwierdza: „Podkreœliæ nale¿y, ¿e partie z Europy Œrodkowo-Wschodniej
by³y przyjmowane do PES wczeœniej ni¿ ich pañstwa do UE”4. Wydaje siê wiêc,
¿e w ten sposób za wystarczaj¹c¹ przes³ankê znalezienia siê partii w krêgu od-
dzia³ywania europartii uznaje uzyskanie statusu obserwatora czy cz³onka stowa-
rzyszonego.

Ponadto Ziêtara sam zauwa¿a, ¿e w przypadku Miêdzynarodówki Socjali-
stycznej: „Na szybsze przyjêcie mog³y liczyæ te partie, które reprezentowa³y
pañstwa zaawansowane pod wzglêdem transformacji polityczno-gospodarczej,
natomiast partie z pañstw powoli wdra¿aj¹cych zasady demokratyczne do swoich
systemów polityczno-prawnych by³y w³¹czane w drugiej kolejnoœci” (s. 14–15).
Wynika z tego jednoznacznie, ¿e – podobnie jak w przypadku europartii – rów-
nie¿ w miêdzynarodówce cz³onkostwo zle¿a³o nie tylko od samych partii, ale ogól-
nego rozwoju sytuacji i procesów demokratyzacji w poszczególnych pañstwach
ich pochodzenia.

Analizuj¹c przytaczany przez Ziêtarê przyk³ad Socjaldemokracji Rzeczpos-
politej Polskiej (poprzedniczki dzisiejszego Sojuszu Lewicy Demokratycznej),
która w 1995 roku uzyska³a status obserwatora PES, w 1998 roku – status cz³onka
stowarzyszonego, a w 2004 roku – pe³noprawnego, zaœ w 1996 roku przyst¹pi³a
do Miêdzynarodówki Socjalistycznej, trudno jednoznacznie rozstrzygn¹æ, które
zmiany by³y wynikiem europeizacji, a które „internacjonalizacji” partii. Moim
zdaniem SdRP od po³owy lat 90. XX wieku znajdowa³a siê w obszarze zaintereso-
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3 Art. 3 Statutes of the Socialist International, http://www.socialistinternatio-
nal.org (dostêp: 3.04.2012).

4 E. Olszewski, Partia Europejskich Socjalistów, w: Wspó³czesna socjaldemo-
kracja europejska na prze³omie XX i XXI wieku, red. E. Olszewski, W. Ziêtara, Lublin
2012, s. 65.



wania PES oraz MS i obie te organizacje w pewnym sensie wywar³y wp³yw na jej
rozwój, pomagaj¹c w transformacji od partii postkomunistycznej do socjaldemo-
kratycznej i dostarczaj¹c demokratycznej legitymacji, dlatego ¿adna z nich nie
powinna byæ przeceniana kosztem drugiej.

* * *

Ksi¹¿ka ma bardzo czyteln¹ strukturê – sk³ada siê z wprowadzenia oraz trzech
krótkich rozdzia³ów. W pierwszym Autor – na podstawie statutu oraz regulaminu
Rady MS – dokona³ charakterystyki struktury organizacyjnej, przedstawi³ tak¿e
zasady ideowe miêdzynarodówki. W drugim scharakteryzowa³ stosunek MS wo-
bec socjaldemokracji z Europy Œrodkowo-Wschodniej do 1989 roku, a w trzecim
– po 1989 roku. Rozdzia³ pierwszy dostarcza czytelnikowi podstawowych infor-
macji o aktualnym stanie organizacyjno-ideowym MS. Autor charakteryzuje
w nim poszczególne rodzaje cz³onkostwa, jakie w miêdzynarodówce mog¹ uzys-
kaæ partie (pe³noprawne, konsultatywne, obserwatorzy) oraz organizacje (braterskie,
stowarzyszone). Wskazuje przy tym na zró¿nicowanie praw, jakie przys³uguj¹
poszczególnym kategoriom cz³onków, zwracaj¹c uwagê, ¿e prawo g³osowania
przys³uguje wy³¹cznie pe³noprawnym cz³onkom oraz organizacjom braterskim
(ang. fraternal, co mo¿e lepiej t³umaczyæ jako bratnie lub wyspecjalizowane, jak
okreœla je K. Kik5). Mianem tych drugich okreœla siê trzy organizacje w³¹czone
formalnie w strukturê miêdzynarodówki, których nazwy zosta³y wymienione
w statucie: Miêdzynarodówka Socjalistyczna Kobiet, Miêdzynarodowy Zwi¹zek
M³odzie¿y Socjalistycznej oraz Miêdzynarodowy Ruch Sokoli/Edukacyjna Miê-
dzynarodówka Socjalistyczna. W dalszej czêœci rozdzia³u dokonano przegl¹du
organów MS (Kongres, Rada, Komisja Etyki, Komitet Finansów i Administracji,
Przewodnicz¹cy, Prezydium), charakteryzuj¹c ich sk³ad, podstawowe funkcje
oraz zasady funkcjonowania i podejmowania decyzji. Skrótowa charakterystyka
ideowo-programowa organizacji przeprowadzona zosta³a g³ównie w oparciu
o obecnie obowi¹zuj¹c¹ Deklaracjê Zasad przyjêt¹ w Sztokholmie w 1989 roku
oraz Kartê Etyczn¹ z 2003 roku.

