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НО ВА ГЕ О Е КО НОМ СКА И 
ГЕ О ПОЛИ ТИЧ КА РЕВОЛУЦИ ЈА

Жи ви мо у све ту убр за них про ме на: то што се чи ни-
ло по у зда ним пре пет го ди на, на кон две го ди не из гле да ло је 
три ви јал но, а са да, чи ни се, као про ста глу пост, иако је та да, 
пет го ди на ра ни је, де ло ва ло као исти на. И не са мо за то, што 
смо ми би ли глу пи, већ за то што се про ме на спо ља шњег све-
та де ша ва то ли ко бр зо, да га ми пре ста је мо раз у ме ти. По сто-
ји та ква те о ри ја „ску пља ња вре ме на”, је дан од ње них ауто-
ра је сте по зна ти ака де мик Ка пи ца, не отац, већ син, чи ја је 
су шти на у то ме, да се ра ни је свет ме њао јед ном у хи ља ду 
го ди на, или у не ко ли ко хи ља да го ди на, за тим се по чео ме ња-
ти сва ких 300 го ди на, по том – 100, а у мо је вре ме, ка да сам 
био ре ла тив но млад, он се ме њао сва ких 25 го ди на, и ја сам 
мо гао ко ри сти ти, ма да са ве ли ким на по ром, ис ку ство сво јих 
ро ди те ља. Ка да сам ја од ра стао, мо ја кћи већ ни је мо гла упо-
тре бља ва ти мо је ис ку ство, а ви, ви ко ји сте сту ден ти, не ће те 
мо ћи ко ри сти ти својe ин те лек ту ал но и људ ско ис ку ство, у 
не по сред ном сми слу те ре чи, већ за пет го ди на.

* Сер геј Ка ра га нов (1952), по зна ти ру ски по ли ти ко лог, де кан Фа кул те та за 
свет ску еко но ми ју и по ли ти ку, по вла сти том при зна њу, ли бе рал и за пад-
њак, одр жао је по чет ком сеп тем бра пре да ва ње на Ви со кој шко ли еко но ми је 
у Мо скви, ко је се по ја ви ло у јав но сти у фор ми сте но гра ма. Због то га је, из 
ра зу мљи вих раз ло га, при ли ком пре во ђе ња ура ђе но ви ше тех нич ких и стил-
ско-гра ма тич ких мо ди фи ка ци ја. Из ори ги на ла су из о ста вље ни ма ли увод и 
ка сни ја ди ску си ја (пи та ња и од го во ри).
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За то је вр ло ва жно, шта тре ба у том све ту схва ти ти – то, 
да се све вр ло бр зо ме ња, из у зев са мог чо ве ка. И пи та ња ин-
те лек ту ал ног ли дер ства сво де се, не то ли ко ка до бром по зна-
ва њу и схва та њу ду бин ских про бле ма, ко ли ко ка уме ћу раз у-
ме ва ња и пред ска зи ва ња бр зих про ме на. Сма трам, да то што 
ми пре жи вља ва мо, је сте нај ду бља и нај бр жа ге о по ли тич ка и 
ге о е ко ном ска ре во лу ци ја у це лој исто ри ји чо ве чан ства.  Пр ва 
ета па са мо што је по че ла кра јем 80-тих и по чет ком 90-тих, 
дру га – по чет ком овог ми ле ни ју ма, и ми се на ла зи мо тек на 
ње ном осви ту. Су штин ски, ми смо ушли у епо ху пер ма нент-
не ре во лу ци је. Не знам ка да ће се она за у ста ви ти, и да ли је 
мо гу ће за у ста ви ти тај про цес све бр жих про ме на, ко је до жи-
вља ва мо.

Ве о ма су број ни узро ци но ве ета пе вр ло ра пид них про-
ме на, ко је ја на зи вам ге о по ли тич ком и ге о е ко ном ском ре во-
лу ци јом. На зна чи ћу са мо два:

1) То је по ли тич ка ре во лу ци ја, ко ја се де си ла на пра гу 
80-тих и 90-тих го ди на – пад ко му ни стич ког си сте-
ма и ули ва ње у свет ско тр жи ште не ко ли ко ми ли јар-
ди рад ни ка и по тро ша ча. Тај про цес је та да пот це-
њен; ни ко се чак ни је ба вио ни пред ви ђа њем шта ће 
се де си ти као ре зул тат та квог екс пло зив ног ши ре ња 
свет ског ка пи та ли стич ког тр жи шта и свет ског тр-
жи шта уоп ште, бу ду ћи да су у го ди на ма по де ле све-
та, по сто ја ла два си сте ма: ка пи та ли стич ки и со ци-
ја ли стич ки, ко ји се у зна чај ној ме ри ни су до ти ца ли 
је дан дру гог; ко нач но, по сто ја ла је пе ри фе ри ја, ко ја, 
фак тич ки, ни је игра ла ни ка кву су штин ску уло гу. 
Пад ко му ни зма је ква ли та тив но ра ши рио сфе ру ка-
пи та ли зма, улив ши у њу не ко ли ко ми ли јар ди рад ни-
ка и по тро ша ча.

2) Но ва ета па на уч но-тех нич ке ре во лу ци је, по ве за не са 
ин фор ма тич ким тех но ло ги ја ма. Услов но, она је по-
че ла 70-тих и 80-тих го ди на, до сти гав ши вр ху нац 
свог развoja кра јем про шле де це ни је, раз ви ја се и да-
ље, и не мо же се за у ста ви ти.

Али, са свим је очи глед но, да она, ма ка ко то па ра док-
сал но зву ча ло, не од ре ђу је бу дућ ност све та. Се ти те се, ви 
ста ри ји, не омла ди на од 17-18 го ди на, већ ви од 25-30 го ди-
на, да је још пре 7-8 го ди на, сва ки про гре сив ни ми сли лац с 
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уве ре но шћу твр дио да се ми на ла зи мо у ве ку ин фор ма тич ке 
ре во лу ци је, и да ће упра во ин фор ма ци ја би ти глав ни ли фе-
рант свет ског про из во да. А да нас, то је већ ско ро за бо ра вље-
но, иако се сви слу жи мо ин фор ма тич ким про дук ти ма и тех-
но ло ги ја ма.

