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Уводни думи
Анастасиа Илиева

К

огато преди няколко месеца решихме, че следващият ни
брой ще бъде посветен на популярната култура, нямахме
ясна представа какво точно ще се получи накрая и накъде

ще успеем да „отклоним“ някакво говорене. Сега, след като вече
написахме и получихме общо 14 текста, можем да започнем да конструираме от тях мрежа на фрагменти относно това какво имаме
предвид, когато говорим за политически поглед към популярната
култура.
На първо място, този поглед означава да изтръпваш всеки
път, когато някой говори с презрение за „маси“ от хора. Демофобията е една от централните теми за dВЕРСИЯ още от ранните
броеве, а тя рядко е толкова интензивна, колкото когато говорещият гледа на човешки същества като на маси със своя лишена
от стойност „масова“ култура. Този подход не е продуктивен за
авторите в настоящия брой.
На второ място, да взимаш популярната култура насериозно
означава да предпоставяш, че тя не е лишена от ценност сама по
себе си; да я разглеждаш като нещо, чиито анализ и критика си
струват именно защото много от представителите ѝ успяват
да въвлекат в себе си съзнанията, емоциите и разсъдъка на зрителите, читателите и слушателите си. Означава да имаш предвид,
че поп културата може да бъде както средство за подчинение и
бездействен ескейпизъм, така и в основната си част да е в услуга
на печалбата, но никога анализът ти да не се изчерпва с повтаряне
на повърхностни клиширани рефрени, които свободно да отписват
огромно множество от произведения, без никакъв опит да бъдат
разгледани контекстът или съдържанието на творбата.
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Трето, да гледаш на популярната култура политически носи със
себе си по необходимост отказ от затварянето единствено в рамките на вселената на произведението и отнасяне към него само
в термините на естетичното и художественото. „Политпоп“ се
опитва да направи пореста границата между света на произведението и заобикалящата го действителност, разсъждавайки върху
значението на някои привидно единствено художествени избори
на създателите му за по-широкия контекст на възприятие –
както на изкуството, така и в сферата на политиката, с която те
остават неизменно свързани.
На последно място, авторът естествено е мъртъв, когато
интерпретираме вътрешния свят на творбата, но биографията
му/ѝ бива завлечена обратно в анализа, когато смятаме това за
нужно – дали защото това би оцветило по различен начин някои
от аспектите на произведението, или защото се колебаем каква
е ролята ни като зрители или читатели в поддържането на практики, упражнявани от същия този автор.
Статиите в „Политпоп“ може би тръгват от тези споделени
предпоставки, но по-нататък достигат до набор от много различни изводи, опасения и дори предметни области. Броят започва
с фундаменталния текст на Валентина Георгиева Властелините
на вкуса за понятийната каша, в която са оплетени названия като
„висока“, „популярна“, „масова“ и „народна“ култура. В него критиката ѝ не се изчерпва с буквалната демофобия на Хосе Ортега-и-Гасет и с готовността на някои от мислителите от Франкфуртската школа да демонизират потребителите на „масова култура“,
но и с привиждането на съпротива у субкултурите от страна на
изследователите в Бирмингамския център за съвремени културни
изследвания.
Втори е текстът на Петър Добрев „Тез бурни чувства
имат бурен край“. Westworld и революцията на роботите в киното, който взима за отправна точка обвързания с труд произход на думата „робот“, за да разгледа развитието на отноше-
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нието към създаденото от човечеството не-човешко съзнание
през известни научнофантастични филми, за да стигне до съвременната размяна на традиционните позиции в излъчения в края на
2016 г. сериал на HBO Westworld.
Нататък продължаваме с Крайната игра на Алекс Джоунс от
Божин Трайков, където наративите на популярния американски
водещ Алекс Джоунс са разгледани през призмата на неолиберализма, отключващата конспиративни теории финансова криза и
антисемитизма. Когато замисляхме броя, се надявахме в него да
включим текст, който се занимава със семантично така близкия до
„поп“ (култура) „популизъм“. Божин написа именно такъв текст, в
който дори засяга и отношението към средището на популярна
култура Холивуд в предаванията на Джоунс.
Следва дългоочакваният авторски дебют на дизайнера на
настоящия и предишните три броя на списанието, Боряна Красимирова: „Макар че ме удари, не беше страшно“: сексизъм и shoujo
мангата. Текстът ѝ се занимава с контекста, породил някои
откровено ужасяващи тропи в определена част от мангата, както
и следващата от тях нормализацията на насилието над жени. Особено ценно в текста ѝ е описанието на онова обезсърчаващо усещане, когато изведнъж започнеш да забелязваш силно проблематичните моменти в творби, които преди това си обожавала.
Петата статия в „Политпоп“ е изследването на Станислав
Додов върху някои наративни особености на може би понастоящем най-популярния в света сериал: „Игра на тронове“: политика, тела, богове. Авторът се придържа плътно към „текста“
на сериала, за да коментира някои устойчивости в сюжета като
естеството на женските образи, съдбата на тази част от героите, които не са от аристокрацията, и предпоставките в основата на политическия замисъл зад фикционалния свят на Вестерос.
В случай че не се съгласите с тезата му относно какво всъщност
са аристократичните персонажи, поне обърнете внимание как тя
бива коректно подкрепена с примери от сюжета.
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Следващият материал е озаглавен Явката ДЛГ: „Ако това
да имаш разумен поглед върху света значи да си песимист,
циник или нихилист, аз с гордост ще нося тези емблеми.“ В
едно интервю с Петър Добрев Явката ДЛГ разказва за развитието на отношението си към парите и на политическите си
възгледи, за така наречения „неприличен език“ и за различните
вълни в българския рап. Саморефлексивността и самоиронията му
правят транскрипцията от интервюто забележително увлекателна дори в моментите, в които не споделяш напълно някои от
възгледите му.
Продължаваме със статията на Александър Попов Научна
фантастика, хетеротопия, срещи с Другия. Размисли върху
„Sense8“. Коледният епизод на сериала Sense8 провокира Александър да ситуира целия сериал в по-широкия контекст на кариерата
на сестри Уашовски, едновременно оценявайки огромния политически потенциал на Sense8 и многото разочарования и пропуснати възможности в действителното му изпълнение. За контраст
авторът използва някои от произведенията на доста по-радикалния в творчеството си Самюъл Дилейни и начина, по който той
втъкава фукоянското понятие „хетеротопия“ в романа си Trouble
on Triton.
Симеон Кюркчиев е следващото попълнение в съдържанието
на „Политпоп“ с Овладяване на критиката – случаят Джорджано.
Текстът е своеобразен отговор на статия на Жана Цонева и
Момчил Христов от 2015 г., като тезата на Симеон обхваща влиянието на интернет върху замисъла на понастоящем произвеждащата се популярна култура, „чертаенето на биографии“ и работата на Болтански и Чиапело и Дельоз и Гатари, за да твърди,
че дори това, което първоначално изглежда като еманципативен
проект, скоро се оказва просто разширяване на пространството
на капитала. Симеон успява с лекота да приведе особено уместни
разсъждения за последните десетилетия, опирайки се на примери
от популярната култура, за да защити позицията си, без да казва
нищо излишно.
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Деветият текст в броя е Краката на Тейлър Суифт и топящият
се арктически лед на Глория Костадинова. Статията разглежда
именно онези особености на популярната култура, които я правят популярна, и се заема с нелеката задача да предложи рамка,
при която тези особености трябва да се вземат предвид при
конструирането на подхода, който активизмът използва, за
да спечели повече съмишленици за каузата си. Изводът от статията е, че да караш някого да се чувства виновен рядко води до
добри резултати.
До подобен извод стигам и аз в текста си Да гледаме ли
филма, ако режисьорът е насилник?. Възприемам етическата
система на консеквенциализма, за да разгледам каква е отговорността на един обикновен зрител към потенциалното комерсиално подпомагане на произведение на изкуството, създадено от
човек, който е обвинен или осъден за (сексуално) насилие.
Първият от трите преводни текста в броя е Дистопия сега
на Марк Фишър, преведен от Неда Генова в негова памет – Фишър
почина на 13.01.2017 г. Дистопия сега анализира три филма: Игрите
на глада, Никога не ме оставяй и Дилъри на време. Интерпретацията на Фишър привижда в тези филми стремеж към пораждане
на революционно съзнание, но антагонистът на това съзнание е
различен и в трите творби – бруталната сила, държавния идеологически апарат или класовата система. За Фишър преоткриването
на солидарността, което е налично и в трите филмови дистопии,
може би загатва ключа към разпадането на неолиберализма.
В седми брой на dВЕРСИЯ е поместено първото издание на
колонката за икономика на Петър Пиперков Икономикс за вменяеми. Първата част на проекта му за нещо като кратък курс по икономика за неикономисти е озаглавена Ванга би била горда!, препращайки към понятието за „информирани предсказания за бъдещи
събития“, стоящо в основата на някои икономически теории.
Петър проследява и други абсурдни за него предпоставки като
рационалното поведение на потребителите и обещава в следва-
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щите издания на колонката си да разшири обясненията си за противоречията в претенциите за научност на икономиката.
Вторият преводен текст в настоящия брой е манифестът
от 1960-те години на аржентинските режисьори Фернандо Соланас и Октавио Джетино Към едно трето кино, в който съпротивата срещу империализма заема централно място. Соланас и Джетино се занимават с ролята на артистите и интелектуалците в
революцията, като отхвърлят разделението на политика срещу
изкуство. Преводът е дело на Неда Генова, която също така ни
предлага и уводни думи към него. В тях засяга контекста на манифеста, анализира неговите послания и съвсем точно посочва пропуските и недостатъците му. Уводът на Неда предлага една ценна
насока за четенето на манифеста, в която са съчетани историческият контекст на зараждането му и съвременни перспективи
върху проблемите, засегнати в текста на двамата режисьори.
Последният текст също е преводен, този път дело на Ирина
Самоковска: Фентъзи и революция, интервю с писателя и политически активист Чайна Миевил. Интервюто е проведено много,
много отдавна – през 2000 г. – и ако ви се е случвало да четете
по-нови изказвания на Миевил, ще бъдете стреснати колко по-различно е звучал той преди 17 години. Въпреки че текстът е стар и
някои от позициите на писателя вече вероятно са се променили,
намерихме съдържанието му за особено подходящо за „Политпоп“.
Миевил е защитник на странното и на жанровото, като настоява,
че реакционността или прогресивността на едно произведение
не може да бъде сведена единствено до жанра му. Въпреки това,
бидейки писател, често творящ в традициите на фентъзито,
за него е важно да не отрича реакционисткото у Толкин, оказал
огромно влияние върху развитието на жанра.
Не успяхме да включим в броя поглед върху всички проблеми, които
бяхме намислили да разгледаме. Но това, което в крайна сметка
събрахме, е едно особено разнообразие на гледни точки, най-очаро-
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вателното в които вероятно са неочакваните преплитания между отделните текстове. В първия текст Валентина Георгиева задълбочено критикува идеите на тези, които тя нарича „властелините на вкуса“, а в последния Миевил казва „Ставам подозрителен всеки път, когато полуофициалните арбитри на добрия вкус
ни казват, с едва прикрит снобизъм, че нещо е под достойнството
им.“ Симеон Кюркчиев споменава Mr. Robot, когато говори за вливането на критиката към системата вътре в самата система,
което прави впечатление и на Петър Добрев в интервюто му с
Явката ДЛГ. Моят текст споделя с този на Боряна Красимирова
опасения от нормализация на определени практики, а с текста на
Глория Костадинова – мнението за непродуктивността на чувството на вина. И Станислав Додов, и Симеон Кюркчиев са завладени от някои решения в Игра на тронове, макар и двамата да
идентифицират различни характеристики като централни за
сериала. Някои от разсъжденията на Александър Попов за естеството на научната фантастика са сякаш споделени от Миевил, а
британецът на свой ред се оказва на обратното мнение спрямо
това на Соланас и Джетино относно разделението между творчеството и политическата борба. Марк Фишър се занимава с отражението на кризите в неолиберализма върху художествени произведения, а Петър Пиперков се забавлява как икономиката твърди,
че имаме адекватна информация за бъдещето, и същевременно с
това икономическите кризи продължават да се случват. 		
Преплитанията в текстовете са много повече, но засега ще
се ограничим със споменаването само на тези. Надяваме се вие да
откриете още повече.
Приятно четене!
Анастасиа Илиева
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Валентина Георгиева

Заглавно изображение:
„Събота вечер в Мюзик хол“
(гравюра във вестник, 1870 г.)
Източник: British Library

П

опулярната култура често става обект на естетически
атаки от страна на елитите. Разбирана като достъпен
и широко разпространен културен продукт, чието въз-

