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Ко је Ерик Зе мур? Не по

сто ји ап со лут но ни јед на осо ба 
у да на шњој Фран цу ској ко ја 
је рав но ду шна пре ма овом но
ви на ру, пу бли ци сти и пи сцу. 
Ро ђен 1959. го ди не, Фран цуз 
је вреј ског по ре кла, са мо про гла
ше ни ,,ре ак ци о нар“, чо век ко ји 

ру ши та буе, ,,иде о лог крај ње 
де сни це“, ,,уни шти тељ по ли
тич ке ко рект но сти“, ,,је вреј ски 
Ле Пен“, но ви нар па ри ског Фи
га ра и са рад ник још не ких ме
диј ских ку ћа има, ви дев ши све 
те ме ко ји ма се ба ви и ста во ве 
ко је за сту па, ве ли ки број ка ко 
при ста ли ца, та ко и про тив ни ка 
у окви ру сво јих сва ко днев них 
и пе ри о дич них ана ли за ко ји
ма јав но под вр га ва це ло куп но 
фран цу ско дру штво.

Ње го ва нај но ви ја књи га ко ју 
је је се нас пред ста вио јав но сти 
са на сло вом ,,Фран цу ско са мо
у би ство“ (Le su i ci de français) је 
ве ро ват но вр ху нац ње го вог до
са да шњег ви ше го ди шњег јав
ног и ин те лек ту ал ног де ло ва ња, 
што на не ки на чин по твр ђу је и 
огро ман ти раж у ко јем је књи
га до са да про да та (пре ко 400 
000 при ме ра ка). Већ сам на
слов де ла мо ра ну жно при ву ћи 
па жњу, чак и ма ње ра до зна лих 
и упу ће них чи та ла ца. На и ме, 
Ерик Зе мур спа да у ону, ни ма ло 
ма ло број ну, ка те го ри ју фран цу
ских ин те лек ту а ла ца ко ји сма
тра ју да се Фран цу ска већ ду
жи вре мен ски пе ри од, од но сно 
већ не ко ли ко де це ни ја на ла зи 
на исто риј ској низ бр ди ци и у 
ве ли кој дру штве ној кри зи. На 
ме ти ње го ве кри ти ке на шле су 
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се го то во све обла сти дру штве
ног жи во та у Фран цу ској – по
ли тич ке ин сти ту ци је, еко но ми
ја, со ци јал на по ли ти ка, спољ ни 
од но си, кул ту ра, чак и спорт... 
јед ном реч ју оштра и при лич но 
ар гу мен то ва на ана ли за по је ди
них, зна чај них и пре лом них до
га ђа ја у ра спо ну од че тр де се так 
го ди на.

За ње га кључ ни пе ри од од 
ко га тре ба по ћи у про ми шља њу 
на ве де ног фе но ме на по чи ње, 
и сим бо лич ки (а ре кло би се и 
ствар но), од сту дент ске по бу
не у ма ју 1968. ко ја исто вре ме
но озна ча ва и сла бље ње вла сти 
Шар ла де Го ла, ко ји је сле де ће 
го ди не и од сту пио са функ ци је 
пред сед ни ка. ,,Де Гол је за тво
рио слав ну се ри ју фран цу ских 
‘љу ди про ви ђе ња’ ко ју је сто 
пе де сет го ди на ра ни је за по
чео Бо на пар та“..., твр ди Зе мур. 
На и ме, овај пи сац по ла зи од 
основ не по став ке да је по ли ти
ка ве ли чи не Фран цу ске (у сва
ком по гле ду) ко ја је ову зе мљу 
ве ко ви ма кра си ла на пу шта на, у 
ма њој или ве ћој ме ри, од стра
не свих пред сед ни ка Ре пу бли ке 
по сле Шар ла де Го ла, од но сно 
по чев од ‘70их го ди на XX ве ка. 