Ако је по че так тих ре во лу ци о нар них про ме на, тј. пад 
ко му ни зма, не ко и пред ви део, он да са да шњу ета пу ге о по ли-
тич ке и ге о е ко ном ске ре во лу ци је ни ко ни је пред ска зао. Мо-
гу са си гур но шћу ре ћи, да ни ка кви Рим ски клу бо ви и Три-
ла те ра ле то ни су учи ни ли. Ако се се ћа те, пад ко му ни зма је 
пред ви ђао Бже жин ски, пред ска зи ва ли су ди си дент ски пи сци 
и још не ки ми сли о ци, пред ви ђао је и Сол же њи цин, али ни ко 
ни је про ро ко вао то што се са да зби ва. Ми се на ла зи мо пред 
ап со лут но не пред ви дљи вом бу дућ но шћу.

Пре ма то ме, ево основ них па ра ме та ра, с мо је тач ке по-
сма тра ња, про ме на ко је се са да де ша ва ју:

1) Не ви ђе на, у исто ри ји чо ве чан ства, по бр зи ни и ма-
сив но сти, пре ра спо де ла свет ског БДП-а. Овај пут на стра ну 
но вог ка пи та ли зма, ско ро 0,5% го ди шње, ни ка да, ни при бли-
жно та ква у исто ри ји чо ве чан ства. Ако се пре ра спо де ла ме ђу 
гру па ма др жа ва зби ва ла на ни воу 2-3%, то се обич но од ви ја-
ло то ком јед ног сто ле ћа, док се да нас то де ша ва за пет го ди-
на, за не ко ли ко го ди на. У нај про сти јој ва ри јан ти, у пи та њу 
је, на рав но, пре ра спо де ла свет ског бо гат ства од Евро пе ка 
Ази ји. САД се на ла зе у не ка квом пре ла зном по ло жа ју, ма да 
и Аме ри ка тр пи пре ра спо де лу БДП-а. САД, за са да, гу бе ре-
ла тив но ма ло, али, без у слов но, до ла зи еко ном ски век Ази је. 
То је ре зул тат, у пр вом ре ду, дру гог та ла са гло ба ли за ци је. У 
пр вој ета пи, 80-тих и 90-тих, она је да ла пред ност др жа ва-
ма „ста рог ка пи та ли зма”. А због це лог ни за узро ка, у дру гој 
ета пи, ко ја по чи ње, услов но око 2000-те го ди не, она је да ла 
над моћ др жа ва ма „но вог ка пи та ли зма”, од но сно Ази ји.

По че ла је но ва ин ду стриј ска ре во лу ци ја. О то ме се ма-
ло пи ше, и прак тич но, ни ка да се у том сми слу не го во ри. Чи-
ни ло се, да је ин ду стриј ска ре во лу ци ја за вр ше на, али је рас-
про сти ра ње ка пи та ли зма и екс пло зив но раз ви ја ње др жа ва 
ју го и сточ не Ази је, Ки не и Ин ди је, тра жи ло огром но уве ћа ње 
про дук ци је тра ди ци о нал них ро ба, на рав но, на но вој тех но-
ло шкој осно ви: ста кла, бе то на, ма ши на, ма ши но пре ра ђи вач-
ких про ду ка та, оде ће. И са да ми ви ди мо, да то што на зи ва мо 
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ин ду стриј ском про дук ци јом, опет по ве ћа ва свој удео у свет-
ском БДП-у, без об зи ра на ве о ма бр зо па да ње це не про из вод-
ње по је ди ни ци, што се де ша ва за хва љу ју ћи на глом по ве ћа-
њу про дук тив но сти ра да.

„Но ва ин ду стриј ска ре во лу ци ја” - то је по ди за ње сва ке 
го ди не у Ки ни 10 ми ли о на ста но ва и ку ћа – то је и 10 ми ли о-
на фри жи де ра, 10 ми ли о на кли ма уре ђа ја, али и 20-30 ми ли-
о на ко ма да раз ли чи те тех ни ке за сва ко днев ни жи вот. Са мо 
Ки на обез бе ђу је по раст по тро шње ро ба тра ди ци о нал не ин-
ду стриј ске про из вод ње, не сум њи во, ко ли ко цео свет за јед но.

Ку да нас то во ди? То нас во ди ка са свим па ра док сал ном, 
и за са да не ис тра же ном, ни код нас, ни ти би ло где, по ме ра-
њу у свет ској еко но ми ји. Си ро ви не, енер ге ти ка и жи вот не 
на мир ни це, ро бе ко јих је не ка да би ло у ре ла тив ном  ви шку, 
са да по ста ју ре сур си, ко ји су ре ла тив но де фи цит ни и чи ја је 
вред ност по че ла бр зо ра сти, што ни ко ни ка да ни је пред ви-
део. И пре 10, 20 и 30 го ди на, за еко но ми сте, ка ко за пад не ли-
бе рал не, та ко и марк си сте, ап со лут ни ак си ом је би ло то да ће 
се удео си ро ви на и на мир ни ца у свет ском БДП-у не из бе жно 
сма њи ти. Са да се, у нај ма њу ру ку, де ша ва обрат ни про цес. 

Схва тљи во је, да су за про из вод њу свих тих ро ба, ну жне 
си ро ви не, ме та ли, енер ги ја. Али, за што жи вот не на мир ни це? 
Под се ћам вас, да је свет до био две и по ми ли јар де рад ни ка 
ко ји све ви ше за ра ђу ју од свог ра да, иако су они још јеф ти ни-
ји од рад ни ка у ста ром ин ду стриј ском све ту. Ти рад ни ци су 
хте ли да се људ ски нај е ду, и у зе мља ма по пут Ки не, Ин ди је, 
ју го и сточ не Ази је, Ин до не зи је, чак и у зе мља ма арап ског Ис-
то ка, по че ла је на гла по тро шња бе лан че ви на. Оне, у прин-
ци пу, ни су би ле део обро ка не ко ли ко ми ли јар ди љу ди; они 
јед но став но ни су кон зу ми ра ли жи во тињ ске бе лан че ви не. 
Са да су од јед ном они от кри ли да се оне мо гу кон зу ми ра ти и 
тро ше их све ви ше и ви ше. И они хо ће да се хра не као љу ди у 
раз ви је ни јим де ло ви ма све та. У Ки ни се по ја вио слој пу нач-
ких љу ди. Ни ка да у Ки ни ни је би ло го ја зних љу ди, осим Мао 
Це Тун га и Бу да по хра мо ви ма. Са да, ево, по Ки ни ше та ју 
пу нач ки љу ди, обич но до би од 35-40 го ди на. Љу ди ко ји су 
ра ди ли, по чи њу са ве ћим за до вољ ством је сти. То је из не на-
ђу ју ће чак и за спо ља шњег по сма тра ча, а то по твр ђу ју и ци-
фре Ме ђу на род не ор га ни за ци је за здрав стве ну за шти ту. По-
сма тра чи са стра не, ко ји сва ке го ди не иду у Ки ну, по пут ме не 
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или про фе со ра Риш ко ва, ко ји је ов де при су тан, ви де ка ко се 
по ја вљу је ве ли ки број го ја зних љу ди у Ки ни, што од ра жа ва 
упра во те из ме не у струк ту ри ис хра не, ко је има ју огром не 
еко ном ске и по ли тич ке по сле ди це.