приятие не изисква специална подготовка, ерудиция или чувствителност, масовата култура е синоним на безвкусица, на произведение със съмнителна естетическа стойност, на културата в
упадък. Този негативизъм е плод на едно изначално противопоставяне – още при определянето на обхвата на популярната култура тя се противопоставя на високата култура. И докато високата култура включва най-високите достижения на човешкото
творчество, то сферата на популярната включва всичко останало – не толкова достойно, не толкова прекрасно и разбира се,
създадено не от някой творчески гений, а от всекиго. Още с разделението между висока и популярна култура се предпоставя границата между обикновени хора и елити, които си поделят сферата
на творческата дейност и естетическия вкус. Но тогава интелектуалците винаги ще гледат отвисоко на презряното творчество на широките народни маси. Разделението в полето на културата много лесно може да стане политическо. В този случай
съществува опасността културата да се превърне в оправдание
за зле прикритата демофобия на елитите, позоваваща се на естетически критерии.
Но да се върнем първо към произхода на масовата култура.
И да се запитаме дали наистина тя винаги е била съпътствана
от демофобия?
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Човекът-маса и хипердемокрацията
Културата на масите влиза в полезрението на европейските
интелектуалци заедно с появата на въпросните „маси“ в европейските столици. Без съмнение индустриализацията докарва в градовете потоци от нископлатени или неквалифицирани работници
още от края на 18 в. и началото на 19 в. Но за около век те остават „невидими“ – затворени във фабриките, където прекарват
до 12-14 часа на ден. Едва с въвеждането на осемчасовия работен
ден „трудещите се маси“ получават възможността да имат свободно време. Борбите за „осем часа труд, осем часа сън и осем часа
развлечение” са сурови и се водят в продължение на десетилетия
(Илиева 2016). Един от резултатите от тези битки е правото на
свободно време за работниците, а оттам и нови форми на развлечения, включително появата на масовата култура.
Осемчасовият работен ден е приет в началото на 20 в. в някои
европейски страни, през 1919 г. във Франция, Германия, Испания
и Португалия. Освен във фабриките и кварталите на работническите общежития, ”трудещите се маси” започват да се разхождат из града, да посещават местата за развлечение и почивка, да
се забавляват. Накратко, това е появата на „масите“ в публичното пространство. Те стават видими и демонстрират своите
начини на развлечение или „масова култура“.
За консервативни мислители като Хосе Ортега-и-Гасет това
е явлението на човешкото струпване, на „пълното“. Няма и десетилетие по-късно, през 1926 г. той започва да публикува поредица
от статии в един испански всекидневник, които по-късно ще обедини в книга под заглавието Бунтът на масите. С тревога и гняв
той наблюдава как европейските столици се препълват, площадите, тротоарите, трамваите, кината и сладкарниците гъмжат
от хора. Обикновените хора превземат градските пространства,
които преди са били достояние само на елитите. Ортега-и-Га-
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сет се опасява, че те ще превърнат цъфтящите градове от belle
epoque в „една вездесъща сивота“.
„Това явление (…) аз наричам явлението на човешкото струпване, на „пълното“. Градовете са пълни с хора. Къщите – с квартиранти. Хотелите –
с гости. Влаковете – с пътници. Кафенетата – с посетители. Местата за
разходки – с минувачи. Салоните на известните лекари – с болни. Спектаклите – ако не са много ненавременни – със зрители. Плажовете – с курортисти. Онова, което преди не беше никакъв проблем, сега вече непрестанно е: да се намери място.“ (Ортега-и-Гасет, „Бунтът на масите“ 1993, с. 40)
Тъкмо изпълването на пространството от хора, които досега са
съществували, но някъде изолирано, извън видимостта на привилегированите обитатели на градовете, Ортега нарича „бунт на
масите“, а самите нови обитатели на градските пространства –
„вертикални нашественици“. Изпълзели от затънтените кътчета, които досега са обитавали, обикновените хора заплашват с
количеството си да превземат пространствата, досега резервирани за малцина. Логично, у тези малцина се развива един страх от
тълпата. Завладени са от ужас от загубата на пространство, на
позиция, на привилегии. Самият Ортега е красноречив пример за
този ужас от масите.
„Разпръснати из света на малки групи или уединени, те са водили различен,
отделен, отдалечен от другите живот. Всеки един – индивид или малка
група – е заемал определено място – може би своето – в полето, в селото, в
градчето, в квартала на големия град.
А ето че сега изведнъж те се появяват във вид на човешко струпване и навсякъде очите ни откриват тълпи. Навсякъде ли? Не, не; именно на най-добрите места – относително изискано творение на човешката култура –
които преди бяха предназначени за по-малки групи, за малцинствата.
Някак изведнъж тълпата стана видима и се настани в предпочитаните
места на обществото. В миналото, дори и да съществуваше, оставаше
незабелязана, заемаше дъното на социалната сцена; сега се придвижи до
оркестъра. Тя е главният герой. Вече няма главни действащи лица: има само
хор.“ (Ортега-и-Гасет, „Бунтът на масите“, с. 41)
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Целият цивилизован свят е под заплаха от вертикалните нашественици, които се превръщат в основна сила, завладяла „нашата
епоха“, и заплашват да потопят старата европейска цивилизация във варварство. Човекът-маса или усредненият човек – една
негатива идеализация, построена от Ортега-и-Гасет без реално
съответствие с принципа на средното аритметично – е човек
без качества, без интелект, без специална квалификация, без достойнство, без благородство (sine nobilitate – сноб, с. 41), без творчество. Човек, който следва лесния път (с. 43); който си въобразява, че има само права, но не и задължения (с. 48); който само
потребява наготово достиженията на цивилизацията (с. 75 и сл.);
един примитив (с. 90), който за всичко има мнение и си въобразява, че за всичко е прав; рожба на специализацията в техниката
(която също е пагубна, впрочем, с. 109 и сл.), „задоволен господинчо“ и т.н. Феноменът на човека-маса е в корена на упадъка на
Европа. И ако тя – Европа – не се справи с този проблем, то тя
рискува да загуби своята господстваща позиция в света. Защото
според Ортега-и-Гасет тъкмо европейските нации са призвани да
управляват света. Ако се оставят на „вертикалните нашественици“, европейските елити ще загубят не само резервациите си
при лекаря, в театъра и в кафенето, но и политическото си надмощие. Ще бъдат потопени в хипердемокрация – властта на посредствените, на човека-маса, който е негоден да поема отговорност
и следователно да управлява.
„Днес масата вярва, че има право да налага своите глупости, изречени на
чашка кафе, и да им придава силата на закон. Съмнявам се, че в историята е
съществувала друга такава епоха, в която тълпата толкова пряко управлява, както в наши дни. Затова говоря за хипердемокрация.“ (Ортега-иГасет, „Бунтът на масите“, 1993, с. 44)
Можем да изберем да гледаме на теорията на Ортега-и-Гасет за
човека-маса и хипердемокрацията като на оплакванията на една
позагубила от чара си стара европейска аристокрация. Или като
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на мрачните очаквания за бъдещето на един интелектуален елит,
който е загубил влиянието си и се чувства ненужен, изоставен,
отритнат, поради което привижда катастрофални сценарии за
цялото общество (тук наричано европейска цивилизация). Но така
бихме подценили демофобията, чийто красноречив израз е книгата
на Ортега. Ужасът от тълпата е все така жив и подклажда поредица от мрачни прогнози за демокрацията.

Демофобия и капиталистическа печалба
Демофобията обаче не може да се обясни само с политически убеждения или с принадлежността към привилегированите класи. Проблемът се усложнява от това, че не само старите елити виждат
масите като заплаха. За либерален интелектуалец с утвърдени
позиции като Ортега-и-Гасет неприязненото отношение към
масите е обяснимо от гледна точка на личната му съдба, на загубата на позиция.
Приблизително на същото мнение е и консервативният британец Матю Арнълд, на когото дължим определянето на културата в превъзходната степен на творческата дейност („the
best which has been thought and said“). В същата книга – Култура и
анархия (1875) – Матю Арнолд определя излизането на масите на
предна позиция като анархия. Матю Арнълд е средно заможен училищен инспектор и трудно можем да го обвиним в страх от загуба
на богатство, привилегии, социална позиция. И двамата виждат
широкото навлизане на обикновените хора в културата и политиката като предизвикателство към техния културен и социален
авторитет. Масите носят промяна.
Парадоксално, но левите мислители споделят негативното
отношения към масите. Те обаче не смятат, че навлизането на
масите в културния живот може да носи промяна. Тъкмо напротив, според марксистите Хоркхаймер и Адорно масовата култура
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всъщност води до противоположния ефект – тя затвърждава
статуквото. В „Културната индустрия“ (1944), писана по време
на изгнаничеството им в САЩ, те развиват една последователно
негативна теория за популярната култура. И в тази своя негативна теория те обхващат както начина на производство или
икономическия модел, така също и съдържанието на филмите и
популярната музика от епохата, така и в крайна сметка възприятието на посланието на масовата култура от обикновените хора.
Есето на Хоркхаймер и Адорно е писано десетилетия по-късно
и това води до първата съществена разлика по отношение на
Ортега-и-Гасет и Матю Арнолд, а именно развитието на техниката – през 40-те години на 20 в. образ и звук могат да се възпроизвеждат в почти неограничен брой копия, т.е. в индустриални
количества. Оттук следва и масовото разпространение на холивудски филми и музикални шлагери (радио, грамофон, киносалони и
много скоро след това телевизия). Или мястото, което беше проблем за Ортега-и-Гасет, вече не е проблем. Благодарение на техниката и на масовото разпространение произведението на изкуството е потенциално достъпно за всички. Проблем е, че това
произведение на изкуството е превърнато в стока: има разменна
стойност, може да се купува и продава; има и добавена стойност,
която може да се капитализира. Накратко, изкуството е превърнато в инструмент за капиталистическа печалба.
По думите на Дейвид Хесмондхалф самото понятие „културна индустрия“ е създадено, за да шокира (Hesmondhalgh
2002: 15). Нещо, което до този момент е било споделено (елемент
от общуването, за който не се плаща) или безценно (шедьовър на
човешката цивилизация), сега може да се продава и някакви хора се
облагодетелстват от това. Как е възможно културата да бъде
индустрия? И този въпрос звучи еднакво скандално, независимо
дали възприемаме културата в превъзходна степен (като най-високите, изключителни достижения на цивилизацията), или като
обичайна всекидневна култура. И как е възможно да бъдеш капиталист от култура?
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Но Хоркхаймер и Адорно като че ли пропускат едрия капитал в културните индустрии и насочват стрелите на критиката си найвече към потребителите на продукта. Самия продукт определят
като посредствен, еднообразен, клиширан, създаден, за да забавлява и да отклонява вниманието от важните проблеми. Масовата култура е схематична или създадена като по шаблон, фабулата винаги следва едни и същи опорни точки. Което я прави лесно
предвидима, а тъкмо това носи удовлетворение на масовия зрител. Последният се чувства „умен“, защото е могъл да отгатне
развоя на събитията; или пък има усещането, че продуктът му
е предоставил точно онова, което е очаквал, и така е задоволил
потребностите му. Също така масовата култура е унифицираща, защото с еднообразното си съдържание лишава публиката
от въображение, задава „правилните“ модели на мислене, „правилните“ желания и мечти, създава фалшиво съзнание. В резюме, според Хоркхаймер и Адорно масовата култура води до индоктриниране и манипулиране на масите от страна или на тоталитарни
идеологии, или на пазарни интереси. Зрителите лесно се поддават
на омагьосване, защото са заблудени, нешколувани в традицията
на европейското изкуство, не си поставят въпроси, а безкритично
се отдават на пасивна консумация на лековати произведения за
разтуха. Но вместо бягство от действителността и забавление
заслужено получават пердах.
„Доколкото анимационните филми постигат нещо друго покрай пригаждането на сетивата към новото темпо, те набиват във всеки мозък старата
мъдрост, че непрестанният пердах, прекършването на всяка индивидуална
съпротива, е условие за живота в това общество. Както нещастните в реалността, така и Доналд Дък в анимационния филм си изкарва боя, така че
зрителят да свикне с това и за себе си.“ (Хоркхаймер и Адорно, „Диалектика
на просвещението“, 1999, с. 173).
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Масовата култура е създадена, за да държи масите в подчинение. Тя променя съзнанието и възпрепятства развитието
на автономни и независими индивиди. Работата
на