Нај пре се то, по ње му, очи
то ва ло у ше зде се то сма шком 
ле ви чар ском, вр ло ра ди кал ном 
оспо ра ва њу сва ког об ли ка ауто
ри те та у дру штву – др жа ве, вер
ских за јед ни ца, оца у по ро ди
ци... све га оног што сто ји на пу
ту ,,се бич ног ин ди ви ду а ли зма“, 
,,хе до ни зма“ и ,,по тро шач ког 
на го на“. ,,За бра ње но је за бра

њи ва ти“, ,,ужи вај те без стра
ха“ су би ле нај ва жни је па ро ле 
мај ске по бу не 1968. го ди не на 
чи јем та ла су су већ од сре ди не 
‘70их го ди на до не ти не ки за ко
ни ко ји су трај но из ме ни ли од
ре ђе не дру штве не и по ро дич не 
од но се у овој зе мљи – нпр. за
кон ко јим је ле га ли зо ван абор
тус 1975, или за кон ко ји ма је 
уки ну та смрт на ка зна, од но сно 
онај ко јим су де пе на ли зо ва ни 
хо мо сек су ал ни од но си 1981. 
итд.

Исто та ко, ве ли ке про ме не у 
не га тив ном сме ру су се де си ле 
и еко ном ској сфе ри, по го то во 
по чев од 1973. го ди не. На и ме, 
ова го ди на је јед на од пре лом
них у еко ном ској исто ри ји ове 
зе мље услед по себ ног за ко на 
ко ји је омо гу ћио за ду жи ва ње 
др жа ве при на ци о нал ној бан
ци Фран цу ске уз од го ва ра ју ћу, 
не баш по вољ ну ка мат ну сто пу. 
На пу шта ње до ми нан те уло ге 
др жа ве у при вре ди и пре у зи
ма ње, по Зе му ру, ли бе рал ног 
прин ци па по ан глоаме рич ком 
узо ру је до ве ло до трај них по
сле ди ца. О ка квој је про ме ни 
реч ви ди се нај бо ље из сле де
ћих ре че ни ца: ,,У 1973, ни је 
би ло бу џет ског де фи ци та. Рас
хо ди су би ли стро го кон тро ли
са ни. Го ди шњи раст од 56% 
нам је омо гу ћа вао да се одр жи
мо без те шко ћа. Ге не рал де Гол 
је био оп сед нут бу џет ском рав
но те жом. Ми ни стар фи нан си ја 
је ис ка зи вао по нос што је 1967. 
вра ћен по след њи фра нак стра
ним по ве ри о ци ма. Тра у ма тич
но ис ку ство вла да то ком IV Ре
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пу бли ке (пре 1958. прим. Д.Г.) 
ко је су мо ља ка ли Ва шинг тон 
за по моћ ка ко би до че ка ли крај 
ме се ца би ло је при лич но жи во 
у све сти ове ге не ра ци је го ли
ста.“ Та го ди на, у ко јој се де сио 
и пр ви нафт ни шок у све ту, је 
би ла по ла зна тач ка за по гор ша
ње мно гих еко ном ских по ка за
те ља у на ред ним де це ни ја ма: 
раст јав ног ду га, по ве ћа ње не
за по сле но сти, уве ћа ње бу џет
ског де фи ци та, пад ин ду стриј
ске про из вод ње... Де фи ни тив но 
опре де ље ње за ли бе рал ну еко
ном ску по ли ти ку је по твр ђе
но и ре чи ма Жор жа Пом пи дуа, 
пр вог пост де го лов ског фран
цу ског пред сед ни ка: ,,Ка да смо 
већ иза бра ли ли бе ра ли зам у ме
ђу на род ним од но си ма, тре ба 
та ко ђе спро во ди ти и ли бе рал ну 
уну тра шњу по ли ти ку. Др жа ва 
да кле мо ра ума њи ти свој ути цај 
на при вре ду уме сто да ве чи то 
на сто ји да је ру ко во ди  и ис пра
вља.“ Тих го ди на је на сту пио и 
крај оног што се у Фран цу ској 
по пу лар но зо ве ,,Три де сет слав
них го ди на“ (Les Tren te Glo ri e u-
ses) из ме ђу 1945. и 1975, пра ће
них на прет ком у мно гим сфе ра
ма дру штве ног жи во та.

Од го ва ра ју ћи про стор у књи
зи је до био и да нас го ру ћи про
блем пред гра ђа, по го то во Па ри
за и ве ћих гра до ва, у ко ји ма већ 
не ко ли ко де це ни ја жи ви број но 
арап скоафрич ко ста нов ни штво 
до ми нант но му сли ман ске ве ре 
ко је се и да нас те шко укла па у 
фран цу ски кон цепт на ци о нал не 
за јед ни це. ,,Пред гра ђа не ма ју 
исто ри ју, не ма ју про шлост, не

ма ју тра ди ци ју са ко јом би се 
по ве за ли. Тре ба ло је све осми
сли ти из но ва“, твр ди Зе мур.