Ку да во ди ре ла тив ни де фи цит енер ги је, си ро ви на и на-
мир ни ца? Тај про цес во ди ка фе но ме ну ко ји још ни је прак-
тич но осми шљен. Мо жда гре шим, али он во ди ка то ме да те-
ри то ри ја по но во по ста је ва жан ре сурс, ка ко у по ли ти ци, та ко 
и у еко но ми ји. Та ко ђе се, пре 10, 20 или 30 го ди на, сма тра ло, 
да је те ри то ри ја све не ва жни ји ре сурс у свет ској еко но ми ји, 
као и за по је ди нач не др жа ве, а са да, очи глед но, по чи ње по-
тај но, још и бор ба за те ри то ри је. По ја вио се но ви „нео ко ло-
ни ја ли зам”, иако се на рав но, он та ко не зо ве. Ја га зо вем та ко, 
да би при ву као ва шу па жњу. Ка ко се мо же на зва ти по ли ти-
ка Ки не и арап ских др жа ва ко је за ку пљу ју сто ти не хи ља да 
хек та ра зе мље у Афри ци и Ла тин ској Аме ри ци за рад про из-
вод ње на мир ни ца, као што за ку пљу ју, ма сов но, и си ро вин ске 
ре сур се.

Ра ни је се то чи ни ло, на рав но, уз по моћ гру бе си ле, уз 
по моћ топ џи ја и вој не фло те. Да нас се то де ша ва уз по моћ 
за ку па, иако се, ка ко ћу вам ре ћи ма ло ка сни је, тај про цес де-
ша ва на пот пу но дру га чи јем вој но-по ли тич ком фо ну.

2) Још јед на ве о ма ве ли ка про ме на, о ко јој ми мо же мо 
још увек са мо на га ђа ти, а ко ја је ипак не ма ње очи глед на – то 
је бр за ди фу зи ја тех но ло шких зна ња. Опет, још пре све га не-
ко ли ко го ди на, сма тра ли смо да тех но ло шка над моћ „ста рог 
За па да” ње му обез бе ђу је ли дер ске по зи ци је, прак тич но, за у-
век. Са да ви ди мо, без об зи ра на то што се основ не тех но ло-
ги је, као и ра ни је, про из во де у зе мља ма „ста рог За па да”, да 
у ки не ском екс пор ту, удео тех нич ке про дук ци је ко ја се убра-
ја у „high tech”, ма да и на ни жем ни воу, ра сте сва ке го ди не 
ско ро два пу та. Сход но то ме, тех но ло шко ли дер ство опа да, 
иако, на рав но, још ду ги низ го ди на, не ће де фи ни тив но оти ћи 
ниг де.

Не го во рим о „су мра ку За па да”. Го во рим о са свим дру-
гој тен ден ци ји: о успо ну но вих цен та ра мо ћи, и о то ме да је 
у усло ви ма ин фор ма тич ке ре во лу ци је, да ле ко те же за др жа ти 
тех но ло шку до ми на ци ју. А за 5 го ди на, по гле дај мо ко ће пре-
у зе ти то пр вен ство. Под се ти ћу вас на ци фру ко ју са ужа сом 
ци ти ра ју да ле ко ви ди Аме ри кан ци: у Ки ни се об у чи сто пу та 
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ви ше ин же ње ра, не го у САД. На рав но, мо же се ре ћи, да се 
у САД ства ра ју ква ли тет ни ји ин же ње ри, али у окол но сти ма 
по сто ја ња Ин тер не та и са да шње ди фу зи је зна ња, раз ли ка у 
ква ли те ту ме ђу ин же ње ри ма већ се осет но сма њу је. И на ис-
ку ству сва ког чо ве ка ко ји се за ни ма кон крет ном еко но ми јом, 
ми са зна је мо, да све ви ше сер ви са „high tech” и ви со ко тех но-
ло шке про дук ци је пре ла зи у зе мље ју го и сточ не Ази је, у оне 
на пред ни је по пут Ки не, Тај ва на, ра ни је Ко ре је, упра во за то 
јер та мо по сто ји, не са мо јеф ти ни ја, већ и све ква ли тет ни ја 
рад на сна га. И ни је ис кљу че но, да ће мо за 5 или 10 го ди на, 
ви де ти ка ко у не ким обла сти ма, ко јим – за са да је не пред ви-
дљи во и не да се пред ска за ти, те но ве ка пи та ли стич ке др жа-
ве по ста ју ли де ри у тех но ло шком раз во ју.

3) Ко нач но, пре ла зим на по ли тич ке аспек те те ре во лу-
ци је. При то ме под вла чим, да су да нас као ни ка да, еко ном ски 
и по ли тич ки аспек ти пот пу но нео дво ји ви и не рас ки ди ви. 

За хва љу ју ћи еко ном ској кри зи, по че ла је бр за, иако 
ма ло при ме ће на, про ме на свет ског фи нан сиј ског си сте ма у 
ко јем су до ми ни ра ле ин сти ту ци је и ва лу те „ста рог За па да”. 
Цео тај фи нан сиј ски си стем са ли бе рал ном тр го ви ном, био 
је на чи њен од стра не тог „ста рог ка пи та ли стич ког све та” „за 
се бе” и у нај ве ћој ме ри био је уно сан за оно га ко ји га је пра-
вио „за се бе”. На јед ној ета пи, 90-тих, с мо је тач ке гле ди шта, 
због еуфо ри је ко ја је об у зе ла За пад због по бе де над ко му ни-
змом, он је пре ви део ту окол ност, да ће се бр зо су да ри ти са 
но вом кон ку рен ци јом и до зво лио је та кву пре ра спо де лу мо-
ћи, ко ја са да во ди ка то ме да се ње гов си стем и ин сти ту ци је 
до во де у пи та ње. За са да, ни ко не ће да оба ра те си сте ме и 
ин сти ту ци је, јер су они згод ни сви ма. За са да. Али, са свим је 
очи глед но, да сви че ка ју мо ме нат ка да ће би ти мо гу ће по но во 
за и гра ти. Ру си ја, на жа лост, из ја шња ва се о то ме иза сва ког 
ћо шка, иако ми има мо ма ње мо гућ но сти да уве де мо ре зер вну 
ва лу ту, не го ве ћи на др жа ва ко је о то ме отво ре но не го во ре. 
Ипак, за 10 го ди на, ви де ће мо у мно го ме дру га чи ји ва лут ни 
си стем и си стем упра вља ња свет ском еко но ми јом.