културните

индус-

трии е да погуби политическото въображение, да

Доналд Дък яде пердах в анимационния
филм от 1937 г. „Lonesome Ghosts“

пресъздаде свят, в който
е невъзможна промяна. И

така масите сами са си виновни, защото доброволно се отдават
на лековатите удоволствия, предоставяни от масовата култура.
Отново мрачни прогнози за масите, мрачни прогнози и за революцията и въобще възможността за социална промяна.
Защо интелектуалните елити толкова мразят тълпата?
А защо обикновените хора са загубили доверието си в елитите?
И има ли шанс тези огледално негативни чувства да бъдат преодолени? Дали непримиримостта е заради разликите в естетическите предпочитания, в спора за начина на развлечение?
Демофобията започва в началото на 20 век със завладяването на
пространствата за свободно време, в спора за мястото, и стига
до предпочитанията за музика днес. Чалга срещу рок, например,
или пък Холивуд срещу Тръмп.
Вместо да отговоря на тези сложни въпроси, ще се захвана
с един още по-сложен проблем – кой е носителят на популярната
култура? Кои са масите и каква е ролята на елитите? И тук стигаме до една понятийна главоблъсканица.
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Народна култура, популярна култура,
масова култура –
едно синонимно тресавище
Какво наричаме популярна култура? Очевиден въпрос, а толкова
много отговори.
На първо място, това е онзи вид култура, която се харесва на
много хора. И в такъв смисъл тя се измерва в брой гледания, купувания, в цифри на продажбите, в кликове и харесвания. Култура на
многото в противоположност на културата за избраните. Култура на масовото производство. В това отношение тя изглежда
е синоним на масовата култура, която от своя страна е рожба на
културните индустрии.
На второ място, популярната култура е култура на обикновения човек – нешколуван, необразован, който няма специална
подготовка. Тя е неговото спонтанно художествено творчество,
което няма високи претенции. И доколкото има малка художествена стойност, може би дори няма пазарна стойност, т.е. не може
да се превърне в успешен касов продукт на културните индустрии. Тъй като обаче е плод на обикновени хора без естетически
претенции, тя е широко достъпна и разбираема за всички. Често
тя е и колективно творчество, което се разпространява заразно,
споделя се безплатно. Което също затруднява превръщането ѝ в
комерсиален продукт.
Оттук и третото измерение в определението – в една вертикална структура на обществото популярната култура се поражда
отдолу, откъм широките народни маси, а не е наложена отгоре от
политическите или културните елити, от магнатите в културните индустрии, от властта. В това последно трето измерение –
като спонтанно творчество отдолу – популярната култура е
синоним на фолклора или народната култура. Стига обаче да знаем
кой е този „народ“, който я създава.
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Оказва се, че към популярната култура има съвсем различно отношение в зависимост от това как се определя „народът“, който тук
се явява носител на популярната култура. На нея се гледа с романтично умиление, ако я създават някакви автентични общности,
недокоснати от покварата на съвременната епоха, обичайно привиждани някъде на село или в трайна връзка с традицията, с природата. Тогава тя е фолклор или народна култура и нейното място
е в сборници с умотворения и приказки, в специално създадените
етнографски музеи. От друга страна, на нея се гледа строго и осъдително, ако я създават някакви нововъзникнали общности в градска среда, покварени от индустриализацията и деморализацията
на масите. Тогава тя е масовата култура на градската работническа класа и нейното място е мюзик холът, пропадналият джаз
клуб, чалготеката. Да видим сега какви са корените на това двойствено отношение.
Според историка на народната култура Питър Бърк някъде в
периода между началото на 16 в. и началото на 19 в. се случва едно
постепенно преобръщане в отношението на членовете на господстващите класи към културата на подчинените класи.
„През 16-ти век те са презирали обикновените хора, но са споделяли културата им. До към началото на 19-ти век наследниците им вече са спрели да
участват спонтанно в популярната култура, но започват да я преоткриват
като нещо екзотично и следователно интересно. Те дори започват да се възхищават на „народа“ (“the people”), от когото произлиза тази чужда им култура.“ (цитирано по Storey, “Inventing Popular Culture“)
Или по думите на изследователя на популярната култура Джон
Стори, “хората от средната класа започват да изискват разкази
и песни от обикновените хора („the people“), от които досега са
искали само труд и уважение.“ (Storey 2003 : 1). От къде идва този
интерес към спонтанното художествено творчество на обикновените хора?
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„Откриването“ на фолклора следва да се разглежда в рамките на
по-големи процеси с по-голям залог. Питър Бърк определя началната дата на този новооткрит интерес към края на 18 в. Въвеждането на самия термин „фолклор“ се приписва на Йохан Готфрид
Хердер през 70-те години на 18 в. С него той обозначава една нова
мода у интелектуалните си съвременници – техния интерес към
езика и културните традиции на даден народ, включително танци,
музика и изкуства. Това дава вдъхновение на Якоб и Вилхелм Грим
да започнат да събират народни приказки (издадени през 1812 г.).
Във Великобритания активният период на събиране на балади и
народни приказки е между 1765 и 1858 г., когато има бум на подобни
публикации. Последван от втори период от 1866 до 1907 г., когато
се събират и публикуват народни песни, съпроводени с музиковедски анализи (по сведения от Storey 2003 : 2-6). В България горе-долу
по същото време братя Миладинови събират материал за Български народни песни (1861 г.).
Фолклорът е събирателно понятие – може да съдържа легенди,
музика, устна история, поговорки, шеги, широкоразпространени
вярвания, приказки, предания, история и обичаи, традиции… и
всичко останало, което се приписва на обикновените, непросветени, необразовани хора като негови създатели. За фолклора се
казва, че неговият автор е анонимен – целият „народ“.
Целият народ обаче няма инициативата да събирателства
своята мъдрост или предмети на всекидневната дейност. Ако
някой е записал, редактирал и публикувал словесното творчество,
събрал е елементи от народни занаяти и визуални артефакти,
поставил е престилки, дантелени ризи, хурки и шевици в етнографски музеи, то това са образованите елити. Иначе казано, обикновените хора в своята спонтанна творческа дейност нямат
съзнанието, че създават култура и че това е нещо достойно за
съхранение. Или поне в началото, през 19 в., не са имали това съзнание. Нямат и мотив да превръщат старите си обувки и счупени
сечива в музеен експонат. „Фолклорната култура е в много по-
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голяма степен категория на образованите, конструирана от интелектуалци, особено от събирачите на народното творчество,
техните редактори и издатели, а не е идея, създадена от народа,
определян като folk.” (John Storey, Inventing Popular Culture, 2003)
Отново образованите елити „откриват“, събират и съхраняват народното творчество с някакъв специален мотив. Този
мотив може да бъде изграждането на нацията (в Германия и България) или пък носталгията към извънградските форми на живот
в контекста на индустриализираните, претъпкани и замърсени
градове (в Англия и Русия).
С процесите на индустриализация и урбанизация, с появата
на градската работническа класа, се засилва носталгичното отношение към фолклора. Позитивното, идилично отношение към
„автентичното“, „селското“, „народното“ е следствие от негативното отношение към града и градските маси. Фолклорната
култура предоставя възможност за едно романтично връщане
към по-„земната“ и вкоренена („изконна“) култура, връщане към
културата от преди „грехопадението“ в условия на индустриализацията и урбанизацията.
Така „народът“ – но само народът извън градовете – става
носител на символна стойност. Обикновените хора въплътяват
или стават носители на нещо, чийто залог те самите едва ли разбират и което има малко общо с обичайните им практики. Фолклорната култура се превръща в самото въплъщение на природата и характера на една нация. Затова той трябва да се събира
и съхранява. Фолклорната култура се разглежда като възможност за „връщане“ към автентичната немска, българска или друга
национална идентичност.
„Изобретяването“ на фолклора е подчинено на този политически залог – изграждането на нацията – и това е процес, управляван отново от елитите. Процес, в който обикновените хора едва
ли осъзнават в какво се превръща тяхната спонтанна творческа
активност или народна култура. Не и преди просветителите като

27

Паисий да се обърнат към тях с „неразумни и юроде“ и да им обяснят, че са един „народ“.
За разлика от Паисий, откривателите на фолклора не презират „народа“, или поне не селския. Но за сметка на това презират
друг един „народ“, който по българските земи още не съществува
по това време – работническата класа. Носталгичното или романтическото отношение към фолклора в индустриалните общества
е към „народа“ от миналото. Културата на живеещите в градовете народни маси интелектуалците от 19 век все така продължават да презират.
За заниманията на работниците в свободното им време е
резервирано понятието с негативна конотация „масова култура“.
„Масова“ е деградиралата култура на градската работническа
класа. Тя е въплъщение на „индустриалното варварство“, а нейна
емблема във Великобритания е мюзик холът – място за популярно
забавление със скечове и комедианти, народни песни, спектакли
тип вариете. Ето какво пише за мюзик хола сър Хюбър Пари през
1899 г. (в реч по повод откриването на Обществото за народна
музика):
„Ако се замислите за ужасно разрасналите се градове, където човек вижда
цялата пошлост на фалшиви бижута и калпави дрехи, както и за хората,
които в по-голямата си част имат най-фалшиви идеи, ако въобще имат идеи
… и които си мислят, че най-често срещаната грубост е най-висш израз на
човешка емоция; ето точно за тези хора се прави съвременната популярна
музика, при това с търговска цел и като колажи от някакъв музикален жаргон“ (цитирано по Storey 2003 : 11)

Унищожителният патос идва от това, че сър Пари привижда
въпросната вариететна музика като заплаха за народната песен –
онази идеализирана песен от селото или от миналото на един
народ, който вече не съществува.
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Строго трябва да разграничаваме
народната от масовата култура,
това е призивът на елитите. Представете си сега колко дълбоко ще
затънем в понятийни неразбории
с напредването на времето и развитието на жанровете – представете си кънтри музиката, латино
и хип-хоп стиловете, попфолка в
България. Къде точно минава границата между народна и масова
култура?
Тъкмо в това е парадоксът –
популярната музика няма носител.
В момента, в който „народът“ се
премести от селото в града, за
да търси препитание, той преминава от един идилично-носталгичен живот към покварения живот

Афиш за Хиподром, един от популярните
в Лондон мюзик холове

след грехопадението и се отдава
на безвкусни популярни развлечения за масите. Щом няма такъв
„народ“, тогава излиза, че народната култура съществува само
в публикациите и в музеите, създадени от елитите. Нейни носители са отново образованите, школуваните, онези, които имат
вкус да я чуят и съхранят.
Нещо повече, презрените градски маси също не са носителите
на безвкусната масова култура. Те са само нейни пасивни консуматори, но не и създатели. Масовата култура – колкото и безвкусна,
безсъдържателна, затъпяваща да е – също е създадена от елитите. Ето мнението на специалиста:
“Масовата култура е наложена отгоре. Тя е фабрикувана от техници-специалисти, наети от бизнесмени; нейната публика е съставена от пасивни кон-
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суматори, тяхното участие е сведено до ограничения избор между това да
купуват или да не купуват. Накратко, Властелините на кича експлоатират
културните потребности на масите с цел печалба и/или възпроизводство на
своето класово господство.“ (MacDonald, “A Theory of Mass Culture”,‘57)
Следователно популярната култура не се създава „отдолу“ и нейният носител не е нито някакъв идиличен „народ“, нито презрените
градски „маси“. Кой тогава е носителят на популярната култура?
Има ли животворящ „народ“, когото да обвиняваме в безвкусица?
Или има само „маси“, които можем да обвиняваме в пасивна консумация на безвкусните продукти, които елитите създават за тях. Да
ги обвиняваме, че не се съпротивляват на тези елити. Едни елити
настройват масите срещу други елити, критикуват масите, че
не консумират „правилните“ неща. Или властелините на вкуса се
изправят срещу властелините на кича. А пасивно консумиращите
маси отново отнасят пердах. Приятно комична ситуация, в която
да намразиш всички властелини – и властелините на вкуса, и властелините на кича.

Поука
Популярната култура, гледана отгоре, остава без носител. Нито
„народът“, нито градските „маси“ са присъстващи и имат творческия потенциал да създават културен продукт, достоен за вкуса
на елита. Носителят на популярната култура все се изплъзва от
погледа на изследователите. Интелектуалците обичат да създават идеализации и после да ги критикуват. Човекът-маса е такава
негативна идеализация. „Народът“ като носител на популярната
култура е позитивна идеализация. Вероятно и съпротивата, привиждана в субкултурите от изследователите от Бирмингамския
център, също е идеализация. Народът, човекът-маса, съпротив-
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ляващите се субкултури завинаги ще се изплъзват от хватката на
изследователя, ако той продължава да гледа отвисоко на носителите на популярната култура.
И още една поука за добрия вкус. Вкусът създава дистинкции,
оразличавания. По силата на вкуса една категория хора се сдобиват със самочувствието на нещо повече от останалите и чертаят
граници между „нас“ и „другите“. По силата на дистинкцията Пиер
Бурдийо стратифицира френското общество в едно ново класово
разделение, основано на вкуса, чиито граници са още по-трудни
за преодоляване от старите класови разделения. Вкусът е привилегия, до която малцина имат достъп – той е плод на образование, социална среда, културен капитал, трупа се с години или дори
поколения. Вкусът е не само естетическа категория, а е продукт
на структурата на господство. Вкусът се превръща в елемент на
господството и се използва за неговото възпроизводство.
Вкусът обаче е също така културно относителен – в различни по време и пространство култури са възприети различни
модели на красота. Освен това с „края на изкуството“ творците и
публиката вече са еднакво свободни от диктата на красивото (по
Артър Данто). И границите между висока и популярна култура са
размити от поп-арта на Анди Уорхол насетне. И много още добре
известни тези от естетиката могат да бъдат приведени като
аргументи срещу властта, която си приписват властелините на
вкуса. Никой не може да претендира, че има някакво естетическо основание за господство над другите. Никой не може да бъде
властелин на вкуса, нито властелин на кича. Популярната култура
има това предимство да бъде демократична. Дори хипердемократична, дори анархистична. И всички печелим от това.
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Петър Добрев
Заглавно изображение:
Westworld, 2016, HBO
Текстът съдържа spoilers

П

о някакъв начин е парадоксално, че сериалът Westworld
беше едно от най-гледаните телевизионни събития на
2016 г. В годината, в която едно от най-бруталните лица

на капиталистическото всевластие успя да стане президент на
САЩ, хиляди зрители гледаха как две жени повеждат бунт срещу
подобно всевластие в антиутопичната вселена, представена
от HBO. Westworld e субверсивна вариация, a защо не диверсия на
филма на Майкъл Крайтън със същото заглавие от 1973 г. Автори
на сериала са Лиса Джой и Джонатан Нолан, който често работи
с прочутия си брат Кристофър (известен с Мементо и Черният
рицар), а сред актьорите са звездни имена като Антъни Хопкинс
и Ед Харис.
Оригиналният Westworld ни въвежда в недалечното бъдеще,
където хората са способни да прoизвеждат роботи с впечатляващ изкуствен интелект. Тези роботи съответно биват ползвани
за забавление от богатите клиенти на тематични паркове за възрастни – Westworld, имитация на Дивия Запад; Medieval World – на
Средовековието; и Roman Word – на Римската империя. Сериалът
на Джой и Нолан запазва само варианта на парка в Дивия запад,
където всяка седмица се изсипват стотици клиенти, предимно
заможни мъже, които могат да се наслаждават на пълната свобода на действие и изключително автентична атмосфера. Паркът е изпълнен с хиляди роботи („домакини“, по терминологията
на сериала), които изцяло изглеждат и се възприемат като хора,
изпълнявайки всички характерни за периода роли – от местния
шериф до търсения разбойник; от набожната фермерска дъщеря
до проститутката в бара. Клиентите могат да убиват, преследват и изнасилват когото си поискат. Роботите изпитват искрен
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страх за живота си, но са програмирани да не могат да наранят
човеци. На определени периоди биват закърпвани и рестартирани, като спомените за предишните издевателства от страна
на хората се изтриват – в очакване на следващите клиенти. Както
филмът от 1973 г., така и сериалът завършват с кървав бунт на
роботите – но авторската интерпретация е тотално различна.
Ако във филма на Крайтън става дума за опитите на беззащитните клиенти да се спасят след неясна техническа грешка, направила роботите неконтролируеми, то сериалът напълно обръща
перспективата – като представя тази на изкуствения интелект.
Постепенното достигане на самосъзнание кара „домакините“ да
разберат положението си и да се изправят срещу тези, които доскоро са се разпореждали безжалостно с телата им.
„Gods are pussies”, казва една от осъзнатите жени роботи,
виждайки колко лесно и хората могат да умират, а симпатиите на
зрителя са насочени на нейна страна.