Крај ‘70их и по че так ‘80
их го ди на су обе ле же не та ко
ђе пр вим ви дљи ви јим зна ци ма 
де зин ду стра ли за ци је у зе мљи 
и сла бље њем бро ја и мо ћи рад
нич ке кла се. Та ко на при мер, од 
апри ла 1979. до де цем бра 1980. 
је от пу ште на 21 000 рад ни ка на 
се ве ру зе мље. ,,Рад нич ка кла са 
је са мо пр ва жр тва. Сред ња кла
са, пак, опи је на по сле ,три де сет 
слав них го ди на’ окре ће гла ву, 
као да скри ва тра го ве гри же са
ве сти. Она та да још ни је раз у
ме ла да је сла вље го то во. И њен 
ред ће до ћи, али ка сни је.“ И 
за и ста, да нас је ду би на еко ном
скосо ци јал не кри зе си ло ви то 
уз др ма ла и не ка да бо ље сто је ћу 
сред њу кла су, а не са мо до ње, 
рад нич ке сло је ве.

Зе мур се у сво јој бес ком
про ми сној кри ти ци не за у ста
вља ни пред не ким, на пр ви 
по глед оп ште при хва ће ним по
ја ва ма или про це си ма као што 
је, ре ци мо, де цен тра ли за ци ја, 
про гла ше на на сва зво на 1982. 
го ди не. Он сма тра да је по ку
шај да се у Фран цу ској оја ча ју 
ре ги о ни по пут ре ци мо Ита ли је 
или Шпа ни је у су прот но сти са 
фран цу ском ве ков ном цен тра
ли стич ком тра ди ци јом и да је 
услед гу бит ка зна ча ја др жав
них гра ни ца у Евро пи тај про
цес за ка снео. ,,Ре ги о ни су би ли 
пре ва зи ђе ни и пре не го што су 
би ли уве де ни. Они ни ка да не ће 
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ус пе ти да на мет ну свој ле ги ти
ми тет“, из ри чит је Зе мур.

Сво је вр сну пре крет ни цу 
озна ча ва у Фран цу ској 1981. 
го ди на. Фран соа Ми те ран, пр
ви со ци ја ли стич ки пред сед ник 
Пе те ре пу бли ке, по сле не ко ли
ко ре форм ских за ко на (уки да
ње смрт не ка зне, де пе на ли за
ци ја хо мо сек су ал них од но са...) 
пре пу шта већ од 1983. во ђе ње 
еко ном ске по ли ти ке ве ли ким 
при ста ли ца ма сло бод ног тр
жи шта и ул тра ли бе рал не иде о
ло ги је. Ме ђу њи ма је по себ но 
по зна то име Жак Де лор, бу ду ћи 
пред сед ник Европ ске ко ми си
је. Зе мур ни њих не ште ди од 
кри ти ке: ,,Они су има ли го то во 
ре ли гиј ски при ступ сло бод ном 
тр жи шту...др жав ни про тек ци о
ни зам је за њих био сво је вр сни 
не мо рал, са тан ско де ло.“ Ли
бе ра ли зу ју ћи про ток ка пи та ла 
у пр вом ре ду, не за ви сно од др
жав них гра ни ца, ,,они су ли
кви ди ра ли др жа ву као вр хов ну 
власт.“ Њи хо ва ве ра у над на ци
о нал не вред но сти људ ских пра
ва и сло бод ног про то ка љу ди, 
ро ба, услу га и ка пи та ла се го то
во мо гла ре зи ми ра ти у кри ла ти
ци: ,,Фран цу ска је на ша отаџ би
на, Евро па је на ша бу дућ ност.“

Про блем на ко ји Ерик Зе мур 
по себ но ука зу је је угро жа ва ње 
је дин ства фран цу ског на ро да 
кроз по сто ја ње и де ло ва ње ра
зних не вла ди них (ре кло би се 
и па ра др жав них) ор га ни за ци
ја за сно ва них на ет нич ком или 
вер ском прин ци пу. Та ко на при
мер, чу ве на НВО ,,СОС ра си