4) И још јед на по ли тич ко-еко ном ска про ме на – то што 
се де ша ва ло нај бр жим тем пом по след њих 5-8 го ди на, и би ло 
је ре зул тат ин ду стриј ске ре во лу ци је, али се успо ре но на ста-
вља и да нас – ги гант ска пре ра спо де ла бо гат ства од др жа ва 
по тро ша ча енер ги је (зе мље Евро пе, у ма њем сте пе ну САД) 
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ка др жа ва ма про из во ђа чи ма. Јед на од про це на – то је 1,5-2 
три ли о на до ла ра у го ди ни – пре ли ва ње тог свет ског бо гат-
ства ка др жа ва ма про из во ђа чи ма енер ги је. Уз гред го во ре ћи, 
за не ко ли ко го ди на, по чи ње пре ра спо де ла бо гат ства од др-
жа ва по тро ша ча на мир ни ца ка др жа ва ма про из во ђа чи ма на-
мир ни ца. То је по вољ но за Ру си ју.

5) Са да опет о по ли тич кој стра ни сли ке. Две го ди не ра-
ни је, са не ким од ко ле га са Ви со ке шко ле еко но ми је, по че ли 
смо да пи ше мо и спо ри мо се око то га да се у све ту за о штри ло 
так ми че ње два мо де ла. Ако се ра ни је чи ни ло, да је по бе дио 
ли бе рал но-де мо крат ски ка пи та ли зам аме рич ког и европ ског 
ти па, уз све ње го ве ре ги о нал не и дру ге раз ли ке, са да је са-
свим очи глед но да по бе ђу је но ви мо дел ка пи та ли зма. Иако је 
у су шти ни он из у зет но стар. То је мо дел та ко зва ног ауто ри-
та тив ног ка пи та ли зма. Тај је мо дел ка пи та ли зма та ко ђе по-
сто јао у тој ис тој Евро пи и САД, с на ци о нал ним про ме на ма, 
пре 50-100 го ди на. Так ми че ње два мо де ла ни је про сто пи та-
ње бор бе иде о ло ги ја, већ опет пи та ње пре ра спо де ле ре сур са. 
Оно ме ко по бе ђу је, по чи њу се пре ли ва ти мо рал ни, ин те лек-
ту ал ни, а на кра ју кра је ва, и по ли тич ки, еко ном ски и вој ни 
ре сур си. Да ли је по бе да ауто ри та тив ног ка пи та ли зма ко-
нач на? Ми слим, да ни је. Ауто ри та тив ни мо дел ка пи та ли зма 
је сте по сле ди ца по бе де за пад ног мо де ла ка пи та ли зма, ко ја, 
мо гу ће, са мо при вре ме но до но си по раз За па да. Он је ра ши-
рио свој мо дел, њи ме су се ко ри сти ле др жа ве ко је су има ле 
ре ла тив не кон ку рент ске пред но сти. Они су упо тре би ли тај 
мо дел и са да по бе ђу ју, пра вил ни је, тру де се да по бе де „ста ри 
За пад”. Ми слим, да ће сва ка зе мља но вог ка пи та ли зма, ако 
не про пад не, на ги ња ти ка ли бе рал но-де мо крат ском мо де лу 
раз во ја. По сто ји ста ти сти ка: од 15 нај бо га ти јих др жа ва све та, 
са мо су две ауто ри та тив но-ка пи та ли стич ке, и уз гред го во-
ре ћи, за у зи ма ју пр ве ре до ве – то је Син га пур, чи је ис ку ство, 
на рав но, тре ба из у ча ва ти да њу и но ћу, и Ка тар. Ка тар – то је 
ша ка љу ди, ко ји се љу љу шка ју на из во ру ре сур са. То ни је мо-
дел. Су штин ски, по сто ји са мо је дан ал тер на тив ни мо дел ко ји 
се по ди гао на тај ни во и да ни је ево лу и рао ка ве ћој ли бе рал-
ној де мо кра ти ји – то је Син га пур.

Чак и ако схва та мо да свет иде, на кра ју кра је ва, ка ли-
бе рал но-де мо крат ском мо де лу, про блем је у то ме, што са да-
шње ли бе рал но-де мо крат ске иде је тр пе по раз, ов де и са да.
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6) Мо же би ти, да је нај ва жни ја по ли тич ка про ме на, ко ја 
се де си ла по след њих 5-7 го ди на – гу би так мо рал не над мо ћи 
За па да, ко ја се чи ни ла ап со лут но нео спо ри вом. Кра јем про-
шлог ве ка, За пад је по бе дио ко му ни зам; тра ди ци о нал ни За-
пад је пред ла гао уни вер зал ни мо дел – нај бо љи мо дел, из угла 
гле да ња по је дин ца и раз во ја. Са тач ке по сма тра ња раз вит ка, 
ис по ста ви ло се да по сто је и дру ги мо де ли, а из угла гле да-
ња по је дин ца, За пад је до пу стио у свом са мо љу бљу, не ко ли ко 
тра гич них гре ша ка. Од Гван та на ма и му че ња, до вој но-по ли-
тич ких по ра за ко ји су се мо гли из бе ћи. О то ме ћу го во ри ти 
ма ло ка сни је, али те гре шке ко је су учи ње не, ве о ма су пот ко-
па ле ауру не по бе ди во сти мо де ла. Уз др ма на је и иде о ло шко-
по ли тич ка до ми на ци ја за пад не иде о ло ги је; са свим услов но 
го во рим о „за пад ној иде о ло ги ји”, њих је мно го. Го во рим о 
не ким сре ди шњим иде о ло ги ја ма, ко је ми схва та мо као за-
пад не. Та је при влач ност пот ко па на, на рав но, у огром ној ме-
ри, и услед еко ном ске кри зе, ко ја је би ла иза зва на и од сту па-
њем од про те стант ског мо де ла раз во ја, ко ји је до ми ни рао у 
за пад ном обра сцу: по сао – first, ра зо но да и тро ше ње – se cond. 
У тре нут ку тог ве ли ког ши ре ња тр жи шта, по тро шња је из-
би ла у пр ви план, и при зна јем, мо ја је та ко ђе би ла гре шка, 
ми шље ње, да ће се на ра чун но вих фи нан сиј ских ма хи на ци-
ја мо ћи про из во ди ти огром на ко ли чи на дру штве но-ко ри сног 
про из во да за ду ги пе ри од. Тај про дукт, ко ји се про из во дио у 
ве ли ким ко ли чи на ма, иза звао је екс пло зи ју по тро шње и са да 
све то спла шња ва на на ше очи. Спла шња ва за јед но с тим и 
при влач ност мо де ла, по што се по ка за ло, да је по хле па по бе-
ди ла про те стант ски, кал ви ни стич ки мо дел на ко јем се за сни-
вао ста ри успех.