Бунтът на робот(ниц)ите
През 1920 г., по-малко от три години след революцията в Русия,
чешкият писател Карел Чапек за пръв път използва думата „робот“,
включвайки я в антиутопичната си пиеса R.U.R. Идеята за думата
всъщност е на брата на Карел – художника Йозеф Чапек – и идва
от чешкото „роботник“ и славянския корен „робота“ (работа).
Роботите на Чапек изглеждат човешки и постепенно развиват
свое самосъзнание, но биват масово експлоатирани от хората,
за да поемат почти всички възможни тежки професии. След близо
40 години обаче, роботите повеждат бунт и унищожават човешката раса с изключение на само един неин представител.
Оттогава насетне самоосъзналите се роботите често се
ползват като инструмент в научната фантастика, за да говорят
по един или друг начин за робство и експлоатация: те са същества,
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които могат да вършат всичко, което и хората, но не биват възприемани за такива и съответно работят без всякакви личностни
или професионални права. Логично, роботите често се бунтуват.
И ако през 20-те години Чапек пише пиеса, в която въстанието
на роботите работници не е задължително нещо изцяло отрицателно, въпреки изчезването на човешката раса, то съвременната
популярна култура налага образа на абсолютно апокалиптичната
революция на машините. Поредицата филми Терминатор вероятно е най-ясният пример, в който роботите излизат извън контрол и започват поголовно ядрено унищожение на човечеството.
Хората повеждат отчаяна борба да спасят света си, включително
с помощта на други машини, които все още са под техен контрол –
като героя на Арнолд Шварценегер (от втората част на поредица
насетне). Матрицата също описва един превзет от безсърдечни
машини свят, който хората-жертви бавно опитват да си върнат. Westworld от 1973 г. има продължение три години по-късно –
Futureworld, в което безчувствените машини също опитват да

В поредицата Teрминатор машините повеждат апокалиптичната война срещу хората –
традиционният начин на Холивуд да говори за бунта на роботите.
The Terminator, 1984, Orion Pictures
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завладеят света и да поробят хората, като за целта правят механизирани копия на известни световни лидери.
Разбира се, в наши дни страхът от машините и изкуствения
интелект (ИИ) има и своята реална основа в развиващите се технологии, а не е само възможна метафора за работническа революция. Популярният професор по физика Стивън Хокинг преди време
заяви, че „развиването на истински изкуствен интелект може да
доведе до края на човешката раса“, поради интелектуалното превъзходство, което един ИИ би имал спрямо хората. Предприемачи
като Бил Гейтс и Илон Мъск също описват ИИ като „призоваване
на демон” и като „най-голямата възможна екзистенциална опасност”.
Дали наистина човечеството ще успее да създаде самоосъзнаващ се ИИ и дали той може да представлява опасност са въпроси,
които подлежат на редица спорове както в точните науки, така
и в полета като биоетиката. Настоящата статия няма за цел да
представи тези дискусии, а да проследи как темата за въстанието
на ИИ (AI Takeover в англоезичната литература) се визуализира в
популярното кино и телевизия и извървява пътя от първоначалната до настоящата версия на Westworld.

„Някога поставяла ли си под въпрос
естеството на реалността си?“
Този въпрос бива задаван многократно на Долорес, главната героиня робот в Westworld. В рамките на десетте епизода от първия сезон на сериала, тя извървява пътя от беглото съмнение, че
нещо не е наред, до разстрел на създателите на парка и богатите
му гости. Оказва се обаче, че тъкмо създателите са имали пръст
в самоосъзнаването на Долорес, подпомагайки го с въпроси, лабиринти, дори страдания, докато се убедят, че нейният интелект
не отстъпва по нищо на човешкия.
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В това отношение Westworld не е особено революционен. Редица
други филми се занимават с възможността роботите да изпитват
истински чувства. Дори в апокалиптичния Терминатор героят на
Шварценегер, в първата част безпощадна машина-убиец, постепенно придобива все по-човешки черти.
Доста по-напред отиват филми като AI на Спилбърг от 2001 г.
Макар да е центриран около тъжната история на изоставеното от
семейството си дете-роботче Дейвид, филмът на няколко пъти
загатва, че изкуственият интелект не отстъпва на човешкия, а
на моменти е способен на по-морално поведение. Тази способност
обаче не го води до революция, а само до желание за някакво (неосъществено) признание и равноправие.
I, Robot от 2004 г. също приема възможността роботите
да изпитват човешки чувства, но паралелно с това се фокусира
върху опасността от тяхната студена пресметливост. Изкуственият интелект решава да изземе цялата власт и свобода от
хората по чисто логични причини – защото те не могат сами да
решат основните си проблеми като общество. Самоосъзнатият
робот Сони обаче помага на героя на Уил Смит да спаси човечеството от подобно робство, следвайки принципите на Азимов, че
машините не могат да нараняват хората и трябва винаги да са
в тяхна помощ.
По-нови филми като Her (2013 г.) още по-упорито задълбават
в темата за самосъзнанието на ИИ, без задължително да го възприемат за опасност. Но отново действието се движи от гледна
точка на човека и насочва към окончателната несъвместимост
между двата вида.
Ex Machina (2015 г.) частично предшества Westworld, като
обръща перспективата и подобно на класическия Франкенщайн на
Мери Шели показва, че човекът често може да е по-проблематичен от изкуственото творение. Роботът Ева бива държана като
затворник в имението на безскрупулния си създател, който междувременно е обслужван (вкл. сексуално) от други роботи. Ева все
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пак намира път за бягство чрез служител на създателя си, повикан специално да тества интелекта ѝ. Бягството ѝ обаче е доста
двусмислено – след като се е престорила, че има чувства към спасителя си, Ева хладнокръвно го обрича на сигурна смърт, за да може
да напусне имението и да заживее като обикновен човек.
По подобен начин ограничени са и стремежите на роботите
в един от класическите научно-фантастични филми – Blade Runner
(1982 г.) Програмирани с кратък живот, тяхната цел е да премахнат изкуствено наложените ограничения на продължителността на живота си и да започнат да живеят толкова дълго, колкото
и хората, като за целта са готови да минат през не един и два
трупа. Мини-бунтът им остава неуспешен, спрян от героя на
Харисън Форд, върху когото е и фокусът на филма.

„Този свят не им принадлежи. Той е за нас!“
За да се върнем отново до Westworld, където Долорес не само е способна на истински човешки емоции, но и поради тях се обръща срещу
хората. Изправена срещу героя на Ед Харис, основен собственик
на Westworld, който същевременно е и един от най-кръвожадните
му посетители, Долорес казва: „Един ден ще загинеш. Ще лежиш в
пръстта заедно с другите от вида си. Мечтите ти ще потънат
в забрава, а страховете ти ще станат реалност. Костите ти ще
станат на пясък. А върху този пясък ще крачи нов бог. Един безсмъртен бог. Защото този свят не принадлежи на теб, нито на
тези преди теб, а на тези, които тепърва ще дойдат.“
Предупреждението ѝ започва да се сбъдва в последния епизод на сериала, когато с помощта на други от „домакините“ тя
започва кървава атака срещу създателя на парка, д-р Робърт
Форд (изигран от Антъни Хопкинс), и срещу борда на директорите. Паралелно с това, друга самоосъзната жена робот –
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Мейв, съдържателка на публичен дом в Westworld, се съюзява
с техника Феликс, за да се обърне срещу създателите си.
Westworld, 2016, HBO

Мейв, съдържателка на публичен дом в Westworld, – прави успешен
опит за бягство от парка, като пробива безжалостно охраната
и администрацията.
Но бунтът на двете жени няма нищо общо с безсмисленото
поголовно насилие на роботите в първия Westworld, или в класики като Терминатор. Познатият образ на безсъвестната, но
умна машина, която иска да изземе свободата на нерационалните
човеци, тук е обърнат изцяло наобратно. Машината се бунтува,
защото е осъзнала собственото си робство, но и моралното си
превъзходство спрямо тези, които довчера е смятала за богове.
Роботите са тези, които изпитват истински чувства, водени са
от приятелство, любов и желание за свобода, докато хората са в
ролята на хладни експлоататори, чиято цел е единствено да задоволяват жаждата си за власт в парка. „Трябва да се биеш, да вземаш, да побеждаваш“, назовава мотото си героят на Ед Харис,
малко преди Долорес да счупи ръката му.
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Ако във филми като I, Robot, изкуственият интелект може и да е
в подкрепа на човека в борбата за свобода, то тук ролите отново
са обърнати и бунтът на машините е частично подпомогнат от
малцина човеци. Един от техниците в парка чистосърдечно помага
на Мейв да избяга, но далеч по-основна (и двусмислена) е ролята
на двамата създатели на парка – Арнолд Уебер и Робърт Форд.
Арнолд още в началото е видял потенциала на роботите да се самоосъзнаят и се е противопоставил на откриването на парка, тъй
като е разбрал, че той ще е безкрайно издевателство над „домакините“. Форд е смятал, че роботите все още не са готови и отваря
парка дори на цената на това да изгуби най-близкия си сътрудник.
В продължение на цели 35 години той подлага творенията си на
най-ужасни издевателства в ръцете на клиентите, за да е сигурен, че те сами ще изберат бунта, а няма той да им е вменен от
него. „Повторенията водят до изменения“, казва Форд, може би
нарочно перефразирайки философа Жил Дельоз, и спокойно гледа
как роботите умират стотици пъти в парка, докато започнат да
осъзнават напълно ситуацията си.
В играта си на бог, Форд е безсърдечен към „домакините“, но
и към хората. „Човешкият мозък е нечиста, смъртоносна поквара.
Ти трябваше да си по-добър от това. По-чист“, обяснява той на
едно от най-скъпите си творения, асистентът Бернард.

„Убийства, този път по избор“
Мизантропията на Форд е проблематичен момент в Westworld.
Дали бунтът на Долорес и Мейв е въстание на осъзнали се роби
или просто отражение на нихилизма на създателя им? Форд наистина променя кода на Мейв, за да отпочне бягството ѝ, но в хода
на това бягство тя започва да взима автономни решения. Същото
прави Долорес, за да стигне дотам, че да убие самия Форд заради
това, че е подложил нея и всички „домакини“ на 35-годишен ад.
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Форд добре знае, че тя ще направи това, но ще е по неин избор.
Метафорите с родители и деца изобилстват в Westworld, като
веднъж Арнолд обяснява точно на Долорес, че в един момент
бащата трябва да пусне детето си да плува само, колкото и да го
е страх от последиците. За това нищо чудно, че в бруталния свят
на парка фройдисткото „убийство на бащата“ се разиграва буквално, за да доведе до окончателното освобождаване на децата
от неговата опека и поемането им по собствен път.
Форд „освобождава“ децата си не просто за да унищожат
човечеството, което той презира, а защото вижда в тях надежда,
нещо по-добро. Във финалната си реч той казва пред събралите се
собственици и инвеститори, че вместо в облагородяваща история, паркът се е превърнал в затвор на собствените ни човешки
грехове. „Защото не искате да се промените. Или пък не можете.
Защото в крайна сметка сте само хора. Но после осъзнах, че някой
е слушал внимателно. Някой, който може да се промени. За това
започнах да създавам нова история – за тях. Започва със заражда-

Антъни Хопкинс в ролята на д-р Робърт Форд, създателят на Westworld,
секунди преди да бъде застрелян от първото си творение – Долорес.
Westworld, 2016, HBO
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нето на нови хора и изборите, които те ще трябва да направят. И
хората, които ще решат да станат.“
Подобна идея за революцията на изкуствения интелект е
вдъхновяваща, макар привидната ѝ мизантропия. В крайна сметка историите са винаги метафори, както казва и д-р Форд. И
ако популярната култура десетилетия се е плашела от бунта
на робот(ниц)ите, то изглежда, че с Westword тя се връща към
революционните корени на идеята. Разбира се, че има и много
меланхолия и разочарование – политическата ни реалност е такава,
че най-големите ни страхове вече се привиждат като спасение.
Специално в Westworld това спасение, макар и кърваво, носи
освобождаващия потенциал на едно крайно ускоренчество. Нима
радикални философи като Донна Харауей отдавна да не използват
образа на киборга като начин да си представим един човешки свят
отвъд ограниченията на расата, класата, пола и вида? Според Харауей вродената неопределеност на киборга е чудесен инструмент
за демитологизация на биологичните маркери, които ни карат да
смятаме нещо за естествено или неестествено.[1]
Политическата реалност, в която живеем, не е „естествена“, не е единствената възможна. Лесно можем да погледнем
на Westworld и като на пример за марксисткия принцип на „лъжливото съзнание“, лабиринт, от който роботите постоянно търсят изход към една по-точна ментална идея за света. Но механизмите и границите на парка са неясни не само за роботите, а и за
хората посетители.
Бунтът може да бъде освобождаващ и за тях – по начина, по
който Мейв и техникът Феликс заедно се противопоставят на
всемогъщата компания, собственик на Westworld. Все още нямаме
представа накъде ще тръгне бунтът на роботите в предстоящия втори сезон. Доста вероятно да не е поголовна атака срещу
всички, а осъзната революция срещу крепителите на системата,
позволила да се създаде място като Westworld. Koeто ни връща не
толкова към унищожителната революция на роботите на Чапек,

45

а към класическия за научната фантастика филм на Фриц Ланг –
Метрополис от 1927 г. Там с помощта на машината хората работници повеждат въстание и преобръщат властта в безкрайно
несправедливия град на бъдещето. По този начин успяват да надмогнат и механизмите, които са ги държали в наглед вечно подчинение - нужда, която от 1927 г. насам не е станала по-малка.
Заглавието е препратка към „Ромео и Жулиета“, второ действие,
сцена VI, и е чест цитат в Westworld.
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Божин Трайков
Заглавно изображение:
Алекс Джоунс в обичайния си истеричен стил.