зам“ осно ва на 1984. се у прет
ход них три де це ни је про чу ла по 
бри жљи вој, нат про сеч но рев но
сној осу ди свих, па и нај ма њих 
вер бал них или фи зич ких ака та 
ко ји би са мо мо гли и да ли че на 
ра си зам. Про блем ни је на рав но 
у осу ди ра си стич ких или шо
ви ни стич ких ака та, ко ли ко не
до след ност ове ор га ни за ци је у 
осу ди слич них ака та про тив из
вор них Фран цу за или хри шћан
ских (ка то лич ких) обје ка та или 
ве ре. Они су ве о ма рев но сни 
у јав ном жи го са њу ан ти а рап
ских, ан ти је вреј ских или ан ти
цр нач ких ака та, али у обр ну том 
сме ру по пра ви ли оста ју не ми. 
Зе мур сма тра да су ове и слич
не ор га ни за ци је,,пот ко па ле те
ме ље фран цу ске на ци је: на че ло 
ла ич ке др жа ве и аси ми ла ци ју.“ 
Исто та ко, он сма тра да фран
цу ски тра ди ци о нал ни ви ше ве
ков ни мо дел аси ми ла ци је стра
на ца у фран цу ску кул ту ре ни је 
смео би ти по ти снут у ко рист 
ан гло сак сон ског обра сца ин те
гра ци је стра на ца, што под ра зу
ме ва ,,пра во на раз ли чи тост“. 
,,СОС ра си зам је по стао опа сна 
ма ши на за при јем јав них суб
вен ци ја ми ни стар ства и ло кал
не са мо у пра ве ка ко би на ста вио 
по ли тич ку бор бу...“, твр ди овај 
пи сац.

До га ђај на ко ји се Зе мур 
по себ но освр ће је про сла ва 
200го ди шњи це фран цу ске ре
во лу ци је. По ње му, на гла сак 
је ста вљен го то во ис кљу чи во 
на зна чај и ди мен зи ју људ ских 
пра ва Ре во лу ци је, док је ро до
љу би ва и на ци о нал на стра на 
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чи та ве те епо пе је све сно ста
вље на у за пе ћак. Он иде и да
ље и твр ди ,,да је јед на исто ри ја 
пре да ва на де ци у шко ли до кра
ја ‘60их го ди на, а да ју је но ва 
исто ри о гра фи ја оба ра ла ма ло 
по ма ло у име људ ских и ин ди
ви ду ал них пра ва и не при ја тељ
ства пре ма на ци о на ли зму.“

Да ље, ‘90их го ди на је по
ста ло кључ но пи та ње ко нач не 
из град ње ,,европ ске ку ће“ ко
ја је у ве ли кој ме ри за о кру же
на усва ја њем Ма стрихтског 
спо ра зу ма 1992. Са ства ра њем 
сло бод ног европ ског про сто ра 
уз мак си мал но ли бе ра ли зо ва не 
гра ни це и сло бод ним  про то ком 
љу ди, ро ба, услу га и ка пи та ла 
је ако не уни ште но, а оно сва
ка ко ве о ма мар ги на ли зо ва но те
мељ но на че ло на ци о нал не су ве
ре но сти. Зе мур је и ов де не у мо
љив: ,,1992. го ди на  је бу квал но 
ан ти те за 1789ој.“ Ин ди ка тив
но је да је, и по ред ве ли ке ме
диј скодру штве не по др шке, 
спо ра зум из Ма стрих та усво јен 
у Фран цу ској вр ло те сном ве ћи
ном (око 51%), у пе ри о ду ка да 
је европ ска иде ја у Фран цу ској 
ужи ва ла мно го ве ћу по др шку и 
ен ту зи ја зам. ,,Ауто ри тар ни ли
бе ра ли зам је по стао не до дир
љи ви ре жим јед ног кон ти нен та 
ко ји ће се ује ди ни ти под тех но
крат ском пе сни цом Бри се ла.“ 
Исто та ко, Ерик Зе мур лу цид но 
уви ђа сво је вр сну за ко но мер
ност европ ске при че: ,,...сва ка 
ета па европ ске из град ње по вла
чи не ку сле де ћу као ну жност 
чи је би до во ђе ње у пи та ње пре
ску по ко шта ло.“ Исто вре ме но, 

са по врат ком на сце ну ује ди ње
ње Не мач ке, фран цу ски ути цај 
у Евро пи је по при ро ди ства ри 
мо рао би ти су зби јен, што је по
себ но би ло ви дљи во у мо не тар
ној и еко ном ској по ли ти ци ЕУ. 
Или, ка ко је то сли ко ви то ре че
но, уме сто же ље То ма са Ма на 
да се ство ри ,,европ ска Не мач
ка“ ство ре на је ,,не мач ка Евро
па“. 