То је вр ло ло ше за Ру си ју. Они, ко ји од ба цу ју за пад ни 
мо дел раз во ја, у прин ци пу, до би ја ју ве о ма мо ћан ар гу мент, 
што је вр ло ло ше за Ру си ју. Јер, ма ка ко се од но си ли ка За-
па ду, он је за нас нај ва жни ји из вор на ци о нал не са мо и ден ти-
фи ка ци је и нај ва жни ји из вор мо дер ни за ци је. Сла бље ње мо-
рал не и еко ном ске при влач но сти За па да (за нас је то у пр вом 
ре ду Евро па), сна жно ће ума њи ти мо дер ни за циј ске им пул се 
у Ру си ји. 

7) Ко нач но, вр ло ва жно про ми шља ње. Под ри ва ње по-
зи ци је За па да де си ло се због се ри је круп них по ра за САД. 
Вр то гла ви ца од успе ха и же ља да се учвр сти сво ја моћ, до-
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ве ли су на по чет ку, до бом бар до ва ња Ју го сла ви је, али, то је 
иза зва ло још увек са мо та ла са ње. Ве ћи део ру ске ели те је 
схва тио да са За па дом, на жа лост, ни је мо гу ћа ин те гра ци ја, и 
да га је по треб но об у зда ва ти. А у оста лом све ту су од лу чи ли 
да тре ба про из ве сти ну кле ар но оруж је. Али, оно што је глав-
но, на рав но, то је Ирак. Ка да су САД кре ну ле на Ирак, да би 
до ка за ле сво ју мо рал ну ис прав ност и на мет ну ле си лом свој 
мо дел раз во ја, оне су из гу би ле, „Аке ла је про ма шио”.1 А ка да 
Аке ла про ма ши, без об зи ра ко ли ко је мо ћан, мла ди ву ко ви 
и ша ка ли се осме ле. Са да, ни ко по себ но не слу ша САД, без 
об зи ра на то што САД има ју до да нас фан та стич ну кон цен-
тра ци ју еко ном ске, тех но ло шке и вој не мо ћи. Али, про блем 
је у то ме, што је она не пре во ди ва, за са да, у тај по ли тич ки 
ути цај ко ји су САД има ле још 7-8 го ди на ра ни је. Не у спе си са 
Ира ком се не окон ча ва ју, Ирак – то је не у спех, Аме ри кан ци 
ће ода тле оти ћи. По сто ји Па ки стан, још је зо ви ти ји са ста но-
ви шта ге о по ли ти ке, ма да и ма ње при ме тан из угла гле да ња 
ши ро ке јав но сти, не у спех аме рич ке стра те ги је. Фак тич ки са-
ве зник САД, не са мо да је за до био ну кле ар но оруж је, већ се 
са да, очи глед но, рас па да и ра ди ка ли зу је. И при то ме, Аме-
ри кан ци не мо гу ни шта учи ни ти. Уз то, ско ро си гур но, САД 
и НА ТО гу бе рат у Ав га ни ста ну. До шло је до гу бит ка ве ре 
у спо соб ност аме рич ке вој не ма ши не, гу бит ка стра ха пред 
њом; још пре 5-10 го ди на, сви су зна ли ци фре по ко ји ма Аме-
ри кан ци тро ше на вој не по тре бе ви ше не го ско ро цео оста ли 
свет за јед но. Та огром на моћ ко ја се над но си ла над све том, 
те ра ла је ди рект но или ин ди рект но све зе мље, све по ли тич ке 
ли де ре да као ми ни мум, во де ра чу на о ин те ре си ма САД. Са-
да, ка да је та вој на моћ пу ште на у по гон, она се по ка за ла као 
ап со лут но не при мен љи ва. Ис по ста ви ло се, да не ма ни ка кве 
по ли тич ке по бе де у Ира ку, да у Па ки ста ну ни шта не мо же да 
се учи ни, а уз то – та лас еуфо ри је на ших за пад них ко ле га, 
ба цио их је у Ав га ни стан. Гре шка, ко ја је, с мо је тач ке по сма-
тра ња, нео бја шњи ва. Још мо гу об ја сни ти за што су Аме ри-
кан ци ушли у Ирак, али за што су ушли у Ав га ни стан – то не 
схва там. То се већ на ла зи у обла сти не че га што се на уч ним 

1 Ка ра га нов упо ре ђу је САД са ли ком из Ки плин го вог де ла «Књи га о џун гли», 
ву ком Аке лом, во ђом чо по ра, ко ји је због ста ро сти и сла бо сти из гу био ра ни-
ји ауто ри тет. „Аке ла је про ма шио” - про нео се глас ме ђу жи во ти ња ма, ка да 
оста ре ли вук ни је ус пео да ухва ти плен (прим. Н. В.)
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ме то да ма, из угла ра зум ске ло ги ке, об ја сни ти не мо же. Ипак, 
ми ви ди мо да је НА ТО ушао у Ав га ни стан. За Ру си ју – то је 
огро ман плус и спас, јер је био за у ста вљен по крет Та ли ба на 
ка на шим ју жним гра ни ца ма. Опет, на ши ге о по ли тич ки су-
пар ни ци, ако их тре ти ра мо као су пар ни ке, за гла вив ши се за-
ду го, пре тр пе ће још је дан по раз. Сход но то ме, за 2 или 3 го-
ди не, по сле од ла ска из Ира ка, мо жда уз оста вља ње не ка квих 
пред стра жа, би ће нео п ход но по вла че ње и из Ав га ни ста на.