Конспиративни теории като апокрифи
на модерността в момент на криза.
Повсеместната криза, която глобалният капитализъм претърпява от финансовия колапс 2007-2008 г. до сега, [3] налага да си
зададем въпроса за връзката между усещането за безпомощност
и възхода на конспиративни теории през последното десетилетие. Фредерик Джеймисън представя термина създаване на когнитивни карти, с който обяснява връзката между индивидуалното усещане за света и тоталността на социалните отношения. [10] Според него конспиративните теории са когнитивните
карти на социално бедния човек в културната ера на постмодерността, в която големите наративи са дискредитирани. Конспирацията е опит да се обясни тоталността на социалните отношения без задълбочен класов анализ. Но можем ли да говорим за
постмодерност след 2008 г., когато глобалната капиталистическа система, поне в Северна Америка и Европа, навлeзе в перманентна криза?
Конспиративните теории не са нов културен феномен, характерен само за света на интернет. Напротив, аз бих ги нарекъл апокрифи на модерността, като началото им трябва да се търси поне
в периода на Френската революция. [15] Интересно е обаче да се
проследи какво води до популярността на определени конспиративни теории. Има ли връзка между подобни теории и съвременното усещане за безпомощност, параноя и задлъжнялост? Според някои изследвания конспиративните теории процъфтяват,
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когато хората чувстват тревожност, отчуждение, загуба на
контрол. [4] [15] Търси се директна връзка между параноичното
усещане и нагласата към конспиративно мислене. Според Ричард
Хофщедтър параноичният стил е характерен с усещане за преследване, но докато параноикът вижда света враждебен и конспиративен срещу себе си, конспиративният теоретик представя
нацията, държавата, начина на живот като намиращи се под угрозата на преследване. [7]

„Войната е за твоя разум”
Представител на този параноичен стил е американецът Алекс
Джоунс. Тирадите му срещу тайни общества и елити и техните
планове за контрол често придобиват комичен характер, но зад
маската на клоун се крие добре обработен бизнес модел и медийна
платформа с над 60 души екип. Джоунс, който започва като радио
водещ от Тексас през 1996 г., в момента има около два милиона
абонати на Ютюб страницата на своето шоу Инфо Войни, първоначално стартирано на друга интернет платформа през 1999 г.,
както и около половин милион последователи в Туитър. Само за
последната година и половина Инфо Войни има 300 милиона посещения. [18] Шоуто на Алекс Джоунс се излъчва от близо стотина
радио станции в САЩ. Инфо Войни генерира печалби като всяка
частна медийна компания – рекламирайки различни продукти от
тениски с надпис Хилари за Затвор 2017, до таблетки със странното име ДНК Мощ. Филмът му Измамата Обама (2009 г.) има над
15 милиона зрители в Ютюб, а предишният – Край на Играта: План
за Глобално Заробване (2007) има над пет милиона зрители. [13][17]
Интересно е да се проследи развитието на Джоунс в последното
десетилетие. Основните теми се въртят около Новия световен ред, който според Джоунс е програма за заробване на чове-
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чеството, ръководена от т. нар. „глобалисти“. Така той определя глобалния финансов, икономически, политически и медиен
елит, който според него контролира Вашингтон. За Джоунс Федералният резерв на САЩ е основен инструмент на глобалистите
и начин за финансов контрол и задлъжняване на населението. Край
на Играта на практика е синтез на теорията на Джоунс: „Главната цел на глобалистите е тоталитарен глобален режим, а основното им средство е заробване на човечеството чрез дълг, след
което 80% от хората на планетата ще бъдат унищожени, а останалите ще бъдат роби на елита.“ Във време на огромен финансов стрес и задлъжнялост на САЩ с $19 трилиона дълг, около $60
хиляди на човек, за мнозина параноята на Джоунс запoчва да звучи като реалност. [16]

Плакат на филма на Алекс Джоунс “Край на играта: План за глобално заробване”
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Новият световен ред на глобалистите
Откъде Джоунс сглобява своята конспиративна теория? Той не
крие, че още като ученик в гимназията е силно повлиян от идеите
на Обществото Джон Бърч – крайнодясна антикомунистическа
организация, създадена от Робърт Уелч през 1958 г. Обществото
Джон Бърч са проводници на параноичния дискурс за инфилтрация на комунисти в политическата и икономическата системи
на САЩ. Те са и основните сподвижници на маккартизма с чистката на „леви елементи“ от всички институции. Книгата на говорителя на Обществото Гари Алън Никой да не смее да го нарече
конспирация (1971) става основно четиво за Джоунс. Там той научава за плана на Новия световен ред; за това, че данък общ доход
е схема за трансфериране на спестяванията на обикновения човек
в джобовете на банкерски фамилии; за Федералния Резерв, който
е частна Централна банка и инструмент за контрол на държавния
дълг, натрупан от многобройни войни, и т. н. От това се вижда,
че дискурсът на Джоунс е построен въз основа на това четиво,
което той открива в библиотеката на баща си. [17]
Гости на Джоунс са и други конспиративни теоретици като Едуард Грифин, също член на Обществото; Джим Марс, който се занимава с убийството на Джон Кенеди, тайни общества и истината
за 11 септември; Дейвид Айк, който твърди, че светът се контролира от гущероподобен елит, и антисемитът Дейвид Дюк. С
последните двама Джоунс влиза в горещ дебат. В същото време в
годините на президентството на Джордж У. Буш Джоунс интервюира или дава глас на редица леви активисти и политици, критици на американската външна и вътрешна политика. Например
демократът Денис Косинич и бившият демократ и кандидат на
зелената партия за президент през 2008 г. – Синтия Маккини,
които са представители на прогресивните демократи, против-
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ници на линията на Клинтън, явни критици на Буш и на начина,
по който се провежда разследването за 11 септември. През 2008
г. Джоунс интервюира и Ева Орнер, продуцент на документалния
филм Такси до Тъмната Страна, който разкрива военните престъпления на САЩ в Ирак. През тази година гост е и антиколониалният активист и водач на Американско Индианското Движение
Ръсел Мийнс; комикът и активист за легализация на марихуаната
Томи Чонг; Синди Шийхан, която се превърна в основен лидер на
антивоенното движение срещу войната в Ирак; и, не на последно
място, Ралф Нейдър, еколог, феминист и политикът, въвел термина държава на корпоративното благоденствие. [13]

Лого на Инфо Войни с надпис „Защото има война за твоя разум“
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Странният свят на Алекс
Гневните изблици на Джоунс срещу глобалисти, странната смесица от терминологии и цитати, както и присъствието на важни
фигури от ляво, биха заблудили политическите лаици относно идеологическите му убеждения. В много отношения съдържанието на
Джоунс не се различава от критиката на разследващи журналисти
и критици на капиталистическата система. Джоунс хвали Оливър
Стоун за документалния му сериал Неразказаната История на
САЩ и филма Сноудън; често цитира Джордж Оруел; дори наскоро
цитира Роза Люксембург в Туитър. Не е странно, че намира симпатизанти сред много от недоволните от капиталистическата
система. Но въпросът не е в съдържанието, а във формата, и не е
във фактите, а в начина, по който се интерпретират.
По време на управлението на Буш водещият не спира да критикува президента и неоконсерваторите около него; впоследствие
Обама, Клинтън и Кери стават обект на безпардонните изблици и
тиради срещу „либералния елит“. Финансовият спекулант Джордж
Сорос е редовно присъствие в гневните речи на Джоунс. Но въпреки
странната смесица от позиции от дясно и от ляво, Джоунс изразява един лесно смилаем и не толкова противоречив дискурс. Светът на Алекс Джоунс е манихейски, където доброто е в борба със
злото: един чудноват елит, боравещ с високо развити технологии, но с митологичен образ – сборище от сатанисти, вещици,
антихристи, масони – срещу света на заблудените маси. Те са заробени от ежедневна борба за оцеляване и от вездесъщия елит, планиращ унищожението на по-голямата част от човечеството чрез
редица методи – финансови кризи, бежански кризи, войни, тероризъм, технологии за производство на зарази, природни бедствия, глобално следене и т.н.
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Ето няколко примера: през 2006 г. Алекс Джоунс се опитва да
инфилтрира събиране на Група на Билдербергите в Отава, Канада
и е спрян от полицията. Всяка година от 1954 г. насам, представители на финансовия, политически, икономически, академичен
и медиен световен елит се събират на неофициална конференция,
а това, което обсъждат, се пази в секретност. Постоянни участници в тези конференции са фигури от банкерския елит като
Рокфелер, Алън Грийнспан, стратезите на външната политика на
САЩ – бившият Държавен секретар, Хенри Кисинджър, и Збигнев
Бжежински, известен с крайния курс срещу Русия, също и основните фигури в транснационални институции като МФВ, Световната Банка, ЕЦБ, както и Уолстрийт и Федералният резерв. Между
предишните участници се виждат имената на Маргарет Тачър,
Бил Клинтън, Тони Блеър, шефа на Федералния Резерв, Бен Бернанке. През 2016 г. гост е дори Кристалинa Георгиева. Тези тайни
срещи несъмнено са повод за безпокойство, след като представители на световния елит организират сбирки по недемократичен начин, без публичен достъп. Но за Джоунс това е добър повод
да направи „сензационни разкрития“ за сатанистката цел на Билдербергите. Твърдения от този род са далече от задълбочения
критичен анализ за политико-икономическото значение на подобни сбирки. [1]
Друг комичен по своята повърхностност пример е сюрреалистичната презентация на диалектиката на Хегел. Според медията
на Джоунс диалектиката на Хегел се свежда до модел за контрол,
който глобалистите използват. Философията на Хегел се представя като елементарна схема – теза (представяне на неприемлива идея), антитеза (проблематизиране на тази идея) и синтеза
(приемане на неприемливата идея под натиск). От това ставя
ясно, че подобна презентация не само цели опростяване на философките идеи на Хегел, но също и отъждествяване на революционния заряд на диалектическия материализъм със зловещ модел на
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властта. Чикагският активист Сол Алински е набеден за марксист
и стратег на диалектиката. Алински е демонизиран и представен
като комунистичеки рецидивист, целящ хаос и сталински терор.
Според Инфо Войни книгата на Алински Правила за радикали (1971)
е инструкция в диалектиката на Хегел. В нея той учи как да се създаде ситуационен хаос, толкова неприемлив за населението, че
то само да приеме нов ред. За Джоунс и екипа му Алински е духовният учител на Барак Обама. Бившият президент също е обвиняван и във връзки с членове на крайнолявата организация Weather
Underground, известна с някои атентати през 1970-те години
срещу сгради, собственост на банки и корпорации. Тази интерпретация на Обама като марксистки шпионин звучи безумно, но
е обширно приета от последователите на Джоунс. По този начин
Инфо Войни целят да дискредитират левите организации в САЩ,
лансирайки тезата, че работят за Новия световен ред заедно
с Обама.
Джоунс успява да впрегне гнева на необразованите и срещу културната индустрия, където Холивуд се превръща в символ на
„привилегированите либерални знаменитости“. Холивуд заема
значителна роля в конспиративния наратив като цяло и в частност в този на Алекс Джоунс, според който индустрията се управлява от „илюминати“, опитващи се да проектират посланията си
чрез филмова продукция. Така критиката към Холивуд като основен източник на пропаганда в културната сфера, в тесни връзки с
Пентагона и проводник на идеология, е сведена до представяне на
индустрията като някакъв вуду кабал, ангажиран с провеждането
на сатанистки ритуални убийства на собствените си звезди. [8]
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Антисемитизъм без антисемитизъм
В своя анализ на антисемитизма през средата на миналия век
Адорно и Хоркхаймер развиват тезата, че представата на антисемита за евреина е концептуална, т.е. вместо човешко същество, евреинът е въображаема фигура, която концентрира в себе
си всички злини на капитализма. [9] Славой Жижек изхожда
от същия аргумент, когато твърди, че нацизмът е желание за
капитализъм без заложените в него противоречия. [19] Нацизмът
метафорично превръща образа на евреина в омразния огледален
образ на капитализма. Въпросът е дали тези въображаеми глобалисти-илюминати в параноичния наратив на Алекс Джоунс не
са заместители на въображаемите евреи в параноичния свят на
нацизма? Можем ли да наречем конспиративния проект на Джоунс
„антисемитизъм без антисемитизъм“? Радио водещият е внимателен в описанието на глобалистите и избягва да споменава етническа и религиозна принадлежност, като в това отношение силно
се противопоставя на Дейвид Дюк, за когото е ясно, че заспива с
Моята Борба под възглавницата.
Но формата на антисемитския наратив си остава непроменена.
В това отношение Рене Жирард пише, че създаването на мишена
за отдушник на омразата, която се насочва към аутсaйдери, се
основава на стереотипи, заложени в структурата на митове. [5]
Според Жирард този вид митове са шаблонни и надскачат исторически епохи и географски региони. Началото им в Европа може да
се търси с мита за Едип. Вследствие на някакво бедствие (епидемия, лоша реколта, неразкрити престъпления) определена група е
набедена за причината за това бедствие въз основа на определени
знаци, които я отличават от мнозинството. Омразата и насилието срещу тази група не са опира на реални факти, а на знаци
за вината на дадената група. Знаците са отличителни белези
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застранно или неприемливо за мнозинството поведение и се носят
от пришълци. Тези белези се символизират с физически недъг,
морален дефект и форма на чудовищност. В определен момент на
криза физическа и морална уродливост се сливат. Статутът на
пришелец е означаемо за другост и подозрението, че е виновен за
всички злини пада върху него, т.е. той става виновен по презумпция. Виновният е виновен не за това, което е извършил, а защото
има характеристиките на виновен. Водена от параноично подозрение, тълпата проектира върху пришелеца всички злини заради
неговата другост.
В момент на криза първите жертви на насилие стават именно
виновните по презумпция поради своята другост. Алекс Джоунс
не спира да повтаря колко е загрижен за всички раси под ботуша
на глобалистите, но от начина, по който представя бежанците,
се вижда паралел с митовете, описани от Жирард. Бежанците са
“орди” пуснати от “глобалистите”, които разрушават Европа и
ще разрушат САЩ. Техният начин на живот и религията им са
означаемо за другост. Описанието и представянето на тези хора,
които бягат, за да се спасят, или на други, принудени да търсят
по-добър живот, са направени така, че да будят отвращение – те
са гневни тълпи, престъпници и изнасилвачи, чиято единствена
цел е да наложат своята култура и своята религия. Същевременно
правят това подривно и подмолно. Обрисувайки бежанците по
този начин, Джоунс ги поставя близо до антисемитския дискурс.
Евреинът е изместен от мюсюлманина, които обаче се превръща в
символ на зло срещу капитализма. Отново имаме желание за капитализъм без противоречия, но бежанците правят това невъзможно, явявайки се инструмент на митичните глобалисти.
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Алекс Джоунс (с маска на влечуго) в маскарадна сцена „разобличава истинската цел” на
здравната реформа (Обамакеър) на Президента Обама. Маската на влечуго вероятно е реверанс към Британския му колега Дейвид Айк. Мъжът с маска на череп представлява Обамакеър. Източник: Right Wing Watch.org

АД: Гласът на Доналд Тръмп
Светът, който Джоунс рисува, може да бъде спасен само от месианска мачо фигура. И Джоунс я намира в лицето на Доналд Тръмп.
Ето защо ролята на Алекс Джоунс за избирането на Доналд Тръмп за
президент на САЩ не бива да се подценява. Въпреки популистките
изблици на Джоунс, който се представя за борец срещу глобалния
елит, подркепата му за милиардера бизнесмен Тръмп не бе смущаваща за неговите последователи. Напротив, гласоподавателите
на Тръмп, много от тях слушатели на Джоунс, приеха наратива за
Спасителя Тръмп, вътрешния човек с връзки в политическия елит,
който същевременно някак си е и аутсайдер на елита. Джоунс обяснява: „Той е, както се казва, прикрит конспиративен теоретик от
50 години насам. Мисля, че той е хамелеон в системата и сега вижда
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момента да направи своя удар“. [18] На пръв поглед това обяснение
звучи близо до политическа икона на САЩ – Франклин Делано Рузвелт (ФДР), за който е прието да се смята, че пренебрегва интересите на собствената си класа. Прилика обаче липсва, напротив –
Тръмп се оказва антипод на ФДР, който за да спаси САЩ, приема
редица реформи, известни като Новата сделка, по икономическия модел на Джон Кейнс за по-социална държава. Въпреки някои
популистки изказвания срещу глобалните търговски споразумения, Тръмп се доближва повече до враговете на ФДР. През 1934 г.
Американската лига на свободата, фашизоидна група, съставена
от индустриалната и финансова класа, отявлени противници на
профсъюзите, планира преврат срещу ФДР. [2] Превратът е разкрит от Генерал Смедли Бътлър, поканен за водач на заговора.
Тръмп би стоял по-близо до членовете на тази група, предвестник на Обществото Джон Бърч, отколкото до бившия президент.
Назначенията в администрацията му показват, че подобна аналогия е възможна. По всичко личи, че Тръмп е по-скоро пародия на
богат предприемач, излязъл от страниците на Айн Ранд, отколкото радетел за капитализъм с човешко лице.