W mojej opinii zdecydowanie najciekawszy jest rozdzia³ drugi. Autor w bar-
dzo udany sposób przedstawi³ ewolucjê nastawienia miêdzynarodówki do Europy
Œrodkowo-Wschodniej oraz partii emigracyjnych, od utworzenia organizacji
w 1951 roku do 1989 roku, a zw³aszcza zmianê kursu w latach 70. XX wieku.
Analiza dokumentów przyjmowanych podczas kolejnych Kongresów oraz spot-
kañ Rady MS pozwoli³a na przeœledzenie nie tylko tego, jaki by³ stosunek organi-
zacji do wschodniej czêœci kontynentu, ale tak¿e czy w danym okresie ów temat
by³ wa¿ny dla miêdzynarodówki.
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Wœród za³o¿ycieli Miêdzynarodówki Socjalistycznej znaleŸli siê przedstawi-
ciele partii emigracyjnych z Bu³garii, Czechos³owacji, Jugos³awii, Polski i Wêgier,
którzy starali siê oddzia³ywaæ na kszta³t rezolucji miêdzynarodówki w sprawie re-
gionu i pañstw komunistycznych. Potem do³¹czy³y do nich ugrupowania z Litwy,
£otwy, Estonii, Ukrainy oraz Rumunii. Partie emigracyjne reprezentowane by³y
w organizacji podwójnie – posiada³y status cz³onków konsultatywnych w MS,
a oprócz tego tworzy³y stowarzyszon¹ z miêdzynarodówk¹ – Socjalistyczn¹ Uniê
Europy Œrodkowo-Wschodniej (SUEŒW). W pocz¹tkowym okresie istnienia MS
partie emigracyjne w du¿ej mierze kszta³towa³y jej stanowisko wobec wydarzeñ
we wschodniej czêœci Europy. Miêdzynarodówka wyra¿a³a wówczas solidarnoœæ
z ludnoœci¹ zza ¿elaznej kurtyny i protestowa³a przeciwko dzia³aniom Zwi¹zku
Radzieckiego w regionie. Pewnych symptomów zmian mo¿na – zdaniem Ziêtary
– dopatrywaæ siê ju¿ od Kongresu w Oslo w 1962 roku. Powo³ano wówczas
Grupê Studiów ds. Europy Wschodniej z³o¿on¹ z przedstawicieli partii emigra-
cyjnych oraz ugrupowañ zachodnioeuropejskich, co mia³o s³u¿yæ os³abieniu ra-
dykalizmu postaw tych pierwszych wobec Zwi¹zku Radzieckiego. Na zmianê
stanowiska MS wywar³a wp³yw m.in. nowa polityka wschodnia prowadzona
przez Republikê Federaln¹ Niemiec po objêciu urzêdu kanclerza przez Willy
Brandta w 1969 roku. Moment ten stanowi – w opinii Ziêtary – prze³om dla zmia-
ny stosunku miêdzynarodówki wobec wschodniej czêœci kontynentu. Brandt
uzna³, ¿e odprê¿enie jest koniecznym warunkiem pog³êbiania oraz rozszerzania
siê wp³ywów socjalizmu demokratycznego w Europie i na œwiecie. Problematyka
rozbrojenia uzyska³a w dzia³alnoœci miêdzynarodówki znaczenie priorytetowe.
Organizacja zaanga¿owa³a siê w wypracowanie socjaldemokratycznego stanowis-
ka w tym zakresie, aby staæ siê trzeci¹ si³¹ inspiruj¹c¹ procesy odprê¿enia, obok
USA i ZSRR. Ziêtara wskazuje równie¿ na ciekawy w¹tek fiñskich socjalistów
zwerbowanych przez KGB, którzy – dzia³aj¹c w partii nale¿¹cej do miêdzy-
narodówki – od œrodka inicjowali przekszta³cenie stanowiska MS wobec ZSRR.