Ко нач но, још су на ста ром За па ду сла ви ли по бе ду над 
ко му ни змом, а сле ди ло је так ми че ње ко мо же при ти сну ти 
Иран. Он је ве о ма бли зу сти ца ња ну кле ар ног оруж ја. Прог-
но зи рам, да ће он или би ти спо со бан да про из ве де ну кле ар но 
оруж је или има ти јед но став но ну кле ар но оруж је за 2-3 го-
ди не. За у ста ви ти то, прак тич но је не мо гу ће. По след ња та ква 
мо гућ ност би ла је две го ди не ра ни је, ка да је Бу шо ва ад ми ни-
стра ци ја, у по ри ву оча ја ња, до не ла ре ше ње да на не се удар. 
Али, аме рич ка ели та се по бу ни ла и ре кла: не ће мо жр тво ва ти 
аме рич ке ин те ре се ра ди ис пра вља ња ста рих гре ша ка. При-
се ти те се, две го ди не ра ни је, де си ла се ма ла ре во лу ци ја у 
САД, ка да су сви ру ко во ди о ци вој но-оба ве штај не за јед ни це 
ис ту пи ли као је дин ствен фронт, из ја вив ши да Иран не ма вој-
но-ну кле ар ни про грам. На рав но, био је то са свим схва тљив 
до го вор љу ди ко ји су ре кли: „До ста. Уву че ни смо у Ирак, 
уву че ни смо у Па ки стан, у Ав га ни стан, на ма не тре ба за по-
чи ња ње но вог ра та”. А Иран је до био car te blan che.

На рав но, сви ма на ма је по треб но да про ду жи мо при-
ти сак, Ру си ја ни је за ин те ре со ва на да Иран стек не ну кле ар но 
оруж је, тре ба чи ни ти све што је мо гу ће. Али, тре ба се спре-
ма ти за са свим дру га чи ји свет, свет у ко јем ће би ти још не-
ко ли ко ну кле ар них др жа ва. Очи глед но је, да је то ко ло рас-
про сти ра ња ну кле ар ног оруж ја не за у ста вљи во. Иран ско сти-
ца ње ну кле ар ног оруж ја, во ди ће ка ко ре ни тој пре ра спо де ли 
сна га у ре ги о ну, од ко јег са да, у нај ве ћој ме ри, за ви си ге о по-
ли тич ка си ту а ци ја у све ту – то је про ши ре ни Бли ски ис ток.

На кра ју, Евро па. Ов де је нај жа ло сни је. Тро ши ви ше 
енер ги је не го што про из во ди, про гре сив но сла би у спољ но-
по ли тич кој обла сти. Пот пи си ва ње Ли са бон ских спо ра зу ма 
не ће за у ста ви ти ту де гра да ци ју, већ са мо ће на гла си ти, да 
ће се за го ди ну-две, та де гра да ци ја про ду жи ти. Евро па од-
ла зи са свет ске аре не као играч. То је вр ло ло ше, јер је Евро-
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па у мно гим аспек ти ма не што нај на пред ни је што све ту мо же 
пред ло жи ти људ ска ци ви ли за ци ја. И у сми слу на чи на жи-
во та, и у сми слу по ли тич ког си сте ма. На рав но, при влач ност 
Евро пе оста је, и за нас оста је, али у да ле ко ма њој ме ри, не го 
што би мо гла би ти, ка да би Евро па би ла озби љан по ли тич ки 
играч. За што сла би Евро па? Две и по гре шке. Две гре шке и 
јед на исто риј ска окол ност.

Исто риј ска окол ност је јед но став на: Евро па, ко ја је би-
ла кон цен тра ци ја ужа сне људ ске исто ри је то ком по след њих 
500-600 го ди на, умо ри ла се од ње. Европ ски ин те гра ци о ни 
про је кат – сјај на по бе да чо ве чан ства, био је иза зван и ти ме 
што је Евро па ре кла: ми ви ше не же ли мо др жа ве, ми ви ше 
не же ли мо на ци је, ми ви ше не же ли мо ра то ва ти, ми ви ше не 
же ли мо бо ри ти се. Евро па не же ли да се бо ри, не са мо уну тар 
се бе, већ она не ће да се бо ри, ка ко се са да по ка зу је, ни спо ља. 
Она не же ли да жр тву је би ло шта ра ди крат ко роч них или ду-
го роч них ци ље ва. И ти ме она про гре сив но ис па да из клу ба 
свет ских др жа ва.

А две гре шке ко је су би ле учи ње не, то је, на рав но, Ма-
а стрихт, по чет ком про шле де це ни је, ка да се Евро па ори јен-
ти са ла на је дин стве ну спољ ну по ли ти ку ко ја се по ка за ла као 
не до сти жна. Би ло је по тро ше но огром но вре ме и као ре зул-
тат, уме сто кон цер та ве ли ких др жа ва са ко ор ди ни са ном по-
ли ти ком, до би ли смо по ли ти ку са нај ма њим за јед нич ким 
име ни те љем. Ов де се де зна чај ни струч ња ци за Евро пу, ко ји 
зна ју шта је из то га про из и шло. Де си ло се то, да је Бер лин, 
плус Па риз, плус Ма дрид, плус Рим, јед на ко, у бо љем слу ча-
ју Сток хол му, а у го рем, Ри ги.

Дру га гре шка би ла је про из вод еуфо ри је по бе де над ко-
му ни змом. То је на гло ши ре ње Европ ске Уни је, учи нив ши 
је још хе те ро ге ни јом, не је дин стве ни јом, и под ло жни јом спо-
ља шњим ути ца ји ма. Ко нач но, „но ви евро пеј ци” но се со бом 
ста ру по ли тич ку кул ту ру и по гле дај мо, да ли ће Уни ја мо ћи 
да их „пре ку ва”, као што је мо гла да „пре ку ва” Грч ку, Пор ту-
га ли ју, Шпа ни ју. Свет ни је та ко при ја тан за Евро пу.