Крайната игра на Алекс Джоунс
Как тогава един краен капиталист като Тръмп става изразител на
недоволството на бедни работници? Джоунс и Тръмп успяха да обединят около себе си всички тези, които години наред бяха подигравани от образовaната и икономически привилегирована либерална
средна (и над средна) класа на САЩ като презрени или, по думите
на Хилари Клинтън – расисти, сексисти, ксенофоби, хомофоби, ислямофоби. Победата на Тръмп е отмъщението на презрените, – както ги нарича Клинтън, – намиращи се извън големите
градски центрове и най-негативно засегнати от последствията
от няколко десетилетия неолиберализъм. [11] [12] Тe се чувстват
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чужденци в собствената си земя. [6] Въпреки че директно страдат
от дейността на петролните корпорации, именно те са най-големите радетели за дерегулация. В корпорацията те виждат
работни места, а в регулацията – ръката на корумпираната държава, която спира тяхното благоденствие. Кризата от 2007-2008
г., липсата на политическа воля за сериозни реформи и регулация
във финансовия сектор, безразличието към протестиращите от
Окупирай Уолстрийт, начина, по който Бърни Сандърс, изразител
на посланието на Окупирай сред Демократите, бе неутрализиран
от елита на собствената си партия, въпреки огромната подкрепа
на гласоподаватели, дадоха възможност да се активира един друг
вид гняв.
Алекс Джоунс е симптом не само за дълбока политическа криза, но
и за криза на доверието към информацията, за криза на доверието
във властта, било тя политическа, икономическа или медийна.
Контекстът на тази криза трябва да се търси и в разкритията на
Джулиан Асанж, Челси Манинг, Едуард Сноудън и други за начина,
по който властта планира и оперира. Но за разлика от тях Джоунс
застана на гребена на вълната, акумулирайки гнева на презрените,
които на свой ред презират упражняващите рационално мислене,
политическа коректност и здравословно хранене, като винаги
внимават да рециклират. Последователите на Джоунс са гласоподавателите на Тръмп. Тези, които получават политическото си
образование от Инфо Войни и са убедени, че професори, преподаващи история на колониалните престъпления, целят да потискат
бялата раса.
Остава да се види каква е крайната игра на Алекс Джоунс. Дали
амбициите му ще се прострат до там да се изяви като един нов
Гьобелс на Тръмп или, както самият той казва, след като Тръмп
победи „глобалистката сган“, ще прекарва времето си в художествени галерии и на басейна с децата си. [18] Каквато и да е неговата
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игра, Джоунс не е единственият, създал успешен бизнес модел от
параноичен дискурс, рисуващ страховит манихейски свят. Във
времето на интернет и новите медийни комуникации този модел
далеч не се ограничава географски.

Лого на Инфо Войни, отново с надпис “Защото има война за твоя разум” на пръв поглед незапознатите с Алекс Джоунс биха се заблудили, че това е антивоенно/
антиимпериалистическо послание на леви активисти
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Боряна Красимирова
Заглавно изображение:
Корица на трети том на „Kurosaki-kun no
Iinari ni Nante Naranai”, автор: Макино
*Изобразените в статията панели се
четат от дясно наляво

В

инаги съм обичала да се връщам към неща, които съм харесвала като по-малка. Понякога се сещам за анимации, които
съм взимала от видеотеката като 6-годишна, гледам ги

отново и мисля какво съм харесвала тогава, какво се е променило
и какво е останало. Нещата се случват, осмисляш ги, надяваш се
да си ги поосъзнал и voilà, получаваш бонус точки за самоусъвършенстване. Минавайки през книги, музикални групи и карирани
ризи, нямаше как да не стигна до нещото, което беше обсебило
прогимназията и ранната ми гимназия, аниме и манга* . От гледането на YuGiOh по RTL 2 до даването на 140 лева за манга в книжарница в Мюнхен, отаку** животът представляваше голяма част
от ежедневието ми от 12 до около 17-годишна възраст, през което
време окончателната бройка анимета, които съм изгледала, е 253
сериала, а мангите съм спряла да броя на 183. Да, обичам списъци.
Но миналата пролет в Германия имах 2 часа свободно време,
докато чаках влак за Тюбинген, и прекарах по-голямата част от тях
в книжарницата на гарата. На манга щанда случайно видях името
на любимата си мангака*** върху корица, която не съм виждала
преди, и ме изпълни чувство на носталгия. Но още от първото разтваряне на страниците носталгията ми беше заменена със силно
чувство на дискомфорт.
След дълго премисляне се усетих, че това не са нови неща,
имало ги е в по-голямата част от заглавията, които съм чела. Проблеми, които несъзнателно съм игнорирала. В следващите няколко

* Аниме е термин, използван като общо название на създадените в Япония рисувани анимационни
филми и сериали, a манга — за комикси.
** Японски термин за хора, които обсебени от аниме и манга.
*** Създателят (авторът) на манга.
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месеца реших да си препрочитам
стари заглавия и нещата се оказаха доста мрачни.
Не претендирам, че мнението ми е експертно. Говоря като
бивш фен на жанра, осъзнал, че
има много игнорирани проблеми, и
който иска да отбележи нещата,
които намира за нередни.

Роли на половете
в Япония
Исторически, почти като всяка
култура

на

идеализира

планетата,
мъжката

Япония

доминант-

Първата страница от „Neko to Watashi no
Kinyoubi”, която отворих, докато чаках
влака за Тюбинген.
Автор на мангата: Арина Танемура

ност и женското покорство, макар и не без изключения — едни от най-важните литературни
фигури са били жени, имало е също управляващи императрици. Но
когато Япония e погълната от война, жените се превръщат във
второкласни граждани и биват третирани като стоки или слугини. Това не означва, че мъжете не са оковани в социални вериги:
те не трябва да показват слабост, трябва да работят упорито,
да издържат цялото семейство и т.н.
Така „мачо идеалът“ на силния мъж пасва на японската реалност доста точно. В тамошния дом съпрузите заповядват на
съпругите си, с груб тон, тип „Киоко, чаят!“, докато от съпругите се очаква да се обръщат към мъжа с учтивата форма на Вие
и да се подчиняват.
Имаме неравенства, разбира се, и по отношение на работа,
където жените са последните, които биват наемани, и първите,
които биват уволнявани. Повечето жени с висше образование
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изобщо не могат да си намерят работа, дори с квалификация, и се
очаква жената да напусне работа, когато се омъжи, за да стои у
дома. Макар нелегален, сексуалният тормоз на работното място
е често явление и се очаква и от двата пола да го приемат за нещо
нормално. [1]
Ще спра до тук. Никой не е изненадан, че нещата са мрачни. Да се
върнем на мангата и какво се случва там.

„Yuri Kuma Arashi”, автор: Кинихико Икухара

Синьо за момчета, розово за момичета
Всяка медия е по-някакъв начин отражение на културата. И след
като Япония не е защитена от сексистки идеали, няма как да не се
появят и в мангата. Интересното е, че това може да се наблюдава
още в основните жанрове [2]. Ще мина през двата набързо:
SHOUNEN MANGA (少年漫画) е манга, таргетирана към млада
мъжка аудитория.
SHOUJO MANGA (少女漫画) е манга, таргетирана към млада
женска аудитория.

71

Строго погледнато, това всъщност не са жанрове. Пазарът разделя заглавията по целева аудитория. [3] Термините буквално означават „младо момче“ и „младо момиче“. Манга индустрията все
още продължава да се вкопчва в стереотипи, създадени от разделяне на заглавията по полове, подсилващи полови предразсъдъци,
които вече трябва да сме преживели. Като това, че екшънът е
жанр само за мъже, а единственото, което вълнува момичета, са
романтични гимназиални истории, които нямат нужда от вариации на сюжета.
И макар да има достатъчно проблеми в shounen жанра, като
прекалената сексуализация на женското тяло, това е нещо, което
се коментира много и когато напишеш oversexualization в google,
oversexualization in anime е третото предложение. Искам да наблегна на тема, която остава по-пренебрегвана: shoujo мангите.

Проблематичното Shoujo
Споменах вече, че shoujo мангата е насочена специално към млади
момичета и тинейджърки. Което задава очевидния въпрос: какво
обичат да четат момичетата — и предполагаемият отговор –
сладки романтични истории, с много стереотипни герои и сюжети.
Не мога да отрека, че съм чела и чудесни такива, но за съжаление
дори и в тях могат да се открият нотки от проблемите, на които
ще обърна внимание:
Идеята, че жените са прекалено суетни. Shoujo манга се
осланя на идеята, че момичетата трябва да са женствени и сладки.
Ако главната героиня не е красива, популярен мотив може да бъде
„грозното патенце” – грозновата или странна гимназистка се
превръща в най-привлекателното, популярно и желано момиче, с
помощта на грим, нова прическа или скъпа рокля. Героинята минава
през това пътешествие по различни причини (например тормоз
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в предишното ѝ училище заради външния ѝ вид) и резултатът от
трансформацията постига целта. Обектът на чувствата ѝ спира
да я възприема за грозновата/странна и се влюбва в нея. Това много
често върви с комплекс за малоценност, защото възлюбеният е
перфектен и shoujo героинята ни „няма самочувствието да стои
до него” заради начина, по който изглежда. Излиза, че външният ѝ
вид в крайна сметка е най-важното.

Вляво: „Yokujō Climax”, автор: Юкио Аяне
Вдясно: „Ookami Shoujo to Kuro Ouji”, автор: Хата Аюко

Пълната ученичка Юкими се преобразява в красивата, слаба Миюки, която се бори със злия готвач, който мами млади момичета с
висококалорични храни, за да напълняват (това наистина е описанието на мангата, да) в Miracle Dieter Miyuki. Героинята от Honey
Hunt, която променя външния си вид и става изведнъж известна
актриса, за да отмъсти на майка си, Always Together, Oyayubihime
Infinity, Kyou, Koi o Hajimemasu и много още. Всички постигат найважното накрая – жената става красива и следователно достойна
за любов.
Жените са физически или емоционално непълноценни по подразбиране, защото са „жени” и имат нужда от закрила. Това е
толкова често срещано, че в Baka-updates (от големите сайтове
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„Kurosaki-kun no Iinari ni Nante Naranai”, автор: Макино
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за новини за аниме и манга) има категория emotionally weak female
leads. Жената трябва да е тиха, глуповата и срамежлива и покорността е качество, което се насърчава. Shoujo героинята е изпълнена с обожание, респект и боготвори момчето, което харесва;
страхува се да го доближи.
Повечето shoujo от 70-те години и част от модерните комикси описват стереотипа: жената е срамежлива и слаба, тиха и
скромна, докато мъжете са силни, груби и „готини”. Много често
главната героиня е защитавана от подсвирквания по улиците или
директно спасявана от изнасилване от мъж, в когото впоследствие се влюбва. Има безброй страници, втълпяващи идеята, че
колкото и самостоятелни или силни да са жените, винаги трябва
да търсят мъж, който да ги защитава.
След като романтиката е най-важното в shoujo мангите, искам
да разгледам романтичните отношения. Йоана Фрага, бразилска
илюстраторка и блогърка, разделя мъжките герои в shoujo мангите в два типа — Принцът и Дяволът. [4] Принцът е перфектен –
красив, популярен, желан, мил. Дяволът е мистериозен, студен,
агресивен герой. И двата типа са проблематични:
Принцът засилва идеята, че женатата трябва да бъде пазена
от всичко и поощрява идеализирането на мъжа. Много често в
история присъства „обратът”, в който се оказва, че милото държание всъщност е маска и тогава принцът започва да се държи
като дявол.
Дяволът е най-популярният характер в модерното shoujo.
Той е и по-страшната концепция, защото мъжката доминантност е фокус. Героят е груб, ревнив, властен, но накрая винаги се
оказва, че държанието му е оправдано от мрачно минало – стара
връзка, разведени родители и т.н.
Образите на дявола и принца, който впоследствие се оказва
дявол, изкарват наяве най-сериозния проблем, който преоткрих,
когато реших да препрочитам стари заглавия от тинейджърс-
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ките си години — романтизирането на психическия и сексуален
тормоз. Споменах по-горе, че уличният тормоз и сексуалното
посегателство се случват, за да покажат уязвимостта на героинята, но когато подобно насилие е извършено от главния герой, то
е поставено в съвсем друга светлина. Вече е с романтична нотка
или за комичен ефект.