Wa¿ne zmiany zmierzaj¹ce w kierunku os³abienia wp³ywu partii emigracyj-
nych mia³y miejsce podczas XIII Kongresu w Genewie w 1976 roku. Wprowa-
dzono wówczas zmiany do statutu, poprzez które – jak trafnie uj¹³ Ziêtara
– „pozycja partii emigracyjnych i SUEŒW nie uleg³a zmianie, równoczeœnie ule-
gaj¹c zmianie” (s. 70). Partie emigracyjne zachowa³y status partii konsultantów,
niemniej jednak zlikwidowano wówczas status partii obserwatorów w³¹czaj¹c te
ugrupowania do kategorii cz³onków konsultantów, przez co znacznie obni¿y³a siê
ranga tych ostatnich. Socjalistyczna Unia Europy Œrodkowo-Wschodniej zacho-
wa³a status organizacji stowarzyszonej, niemniej jednak uleg³ on os³abieniu za
spraw¹ utworzenia nowej kategorii – organizacji bratnich, które zosta³y w³¹czone
do struktury miêdzynarodówki, a ich nazwy wpisane do statutu (Miêdzynarodów-
ka Socjalistyczna Kobiet, Miêdzynarodowy Zwi¹zek M³odzie¿y Socjalistycznej,
Socjalistyczna Miêdzynarodówka Edukacyjna). Organizacje stowarzyszone,
w tym SUEŒW uznano za struktury w pe³ni niezale¿ne, a jedynie wspó³pracuj¹ce
z Miêdzynarodówk¹ Socjalistyczn¹.
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Trzeci rozdzia³ monografii poœwiêcony zosta³ stosunkowi miêdzynarodówki
do partii z Europy Œrodkowo-Wschodniej po 1989 roku. Pocz¹tkowo organizacja
zwraca³a uwagê g³ównie na ugrupowania socjalistyczne o rodowodzie historycz-
nym, o czym œwiadczy fakt, ¿e spoœród oœmiu partii z Europy Œrodkowo-Wschod-
niej przyjêtych do MS na Kongresie w Berlinie w 1992 roku, tylko jedna
– wêgierska – mia³a rodowód komunistyczny. Zmieni³o siê to, gdy okaza³o siê, ¿e
to nie partie historyczne, ale postkomunistyczne odnosz¹ zwyciêstwa w wyborach
w poszczególnych pañstwach, st¹d na kolejnym Kongresie w Nowym Jorku
w 1996 roku a¿ 10 spoœród 14 przyjêtych ugrupowañ to partie postkomunistycz-
ne. Jak ju¿ wspomniano na wstêpie, mia³o to du¿e znaczenie dla legitymizacji
tych stronnictw równie¿ na arenie krajowej. Po przyjêciu ugrupowañ z Europy
Œrodkowej przyszed³ czas na partie z po³udniowej i wschodniej czêœci kontynen-
tu. Od 1993 roku funkcjonowa³ Komitet Miêdzynarodówki Socjalistycznej ds.
Europy Œrodkowo-Wschodniej, którego celem by³o zacieœnianie wspó³pracy
z partiami z regionu. Dziesiêæ lat póŸniej na Kongresie w São Paolo zakoñczono
dzia³alnoœæ Komitetu, uznaj¹c jego dalsze funkcjonowanie w takim kszta³cie za
bezcelowe. Europa Œrodkowo-Wschodnia nie jest odt¹d wyró¿niana jako oddziel-
ny region, ale traktowana jako czêœæ Europy.