Зе мур, као вер ни љу би тељ 
,,ста ре“ Фран цу ске, не про пу
шта да за бе ле жи ве ли ке про
ме не и у кул ту ро ло шкој сфе ри, 
кон крет но у по гле ду да ва ња 
лич них име на. На и ме, до ‘80
их или ‘90их го ди на XX ве ка, 
при ме њи вао се при лич но до
след но за кон још из На по ле о но
вог до ба по ко ме су де ци да ва
на име на, би ло из хри шћан ског 
(ка то лич ког) ка лен да ра, би ло 
не ких лич но сти из на ци о нал не 
исто ри је. 1966. го ди не је до шло 
до из ве сних убла жа ва ња овог 
про пи са, али без угро жа ва ња 
основ не ли ни је раз ми шља ња 
ко ја је тре ба ла да до при не
се аси ми ла ци ји ими гра на та 
у фран цу ску на ци ју, да ва њем 
тра ди ци о нал них име на као Луј, 
Жан, Пјер и слич но. Ме ђу тим, 
ни тај, ка ко сма тра Зе мур те
мељ ни прин цип, ни је из др жао 
про бу вре ме на. Под та лас ли
бе ра ли зма су пот па ли и фран
цу ски су до ви ко ји су ,,при ви ле
го ва ли ин ди ви ду ал ну сло бо ду у 
од но су на ну жност на ци о нал
ног је дин ства.“ Јед но став но, у 
ду ху но вог вре ме на ими гран ти 
ни су ви ше осе ти ли по тре бу да 
пот пу но уро не у но ву сре ди ну 
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и де ци су да ва ли све ви ше не 
фран цу ска, већ тра ди ци о нал на 
име на из њи хо ве по стој би не. 
Зе мур ов де по ен ти ра у књи жев
ном ду ху: ,,Ова рас пра ва око 
име на на пр ви по глед бе зна
чај на, а у осно ви су штин ска – је 
до ве ла до дат но до про ду бљи ва
ња ја за из ме ђу оно га про пи са
ног и ста ња у ствар но сти, из ме
ђу при пад но сти на ци ји на па
пи ру и из бо ра по ср цу, из ме ђу 
фор мал ног за ко на и брат ства.“

До га ђај ко ји та ко ђе ни је 
остао ван ни ша на ње го ве кри
ти ке је уки да ње оп ште вој не 
оба ве зе 1996. го ди не од стра не 
Жа ка Ши ра ка. Има ју ћи у ви
ду исто риј ске за слу ге на род не 
вој ске, као и чи ње ни цу да пре
ма не ким ско ра шњим ан ке та ма 
око 60% Фран цу за же ли вра ћа
ње вој ног ро ка, ни ова ње го ва 
при мед ба ни је без ар гу ме на та. 
Уз то, он је, у ду ху де го лов ског 
уче ња о на ци о нал ној су ве ре но
сти (чи ји је не за о би ла зан део 
и вој на не за ви сност), ве ли ки 
про тив ник вој них ин тер вен ци
ја ши ром све та под аме рич ком 
ка пом (Ирак, Ли би ја, Си ри ја...), 
осу ђу ју ћи ус пут и ,,бом бар до
ва ње на ших исто риј ских са ве
зни ка Ср ба“ на Ко со ву 1999. 
,,Уки да ње оп ште вој не оба ве зе 
је не из бе жно до ве ло до по врат
ка Фран цу ске у је дин стве ни 
си стем ко ман до ва ња НА ТОа“, 
од лу ка ко ју је спро вео 2008. 
го ди не Ни ко ла Сар ко зи, ве ро
ват но пред сед ник нај ја чег про
а ме рич ког усме ре ња у исто ри ји 
Фран цу ске.