Сви ти про це си, под се ћам, де ша ва ју се на фо ну ак ти-
ви за ци је ма са, де мо кра ти за ци је свет ске по ли ти ке, тра гом 
ин фор ма тич ке ре во лу ци је, што исти на, не во ди ка пра вој 
де мо кра ти ји, већ во ди ка ја ча њу охло крат ских тен ден ци ја у 
свет ској по ли ти ци. Чак и ре ла тив но ефи ка сни ауто ри та тив-
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но-мо дер ни за циј ски ре жи ми по чи њу да сла бе, а та мо где је 
не раз ви је на де мо кра ти ја, по бе ђу је, на жа лост, по пу ли стич-
ко-ауто ри та тив ни мо дел. Он по бе ђу је у Ве не цу е ли, али, ви-
дим та кве тен ден ци је раз во ја и у на шој др жа ви.

Ко нач но, ов де се ди не ко ли ко мо јих при ја те ља и ко ле га 
ко ји су на пи са ли до ста су штин ских ра до ва о па да њу ефи ка-
сно сти над на ци о нал ног упра вља ња. Ста ре ор га ни за ци је сла-
бе (го во рим о ОУН, НА ТО, ММФ, Свет ској бан ци, Г8, у ко ју 
смо сту пи ли, а по том от кри ли да је то ин те ре сни клуб, PR 
по ду хват). Са да, на очи глед, Г8 се пре тва ра у Г14, Г16, Г20 
и та ко ре дом, до кра ја. Сви пре тен ду ју, у усло ви ма опи пљи-
вог ва ку у ма ме ђу на род ног ме наџ мен та, на по пу ња ва ње тог 
ва ку у ма не чим. Упра во за то, сви се оку пља ју око Г14 и Г8, 
али ми ле по ви ди мо да се ни ка кве ре ал не од лу ке не до но се. 
Све се рас па да на од лу ке гру пе др жа ва или са мих др жа ва. 
А са да, вра ћам се на још је дан, вр ло ин те ре сан тан и те шко 
пред ска зљив фе но мен из про шло сти: пре по род на ци о нал них 
др жа ва.

У но вим усло ви ма, у усло ви ма ди фу зи је свет ске еко но-
ми је, но вих иза зо ва, ис па ло је да са мо на ци о нал на др жа ва, 
за ко ју се још не дав но чи ни ло да од у ми ре, и да је за ме њу ју 
мре же ТНК и НВО, мо же обез бе ди ти ка кву та кву за шти ту 
сво јих гра ђа на и те ри то ри је. За то, ми се кре ће мо, у нај ма њу 
ру ку, при вре ме но, у свет на ци о нал них др жа ва и гру па ци ја, а 
то озна ча ва по вра так у ста ру ге о по ли ти ку ко ја је вр ло опа сна 
и не при јат на.

Сход но то ме, по ја ви ле су се три пу ко ти не:
- пу ко ти на у упра вља њу;
- пу ко ти на у схва та њу свет ских про це са;
- нео бич но бр за пре ра спо де ла мо ћи.
Ето, те три пу ко ти не во де ме ка сле де ћим за кључ ци-

ма: жи ви мо у да ле ко опа сни јој си ту а ци ји, не го што је свет 
жи вео 1914. го ди не, пред по че так Пр вог свет ског ра та. И ја 
бих вас све за стра шио, да не ма јед не по вољ не чи ње ни це. На 
сре ћу, чо ве чан ство је са чу ва ло ну кле ар но оруж је. Тај „Да мо-
клов мач” ко ји ви си над на ма, те ра по ли тич ке кла се, ко је би 
у су прот ном ра ди ле она ко ка ко су чи ни ле у про шла вре ме на, 
да по сту па ју да ле ко опре зни је. Мо гу о то ме ду го го во ри ти, 
знам до бро ту ма те ри ју. Са да про сто кон ста ту јем: си ту а ци ја 
је да ле ко од без из ла зне, и не са мо за то што по сто ји ну кле ар-
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но оруж је. Но ви ли де ри, Ки на, Бра зил, Ин ди ја, Ру си ја, по чи-
њу да пре у зи ма ју на се бе ви ше од го вор но сти, ви ше ини ци ја-
ти ве, де ли мич но по пу ња ва ју ћи ва ку ум упра вља ња. Остр во 
„Евро па”, при свом сла бље њу, оста је у жи во ту, и да ће Бог, 
жи ве ће и по сле нас, еми ту ју ћи око ло, ма кар на бли жу пе ри-
фе ри ју, с јед не стра не ста бил ност, а с дру ге стра не, не ка кав 
мо дел нај ком фор ни јег и нај ци ви ли зо ва ни јег раз во ја. САД су 
по ка за ле из ра зит при мер спо соб но сти за адап та ци ју, и до ве-
ли су на власт, не са мо „цр ног пред сед ни ка”, већ и чо ве ка, ко-
ји из ја вљу је да је спре ман да ре ви ди ра тра ди ци о нал ну по ли-
ти ку по основ ним прав ци ма, и за са да, он се ко ри сти бит ном, 
ма да ума ње ном, по др шком аме рич ке ели те. Пред ви ђам, да 
ће Ба рак Оба ма у сред њо роч ној пер спек ти ви пре тр пе ти вр ло 
круп не по ра зе, јер ће САД про ду жи ти да сла бе, по сле из ве-
сног по ра ста свог ути ца ја на та ла су Оба ми не по пу лар но сти. 
Јед но став ни про ра чун го во ри, да је на пле ћи ма пред сед ни ка, 
не са мо фи нан сиј ска кри за, ко ја је још да ле ко од свог кра ја, 
и са мо се раз ви ја, већ и нео п ход ност сра мот ног од ла ска из 
Ира ка, нео п ход ност, за две го ди не, од ла ска из Ав га ни ста на, 
екс пло зив ни Па ки стан, Се вер на Ко ре ја – ни ти је дан про блем 
на ко ме мо же по бе ди ти. Дру га је ствар, ако му се осмех не 
сре ћа и еко ном ска кри за поч не да спла шња ва за 3 го ди не, он-
да ће Аме ри ка до ста оја ча ти, и по што за 3-4 го ди не пре жи ви 
ве ћи ну тих кри за, на та ла су еко ном ског ра ста, де ли мич но ће 
по вра ти ти свој ути цај и моћ. И мо гу ће је, по ста ти ефи ка сни ји 
ли дер не го што је са да, јер се про шлих го ди на она по ка за ла 
као не е фи ка сан ли дер, чи је је ак ци је од ба ци вао ве ћи део чо-
ве чан ства, а ти ко ји су сле ди ли САД, то су чи ни ли, не из же-
ље, већ због соп стве не сла бо сти. Али, на рав но, јед но стра но 
ли дер ство ви ше се не мо же ус по ста ви ти.