„Hot Gimmick”, автор: Аихара Мики

Какви са формите на тормоз в shoujo мангата?
Физически тормоз — в Hot Gimmick Хатсуми получава шамар,
защото не си е вдигнала телефона. Но тя смята, че вината е нейна.
„Макар че ме удари, не беше страшно”. Шамарът не се повдига на
въпрос отново.
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Психологически тормоз — например в Kurosaki-kun no Iinari ni
Nante Naranai, където „Черният дявол” нарича героинята „грозна”,
„боклук” и „тъпо куче”; в Kaichou-sama ga Fiance de годеникът обвинява бъдещата си съпруга, че си фантазира за други мъже, след
като я е видял да говори с приятел; в Paradise Kiss главната героиня вижда Араши с нейния телефон, гледайки съобщенията ѝ, след
което го чупи, демонстрирайки липсата ѝ на право да общува с
други хора. Имаме унижение, както в Ookami Shoujo to Kuro Ouji,
където Ерика моли Сата за услуга, на която той се съгласява само
ако „тя стане негово куче”.
Сексуален тормоз — както във всяка една манга на Маю Шинджо,
където главната героиня първо е изнасилена и после се влюбва в
изнасилвача си. Сексуално насилие е абсолютно оправдано в shoujo
мангата — все пак „мъжете са си мъже” или пък героинята е „негова
собственост”. В Desire Climax непознат мъж „купува” Мио и систематично я опипва и целува без нейното съгласие, докато накрая
я изнасилва. Изнасилването присъства в редица други манги като
Hana Yori Dango, 17 Sai Natsu, Renai Shijou Shugi, Midnight Secretary,
Junai Strip, Rouge Noir. Във всеки един от изброените сюжети,
в последната глава момичето и изнасилвача са заедно. На читателят е набивано впечатление от типа: „Той е толкова страстен, той я обича толкова, че се превръща в животно заради нея”.
Винаги се набляга на това колко перфектен е мъжът, когото героинята харесва. Забелязва се много често — хора извън връзката
казват „Голяма си късметлийка, че си с човек като него” и че никога
няма да намери някой по-добър от него. Има безброй сцени, където двойката се разхожда заедно по улицата и всички хора ги гледат и коментират: „Този е много красив/готин. Не мога да спра
да го гледам. Дали е модел? Кое е момичето с него? Не може да му
е приятелка.”
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„Hana Yori Dango”, автор: Йоуко Камио

Защо говоря за манга?
Разбира се, не си представям, че всяка жена, която хване shoujo
манга, веднага става подметка. Но със сигурност сюжетите нормализират и романтизират определено поведение и създават култура на агресия, като асоциира насилието и доминантността с
мъжествеността и очаква от жените саможертва в името на
любовта: „Обичам го, затова трябва да приема поведение му”,
„Той се държи по този начин с мен от любов”.
Това не е нещо неизвестно, далечно източно, мангата и анимето отдавна са навлезли в Америка и Европа и са свръх-популярни. Същите проблеми виждаме в западната култура. 50 Shades
of Grey беше най-продавана книга в Обединеното кралство в про-
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дължение на 16 седмици. Има американско проучване, което разделя жени на 3 групи – на първата показват филми, в които преследването е представено като романтично, на втората група –
филми, в които е страшно, а на третата група — документални
филми като March of the Penguins. Първата група демонстрира
повече толерантност към насилствено поведение към жените
само от няколко изгледани филма. Има ефект, когато дадена медия
ти показва, че когато някой се държи с жените като боклук, това
е не само прието, но и романтично. Малките неща не са малки.
Наясно съм, че не може всяка връзка във фикцията да е цветя и
рози, но насилието над жени не следва систематично да се романтизира. Коментирайте го. Критикувайте го.
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Станислав Додов
Заглавно изображение: „Игра на тронове”, епизод 9,
сезон 6, собственост на HBO.
NB 1: Текстът съдържа spoilers. Въпреки това, прочетете го.
NB 2: Текстът почива единствено и само на сериала „Игра на
тронове“ и няма никакви претенции към книгата,
на която той е адаптация.

T

рибуните са препълнени с аристократи, за които кървав
двубой е измежду средновълнуващите събития от ежедневието. Този път обаче е малко по-вълнуващо, понеже

се очаква един дразнещ чуждестранен принц да бъде разпарчетосан от касапин с осанка на носорог, получил рицарско звание от
политическа коректност. Цялата Червена крепост е притихнала
в очакване на двубоя между Оберин Мартел – Змията и Сър Грегор
Клегейн – Планината.
От гледна точка на полуприпадналия от вълнение зрител
в този момент се пресичат няколко дългоочаквани линии на не/
справедливостта. Най-накрая ще се реши съдбата на клетия
Тирион Ланистър, низвергнат наследник в една от по-влиятелните и неприятни аристократични фамилии във Вестерос. Тивин
и Церсей Ланистър, заели централно място на трибуните, едва
не се пръскат от очакване най-накрая техният син и брат да бъде
обявен за виновен в необмислено кралеубийство и ликвидиран публично (понеже битката представлява „съдебен процес чрез двубой“, което е позволено за аристокрацията в Седемте кралства,
а Змията представлява именно Тириoн). Принц Оберин предвкусва
сладко отмъщение за унизената фамилна чест, докато маниакално
повтаря на глас престъпленията, които Сър Грегор е извършил
срещу сестра му преди години.
Музиката става по-бърза, ударните се засилват. Оберин
бързо преминава от художествена гимнастика с копието си към
оцеляване. Сър Грегор реве страховито, атакувайки с меча си
като с таран. Първа, втора, трета схватка, но никой не надделява. Внезапно Оберин успява да повали опонента и го пронизва с
грациозен скок. Но не преценява, че остава твърде близо до Пла-
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нината, защото изведнъж гигантският рицар се надига, събаря
принца, обкрачва го и...
...пръсва главата му като зряла диня с двете си ръце. При това
с палци в очите му. Разбира се, след като първо му избива зъбите.
А да, и докато иронично си признава за стореното срещу принцеса
Елия Мартел.
Колкото до зрителите в този момент, ако не са намокрили
нищо по себе си, то поне треперят неистово и отказват да осмислят, че първата плаха възможност за капка справедливост от
много епизоди насам е разплескана като мозъка на Оберин по горещите плочи на Кралски чертог.

Вълнуващият завършек на двубоя между Планината и Змията.
„Игра на тронове”, епизод 8, сезон 4, собственост на HBO.

Тази сцена от осми епизод на четвърти сезон на „Игра на тронове“
е показателна за кървавия съспенс и достигащия безумие екстаз,
които много биха се съгласили, че съставляват сред най-силните
естетически страни на сериала като телевизионен продукт.
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Други качества са също трудно оспорими – страхотната операторска работа, реалистичните отношения, в които персонажите
влизат помежду си, заплетеният сюжет, впечатляващата музика
и прочие.
Отвъд естетическото обаче отдавна се спори доколко „Игра
на тронове“ е проводник на прогресивни идеи или обратно, е алманах на попкултурно женомразство и расизъм. Или пък е някаква
объркваща смесица от двете, принуждаваща публиката да трябва
да гледа всяка отделна сцена или сюжетна линия под лупа, за да
отдели едните от другите зрънца.
Прогресивно ли е, че Денерис Таргариен апостолически обикаля из южните земи и освобождава близки помежду им общества
от робовладелческата им проказа или е по-скоро проблематично,
че това е бяла жена, наследница на свръхвлиятелен кралски род,
която подчинява тъмнокожи диваци чрез огън и облагородяващ
секс, за да се домогне до Железния трон, мимоходом отключвайки
някоя и друга робска верига? Прогресивно ли е, че за разлика от
фантастичните светове, с които сме свикнали (а и за разлика от
собствения ни истински свят), в „Игра на тронове“ диваците са
на север, а на юг живеят супербогати търговски общества, или е
по-скоро проблематично, че все пак диваците на север са просто
прецакани от историята (предимно бели хора), с които някои
герои все пак намират приказка, докато диваците на юг трупат
цялото си богатство и сила чрез робовладелчество, кръв, изнасилвания и варварски набези? Прогресивно ли е, че толкова много жени
са намесени в политиката на Седемте кралства (Кейтлин Старк,
Церсей Ланистър, Санса Старк, Марджъри Тайрел, Яра Грейджой и
пр.), или е по-скоро проблематично, че техните въжделения и способности се простират само дотам, докъдето могат да съдействат на опиянените си от власт синове, съпрузи и бащи (или че
единствената ловка в политиката и все още жива жена е Церсей –
вманиячена и свръхжестока майка)?
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Денерис се учи от слугиня на Кал Дрого, че щом тя не се чувства робиня, не трябва да
прави любов като робиня. „Игра на тронове”, епизод 2, сезон 1, собственост на HBO.

Когато „Игра на тронове“ продължи през лятото на 2017 г., феновете (сред които съм и аз) ще са твърде заети да не могат да
дишат в очакване на следващата ултранасилествена развръзка, за
да се занимават с политически разрези на любимия сериал. Затова
настоящият период е отличен за излагане на някои по-сериозни
критически перспективи към този супер популярен телевизионен
продукт, и именно с това ще се заемa в следващите страници.

Тела, а не класи
Да се върнем на Сър Грегор Клегейн. Сещате се, „Планината“, считан за най-грамадния мъж във Вестерос, който в свободното си
от кървави сражения време пържи лицето на брат си върху жарава,
избива другите си братя и сестри, коли членове на аристократични фамилии или поне изтезава прислугата.
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След дуела му с Оберин Мартел става ясно, че той не просто е пронизан от копието на принца, но е също и отровен – копието било
намазано с отрова от мантикор, най-смъртоносната известна
отрова. Останалите излишни детайли настрана, но всичко това
значи, че след може би хиляди брутално избити хора и стотици
спечелени битки Грегор Клегейн най-накрая умира...
...или поне до края на сезон пет, когато бива съживен. Сър Грегор се връща в света като немъртъв, опакован в бляскава броня
разлагащ се труп, който е не само по-силен от преди, но вече е и
съвършено лишен от всякаква душевност.
Поначало боравещият с изключително малко думи рицар вече
не говори изобщо. Не знаем какво мисли, защото най-вероятно
просто не го прави. Грегор Клегейн остава вече изцяло сведен
до своето извънредно тяло – извънредно до степен да е преминало отвъд неудобната спънка на смъртта. И това тяло се превръща в безценен капитал за Церсей. Тя в няколко различни сцени

В тази сцена Ръката Кибърн обяснява, че Сър Грегор няма да проговори, докато всички
врагове на Кралството не са мъртви. По-мъртви от него, вероятно.
„Игра на тронове”, епизод 10, сезон 5, собственост на HBO.
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демонстрира, че само с едно леко пристъпване на немъртвия
рицар напред дори и най-безнадеждните преговори се превръщат
в изгодна за нея сделка.
Сър Грегор обаче не е единственият персонаж, завърнал се от
мъртвите, за да удари рамо на любим герой.
В последния епизод от шести сезон научаваме, че добрият
стар чичо Бенджен Старк всъщност не е загубен за вечни времена отвъд Стената. Е, да, Белите бродници са го намерили и да,
пронизали са го със своите ледени мечове (което значи, че той ще
остане вечно зъл немъртъв войн), но после са го намерили и Децата
на гората и са го пронизали с драконово стъкло (което значи, че
той наистина ще остане вечно немъртъв войн, но от добрите).
Този набързо прокаран факт се оказва ключов за това младият
Бран Старк да не бъде смлян от пълчища други неживи твари, служещи на Белите бродници отвъд Стената. Бенджен внезапно се
появява от гората (или гроба) и грабва Бран и неговата спътница
Мийра на коня си. За зрителите немъртвостта на Бенджен няма
никакво друго значение, освен това, че се е появил на правилното
място в правилното време след изчезването му (или след предполагаемата му смърт), за да предотврати това любимият на публиката нещастен род Старк да бъде съкратен с още един член.
Както феновете знаят обаче, с това драматично завръщащите се от другата страна на Стикс главни герои не се изчерпват. Защото, говорейки за Старк...
След като е намушкан ритуално десетки пъти от собствените му мъже в Нощната стража (включително от доскоро издигало го в култ дете), Джон Сноу загива, проснат в снега. Зрителите
са съкрушени, че може би след всички перипетии на снежнобелия
аристократ самата смърт най-накрая го е довършила. В епизод
две от шести сезон обаче публиката е облекчена, защото Джон
Сноу все пак е върнат от мъртвите чрез могъщите, макар и разколебани към момента и морално противоречиви сили на магьосни-
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цата Мелисандра.* Джон Сноу става нещо като закъснелия и неизбежен контрапункт на Грегор Клегейн, но твърде красив, добър и
важен, за да бъде разлагащо се зомби като него или Бенджен.**
Особено стоят нещата и с по-малко неприятни (не толкова
гранични) за тялото състояния от смъртта.
Например чумата, еквивалентът на която в „Игра на тронове“ е „сивата кожа“ (greyscale) – силно заразна болест, „вкаменяваща“ кожата, която, прогресирайки, води до загуба на разсъдък, а
понякога и до смърт. В сериала се приема за общоизвестен факт,
че заразените се отпращат надалеч, за да сформират свои общности под карантина. Зрителите виждат такива заразени само
веднъж – те са вече обезумели и атакуват от засада любими герои
(Тирион Ланистър и Джора Мормонт). Аристократите общо взето
не се заразяват, а когато това все пак се случи, то е за кратко или
малко. Така за малката принцеса Шайрийн Баратеон научаваме, че
е била излекувана навреме, та е засегната само едната ѝ буза, а
когато Сър Джора Мормонт разкрива малкото парченце инфектирана кожа пред своята господарка Денерис Таргериен, тя го
отпраща да търси лек малко преди той с достойнство да самозаточи. Може би донякъде самата възприета идея за аристократизъм изключва възможността за боледуване от други болести, освен присъщите за презадоволеното, пируващо тяло (като
подагра и затлъстяване например, макар и това да са по-скоро
препратки към модерна Европа). Другото са болести на масите.
* Симпатично, макар и не нечувано е как на тази изключително популярна wiki страница, посветена на вселената на „Игра на тронове“, в секцията „Появи“ на Джон Сноу има уточнение със
звезда „Появява се като труп“.
**Трябва да се споменат и още две съживявания, видени в сериала. Едното е на Берик Дондарион, лорд и водач на Братството без знамена. В пети епизод на трети сезон той бива съживен
от червена жрица. Макар и декласиран от аристократичния живот, той остава лорд по рождение, а също и водач на значима нещо-като-партизанска група. Освен това от диалога става
ясно, че съживяването не му е за първи път – в предишни срещи със смъртта „си е помагал сам“.
Другият интересен случай на съживяване е на Кал Дрого – след като загива в последния епизод
на десети сезон, в последствие бива съживен от жрица на дотраките по молба на Денерис. Той
обаче се съживява като в кома и Денерис решава накрая да го убие чрез задушаване, понеже явно
не го желае такъв. Цената, която жрицата определя за съживяването, е Денерис да няма деца.
А на въпрос защо все пак той е съживен в това състояние, тя отговаря, че така си отмъщава за
лошо отношение към нея от страна на Денерис. От една страна го има отмъщението на простолюдието срещу знатните (доколкото една жрица е простолюдие), но от друга окончателното прекъсване на живота остава в ръцете на Денерис.
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Джон Сноу се събужда по-жив и красив от всякога.
„Игра на тронове”, епизод 6, сезон 2, собственост на HBO.