Ziêtara s³usznie zwraca uwagê, ¿e Europa Œrodkowo-Wschodnia, w tym Pol-
ska, nie s¹ wystarczaj¹co reprezentowane w organach miêdzynarodówki, zw³asz-
cza w jej kierownictwie. Moim zdaniem warto w tym kontekœcie zbadaæ kto
reprezentuje poszczególne partie na Kongresach. Na s. 26 oraz s. 124 Autor zwra-
ca uwagê, ¿e s¹ to na ogó³ liderzy partii. Z kolei na s. 120 podaje, ¿e uczestnikiem
wiêkszoœci spotkañ Rad i Kongresów z ramienia Sojuszu Lewicy Demokratycz-
nej by³ Tadeusz Iwiñski. Na ostatnim Kongresie w Cape Town w 2012 roku partia
reprezentowana by³a przez Longina Pastusiaka6. Nie neguj¹c kompetencji obu
dzia³aczy, nale¿y podkreœliæ, ¿e ¿aden z nich nie by³ liderem partii. Mo¿e w³aœnie
to jest przyczyn¹ owego niedoreprezentowania. Je¿eli inne partie wysy³aj¹ na ob-
rady Kongresu swoich liderów, którzy w dodatku pe³ni¹ lub pe³nili wa¿ne funkcje
pañstwowe i ich rozpoznawalnoœæ na arenie miêdzynarodowej jest znacz¹ca, wy-
daje siê, ¿e maj¹ oni wiêksze szanse na objêcie wa¿nych stanowisk w organizacji,
a w ka¿dym razie hipoteza wydaje siê warta zbadania.

Monografiê uznaæ nale¿y za bardzo udan¹ próbê opracowania tematu, Autor
wykaza³ siê du¿¹ znajomoœci¹ omawianej problematyki, o czym œwiadczy bogate
odwo³ywanie siê do materia³ów Ÿród³owych. Opracowanie niew¹tpliwie zyskuje
dziêki licznym tabelom i schematom, które u³atwiaj¹ zrozumienie omawianych
treœci. Cenne jest równie¿ umieszczenie w ksi¹¿ce aneksu zawieraj¹cego wykaz
wszystkich partii i organizacji zrzeszonych w MS. Pewnym mankamentem jest
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brak wykazu skrótów, zw³aszcza w sytuacji, gdy Autor wprowadza swoje w³asne
pochodz¹ce od polskich nazw organizacji (np. SUEŒW, KEŒW). Wyjaœnia je
oczywiœcie w tekœcie, niemniej jednak zebranie ich w wykazie u³atwi³oby lekturê
monografii. Czytelnika tekstów naukowych miejscami raziæ mo¿e trochê mentor-
ski ton Autora apeluj¹cego do potencjalnych liderów partii socjalistycznych, aby
uczyli siê jêzyków obcych (s. 26). Publicystyczny odcieñ pojawia siê, gdy oma-
wiaj¹c za³o¿enia ideowo-programowe miêdzynarodówki stawia pytanie: „Czy po
uznaniu praw zwi¹zków partnerskich za powszechnie obowi¹zuj¹ce socjaldemo-
kraci stwierdz¹, ¿e nadszed³ czas na uznanie zachowañ postrzeganych dzisiaj po-
wszechnie za skandaliczne (pedofilia, kazirodztwo)?” (s. 41). Nie umniejsza to
jednak znaczenia monografii, której Autor dostarcza nam rzetelnych informacji
na temat ewolucji stanowiska Miêdzynarodówki wobec socjaldemokracji z Euro-
py Œrodkowo-Wschodniej, przy czym – co istotne – czyni to w interesuj¹cy i kla-
rowny sposób.

Beata KOSOWSKA-G¥STO£

Kraków

188 Recenzje SP 1 ’14



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