Шта је са Ру си јом? По след ња, ма ла епи зо да мог исту-
па ња. Ру си ја очи то не ула зи у гру пу но вих ли де ра: не ма ино-
ва тив не еко но ми је, не ма до вољ не ба зе, су ви ше ску па рад на 
сна га, јер смо до пу сти ли се би по пу ли стич ку по ли ти ку про-
шлих го ди на, до пу стив ши ве ли ко уве ћа ње це не рад не сна ге. 
Њу ће са да шња еко ном ска кри за, на рав но, сни зи ти, али она 
оста је јед на ко ви со ка у усло ви ма кон ку рен ци је са Ази јом. 
Сход но то ме, ми не мо же мо ефи ка сно уче ство ва ти на ши-
ро ком фрон ту но ве ин ду стриј ске ре во лу ци је. При ну ђен сам 
под се ти ти, да се свих прет ход них го ди на де ша ва ла де тех но-
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ло ги за ци ја на шег БДП-а, тј. уче шћа ви со ко тех но ло шке про-
дук ци је, без об зи ра на све раз го во ре о су прот ном, оно се сма-
њу је и на ста ви ће, на жа лост, да се сма њу је. Го во ре ћи о то ме с 
гор чи ном, ка жем да смо про пу сти ли још јед ну ета пу мо дер-
ни за ци је про шлих го ди на. То је са свим ја сно. Не сма трам да 
је ствар пот пу но из гу бље на, да смо ми као и увек „про па ли”. 
У Ру си ји, ви зна те, ми увек про па да мо, али ма шта се де ша-
ва ло – ми про па сти не ће мо, шта ви ше, ја сам уве рен да ће мо 
оста ти моћ на др жа ва, ако пра вил но са гле да мо на ше ме сто у 
том но вом све ту и пра вил но ор га ни зу је мо ре сур се ко је има-
мо. 

Под се ћам вас на не ке цр те тог „но вог све та” ко ји сам 
тек опи сао:

Енер ге ти ка: удео енер ги је у свет ском БДП-у би ће ста-
би лан или ће ра сти. То је, фак тич ки, си гур но.

Удео си ро ви на, у нај ма њу ру ку, у на ред них 10 го ди на, 
би ће ста би лан или ће ра сти у свет ском БДП-у.

Удео жи вот них на мир ни ца по ра шће у свет ском БДП-у. 
Уз то, по ја вљу је се чи ста во да, ко ја ће за 5-6 го ди на, при ра-
зум ној по ли ти ци, по ста ти ви со ко рен та бил на ро ба. У си ро-
вом или пре ра ђе ном ста њу, у сми слу жи вот не на мир ни це, јер 
на мир ни ца је су, на кра ју кра је ва – во да, сун це, ма ло енер ги је 
и људ ских ру ку, че га је уоста лом, све ма ње и ма ње.

Ко нач но, ми има мо вој ну си лу, у крај њој ме ри, по тен-
ци јал ну, ако је об но ви мо. Вој на си ла, зна чи спрем ност да се 
упо тре би, од луч ност. Сход но то ме, ми по тен ци јал но мо же-
мо по ста ти ве ли ка ино ва ци о на, си ро вин ска и пре храм бе на 
др жа ва, ако ми те си ро ви не, пре храм бе не на мир ни це, во ду, 
бу де мо пра вил но ко ри сти ли, ако схва ти мо да је то на ша ком-
па ра тив на пред ност и ако то са чу ва мо, не са мо фи зич ки, већ 
и из угла об у зда ва ња свих мо гу ћих на ср та ја на те си ро ви не 
и ре сур се. По ред то га, ге о по ли тич ки по ло жај Ру си је оста-
је крај ње опа сан, али и по во љан: на ла зи мо се на ап со лут но 
кључ ном ме сту све та, ис под нас, на ју гу на ла зи се нај ек спло-
зив ни ји ре ги он, чи ји се про бле ми не мо гу ре ши ти без Ру си је. 
Сви се бо је Ки не, али за са да, у до глед ној бу дућ но сти, Ки на 
је сте наш по ли тич ки ре сурс јер ће цео свет, имам у ви ду свет 
ве ли ких др жа ва, чи ни ти све да не до пу сти збли жа ва ње Ру-
си је и Ки не. Не го во рим о то ме да ми хо ће мо са њи ма да се 
су ви ше збли жи мо или да Ки не зи хо ће са на ма. Ипак – то је 
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наш по ли тич ки ре сурс. Та ко, ако бу де мо упо тре бља ва ли сво-
је при род не пред но сти, схва та ју ћи сво је сла бо сти, ино ва ци о-
но, са отво ре ним очи ма, ми мо же мо оста ти ре ла тив но имућ-
на и моћ на др жа ва, спо соб на да игра у том опа сном све ту, не 
уло гу објек та већ су бјек та ко ји ће уме ти да од ре ди соп стве ну 
бу дућ ност и бу дућ ност све та. 

Лош је за кљу чак то што на овој ета пи ин те лек ту ал ног 
раз во ја, ја од ба цу јем мо гућ ност пре о бра жа ја Ру си је у ве ли ку 
тех но ло шку др жа ву. Иако се на дам, да ће мо се на од ре ђе ним 
уским пар це ла ма, бо ри ти за ли дер ство. Нај бо ље је да па мет-
но ко ри сти мо то што има мо у овом но вом ре во лу ци о нар ном 
све ту, у ко јем ће вам, што је са вр ше но ја сно, за 5 го ди на, Ка-
ра га нов, ако бу де на сту пао пред овим ауди то ри ју мом, пру-
жи ти са свим дру га чи ју сли ку све та. А ње го ви на след ни ци и 
уче ни ци, за 10-15 го ди на, на дам се, мо ћи ће вам да ти да ле ко 
оп ти ми стич ни ју сли ку све та за Ру си ју.

Ин те грал них вер зи ја исту па С.А. Ка ра га но ва, http://
www.svop.ru/upload/ima ges/сте но грам ма лек ции С. Ка ра га-
но ва. doc или на: http://www.ka ra ga nov.ru/news/278.html

     Превод: Небојша Вуковић
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