Ипак, Ерик Зе мур је нај пе
си ми стич ни ји у по гле ду суд би
не Фран цу ске у за кључ ку сво
је књи ге. Он не ште ди ни ма ло 
це ли ну по ли тич ке ка сте: ,,Пре 
не го што се не што ме ња, тре
ба се уса гла си ти око ди јаг но зе. 
А што се то га ти че, и ле ви ца и 
де сни ца се већ 40 го ди на ме ђу
соб но ла жу. И нас ла жу.“ У сам 
на род је још до не кле очу вао ве
ру, па ипак: ,,На род се бу ни, али 
мо жда пре ка сно. Он се бо ри 
про тив по след ње фа зе уни ште
ња сво је ци ви ли за ци је, за сно
ва не на грч корим ским и ју део
хри шћан ским те ме љи ма, али 
то чи ни са др ве ним ма че ви ма... 
На род се по ди гао про тив пост
мо дер ни зма и при вио се око 
про ка за ног сло га на ,не кад је 
би ло бо ље’, али још увек не ма 
ве ћин ског од ра за у по ли тич ким 
пар ти ја ма.“ Ипак, као ефект
ни ре зи ме це ло куп не књи ге и 
Зе му ро вог раз ми шља ња мо гу 
вр ло до бро по слу жи ти сле де ћи 
ре до ви: ,,Ми смо на ше ми ле-
ни јум ско на сле ђе рас про да ли у 
ро ку од 40 го ди на. Уки ну ли смо 
гра ни це, од у ста ли од на шег су-
ве ре ни те та, а на ша по ли тич ка 
ели та је за бра ни ла Евро пи да 
се по зи ва на сво је хри шћан ско 
на сле ђе. То тро стру ко от пад-
ни штво је уни шти ло хи ља ду го-
ди шњи пакт из ме ђу Фран цу ске 
и ње не исто ри је.“

И на кра ју, мо ра мо на гла си
ти да је ин те лек ту ал ни по ду
хват Ери ка Зе му ра у же љи да 
кроз при бли жно че тр де се то го
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ди шњи пе ри од са гле да све зна
чај не (и ма ње зна чај не) аспек
те, об ли ке и узро ке исто риј ског 
па да Фран цу ске за ди вљу ју ћи 
по свом оби му, ра зно вр сно сти 
до га ђа ја ко је об у хва та и ве ли
кој лу цид но сти за кљу ча ка ко је 
из но си. Ако се и спо ра дич но 
де си да по не где пре те ра у не а
де кват ном ни јан си ра њу не ких 
по ја ва, то ни по што не ути че на 
ква ли тет ње го ве ана ли зе у це
ло сти. Иако се не ра ди о из вор
ном Фран цу зу (ро ђен у Па ри зу 
као де те је вреј ских исе ље ни ка 
из Ал жи ра), ње го ва огром на и 
не скри ве на љу бав за ,,ста ру“, 
а он би ве ро ват но ре као и ,,је
ди ну пра ву“, ,,из вор ну“ Фран
цу ску, ен ци кло пе диј ско по
зна ва ње фран цу ске исто ри је и 
кул ту ре, под јед на ко до бро раз
у ме ва ње ка ко ре ал ног жи во та, 
та ко и све та иде ја и те о ри ја, га 
је до ве ла да нас до ста ту са, по 
на шем ми шље њу, нај у пе ча тљи
ви јег ана ли ти ча ра и кри ти ча ра 
фран цу ског дру штва у це ли ни. 
У це ло куп ном том кон тек сту,  
ње го ва књи га би мо гла би ти 
не за о би ла зан пу то каз у да љој 
ана ли зи и пра ће њу дру штве
не си ту а ци је у уз др ма ној, али 
још увек жи вој и тра ју ћој Пе тој 
фран цу ској ре пу бли ци.
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Те мељ ну осно ву за пи са ње 
при ка за књи ге Ен то ни Ги ден са, 
бри тан ског со ци о ло га, пред ста
вља ак ту ел ност ове те ме ко ја 
је усло вље на чи ње ни цом да су 
ефек ти кли мат ских про ме на већ 
при сут ни: тем пе ра ту ра је у по
ра сту, ле де ни вр хо ви и гле че ри 
се то пе, а екс трем не вре мен ске 
не по го де по ста ју све че шће и 
ин те зив ни је. У књи зи Кли мат-
ске про ме не и по ли ти ка, аутор 
про бле ма ти ку кли мат ских про