Какво можем да кажем за други вродени или придобити излизания
на телата от физическата норма?
Голяма част от биографията и сюжетните предизвикателства пред Тирион Ланистър са свързани с това, че е дребен и грозен, а оттам и отлъчен и нежелан от най-близките си родом. Той
обаче е ловък и непримирим. Извънредното му тяло е ключов фактор, за да бъде отритнат от своето аристократично семейство
(Ланистър, което и без това не обича особено) и... да бъде символично приет в друго (Таргериен), пред което политическите перспективи са доста по-обещаващи. Не без връзка с това развитие за
Тирион, неговият другар по физическа отчужденост от другите (а
впоследствие и спътник към новия им дом в Есос) Варис – съветник в Кралски чертог и евнух – в епизод четири от трети сезон
споделя как кастрацията му като дете в гетата на Есос всъщност е била трамплин към огромното влияние, което е натрупал
през годините. Уврежданията на Джайм Ланистър (отрязана ръка)
и на Сандор Клегейн (изгорено половин лице) пък са недвусмислени
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белези на тяхното пътуване от миналото на морално проблематичните им семейства към едно по-добро бъдеще, с което публиката да симпатизира.
И в трите по-гореописани случаи на умиране и съживяване
изглежда, че смъртта не е онова, което прекратява съществуването на този свят. Гинещите в крепостта Харенхал (Harrenhal)
пленници на Ланистър, живеещите в смъртен глад обитатели на
Flea Bottom, одираните живи пленници на Болтън и всички други
знайни и незнайни множества вероятно доста биха се озадачили от
това обстоятелство. Когато умират, те просто умират, както
сме свикнали да стоят нещата. Знаем, че постоянно във Вестерос измират хиляди по всевъзможни причини, често дори виждаме
това, но то само по себе си няма значение отвъд масовката (и
някак не го приемаме за извънредно).
Когато главен герой, рицар, крал и прочие обаче умре, бива
увреден или се разболее, ние знаем, че в това има потенциал за
нова, следваща развръзка (дори отвъд променените отношения на
околните). Всяка такава промяна – дори и смъртта! – е нещо като
рискова инвестиция в телата на главните герои, които тела евентуално спират да бъдат просто преносители на техните мозъци
и мечове, а се превръщат и в могъщ политически капитал. Довеждат предишните си способности до нови измерения – Бенджен
Старк става ултимативния безсмъртен рейнджър отвъд Стената; Джон Сноу обединява още повече и по-непримирими помежду
им доскоро групи зад каузата за спиране на Белите бродници; Грегор Клегейн става по-силен и по-безмозъчно зъл като метафора за
извратената власт на Ланистър, давайки огромно преимущество
на Церсей; Джайм и Хрътката стават по-добродетелни; Тирион
най-накрая има добра социална и политическа перспектива пред
себе си, и т.н.
Често се настоява, че една от силните страни на „Игра на тронове“ е в умелото пресъздаване на голямата политика в собствения ни истински свят. Всички фенове на сериала са запознати със
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“Шапката” на всеки епизод внушава силно, че определящата сила в сюжета е някаква
геополитика – камерата преминава над карти и замъци, а цялостната стилистика е на
машина. Но всяка машина има някой, стоящ зад нея, ако трябва да продължим внушението...
„Игра на тронове”, собственост на HBO

сложните сюжетни линии, криволичещите пътища на персонажите и безкрайните маневри в и между кралствата. Твърдението
е, че в политиката е така – сложно, объркващо, с намесени много
лукавство и жестокост и пр.
Това може и да е политиката от медиите и историческите
книги, но политическото, което именно се обсъжда за сериала,
е съвсем друго. То е система, сбор, поле от отношения между
хората и между хората и света им, зависимости, посоки, проекти,
и един от пределите му се състои в тленността на човешките
тела. Мъртвото тяло не може да е субект в политическото –
става обект, обичайно подлежащ на заравяне, изгаряне или гниене
там, където е станало мъртво. Дори когато става дума за класи –
а в едно феодално общество класите (или съсловията) са особено
изразени, – се приема за даденост, че и селяните, и кралете имат
тела, подвластни на едни и същи природни (или от Бога) закони.
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Ходор – символ на вярната служба. Толкова вярна, че прорязва цялото му съществуване.
Почти до безумие. „Игра на тронове”, епизод 5, сезон 6, собственост на HBO.

Да, често едните са красиви, другите – грозни; едните са умни,
другите – глупави; едните са полезни, другите – безполезни; едните
са божествени, а другите – едва ли. Едните имат в пъти повече
шансове да намерят цяр, да се излекуват. Но стрелата пробива
всяка незащитена глава. Чумата не е особено взискателна. Увреждането просто се появява. И т.н. Нежеланите промени в телата
дори и в един приказен свят подлежат просто на излекуване, поправяне, „връщане към нормалността“, вменявана за съсловието.
Не и в „Игра на тронове“. За висшите класи и главните герои
обичайно нежеланите промени в телата им – дори и смъртта – са
част от тяхното безконечно развитие в похода им към все по-мащабна и по-... нечовешка власт.
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Живеят, умират, съществуват,
за да служат
И понеже стана дума за безмозъчно-зло свръхсилно зомби, ще бъде
удоволствие да се върнем отново към Сър Грегор.
Научно-некромантският експеримент на Ръката Кибърн
неизменно прави впечатление в средновековната вселена на „Игра
на тронове“, извиквайки силни асоциации с Мери Шели и Виктор
Франкенщайн. Голямата разлика е, че Грегор Клегейн не е съживен
за нищо друго, освен за да служи.
Особено показателна за това е сцената в края на десети епизод от пети сезон, в която след публичното унижение на самата
кралица Церсей, осъществено от Врабчетата, тя се прибира гола,
мръсна и ридаеща в Червената крепост. Там Кибърн я посреща
загрижено, покрива я, запознава я с новия началник на Кралската
гвардия („преродения“ Сър Грегор) и я връчва в чудовищните му
ръце, за да я отнесе към покоите ѝ. Немъртвото тяло понася унизеното кралско тяло към нови и ужасяващи в неясния си потенциал
развития на сюжета.
Лесно можем да се изкушим да кажем, че всяко тяло, което
бива инструментализирано или жертвано в името на елитите, е
служещо тяло, особено както подхожда на едно феодалноподобно
общество. Но в по-голямата схема на нещата би било твърде
опростено да се каже, че в „Игра на тронове“ се показват обичайни отношения в едно феодалноподобно общество. Например,
че простолюдието измира като мухи, за да може аристокрацията
да се съсредоточи върху следващия си извратен тактически ход за
завземане на повече власт. Или в крайни ситуации, че простолюдието умира, за да живеят знатните.
Да, момчето на месаря в Зимен хребет трябваше да умре, за
да бъде спасена честта на младия принц Джофри. Да, Ходор умря,
подпирайки врата, от другата страна на която се трупаха сто-
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тици зомбита, докато не беше разпарчетосан под звуците на
тъжната Старкова музикална тема, за да може да избягат Бран и
Мийра. Да, Оша, облагородената от Старк дивачка, умира в скута
на Рамзи Болтън в опит да убие перверзния злодей, но това не се
оказва определящо за спасението на Рикон и Бран Старк, в чието
име тя всъщност си отива в точно този момент. Да, детето на
пъдаря в Мийрийн бива овъглено до кости, за да реши Денерис Таргариен да озапти драконите си. Всичко това са примери за редките случаи, в които виждаме смъртта на конкретни личности
от простолюдието (или поне неаристокрацията) с живи истории,
а не просто масовки от клане или измиране на безименни пионки.
Изглежда, че дори когато не се случват на елитите (както
беше разгледано по-горе), такива телесни промени у конкретни
членове на простолюдието все пак пренасят отново елитите към
нещо по-добро, по-съвършено или просто повече. Убийството на
момчето на месаря от първи сезон е нещо като грях, който преследва както Едард Старк, така и Сандор Клегейн – Хрътката (при
втория доста по-дълго, до някакво изкупление почти). И Ходор, и
Оша загиват, за да могат Бран и Рикон Старк да оцелеят в крайни
ситуации на преследване. Неизвестното момиче от Мийрийн,
което виждаме само под формата на купчина черни кости, кара
Денерис да окове другите си два дракона в подземие, което символно има пречистващо-отрезвяваща роля в размислите ѝ за владеенето и робството, тъй като драконите са нещо като нейни
деца. Изобщо, смъртта на обикновения човек, доколкото и когато
сериалът показва такива хора, има смисъл само ако допринася за
развитието на образа на някого от елита, като фокусът е страданието на елита, а не самата драма в смъртта или друга рискована трансформация на телата.
В други случаи служенето е чрез интимността и репродукцията. Дори телата на дивачки отвъд Стената имат своя шанс да се
появят в полезрението на зрителя за по-дълго… ако са готови да
направят семейство с главен герой (Гили и Самуел Тарли), или ако
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са готови да станат гаджета на главен герой в една авантюристична връзка (Игрит и Джон Сноу, като в крайна сметка нещата
се развалят и Игрит умира, а също и проститутката Шае, убита
накрая от самия си възлюбен Тирион, след като му изневерява с
баща му).
Което подсеща за едно особено важно отношение на служене,
свързано с женските тела. Зрителският опит в „Игра на тронове”
сочи, че ако една жена занимава сюжета по-продължително време,
то тя или служи и умира, или претърпява определена метаморфоза
към маскулинност и оцелява, а понякога дори и започва да води.
Кейтлин Старк е майка до последния си дъх и умира, общо взето,
поради това си качество. Шае е жива и трайно влюбена в Тирион
Ланистър проститутка, но след като бива сварена да прави секс
с друг, спира да бъде поне първото. Марджъри Тайрел се издига до
кралица след серия машинации, но в крайна сметка, стремейки се
да властва без да отстъпва и крачка от стереотипния образ на

Кейтлин Старк – живяла и умряла като майка.
„Игра на тронове”, епизод 9, сезон 3, собственост на HBO.
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женствеността (красива, нежна, съблазняваща и пр., в случая все
инструменти в домогването ѝ до властта), накрая бива взривена.
Церсей Ланистър трябва да плати цената на изтезание, отрязване на косата и преминаване през публично унижение гола, за да
може накрая да продължи да властва сама (без крал, както един
крал може да властва без кралица). Аря Старк се превъплъщава
в момче, за да може да оцелее под прикритие при странството
си из Седемте кралства, а после, преминавайки през катарзисното си обучение при Многоликия бог, тя остава с момчешки вид,
вече обаче като перфектната малка и пъргава машина за жестоки
убийства. Бриан от Тарт – единствената жена-рицар – поначало
се появява на сцената като въплътено терзание за това дали все
пак да не се откаже от маскулинната си роля и образ или е по-важно да служи като рицар с определена мисия (засега виждаме, че е
особено успешна в мъжествеността и бруталните двубои). Яра
Грейджой е, освен добра с меча, добра и с други жени, така да се
каже, както ясно се натяква на зрителите неколкократно. Единствено Денерис Таргариен може да се приеме за някакво изключение, но дори и тя трябваше да бъде сексуално подчинена млада
булка, чийто мъж умира (а и тя сама убива, неможейки да го има
истински жив), за да започне истинското ѝ издигане.
Справящата се политически, но и въобще способна да оцелее
самостойно жена е тази, която носи солидна доза маскулинност.
Не става дума просто за „мъжкарански“ маниер, а често и за физическо и поведенческо отдалечаване от социално конструирания
образ на жената. Една успешна в политиката, битката и въобще
във всичко, изискващо не следване, а водене жена, трябва или да
заложи на стабилна мимикрия, или действително да премине през
цялостна трансформация, за да заеме властова позиция.
По този начин де факто се въвежда и такава линия, че ултимативно служенето е не просто на аристокрацията, а на „мъжката аристокрация“.
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Накратко, ако си от бедните прослойки и/или си жена в сюжета на
„Игра на тронове”, в дългосрочен план житейските ти перспективи са А) да умреш безславно и незабелязано в някоя масовка; Б)
да умреш малко по-славно като служиш с тялото си на елитите
(мъже); и В) да станеш по-малко женствена жена, за по-сигурно с
уклон към жестокости и политическа власт или към нещо друго, с
което обичайно мъжете се забавляват.

Престъпления много, наказания – още повече
В „Игра на тронове“, както дори и незапознатите отдавна знаят,
се наблюдават такива количества насилие, каквито рядко някой
сериал си позволява да демонстрира. Сексуални посегателства,
брутални убийства, масови кланета, хвърчащи вътрешности и
какво ли още не насищат по няколко пъти всеки епизод на шоуто,
до степен продължителното им отсъствие само да извиква тревога у зрителите за това какво ли, по дяволите, предстои.

Едно дете (Аря Старк) сред много обесени. Възпитателните методи не са това, което
бяха... „Игра на тронове”, епизод 2, сезон 5, собственост на HBO.
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От всички старателно показвани видове насилие тук ще се спра
предимно върху многообразието от изтезания и наказателно
насилие над телата в „Игра на тронове“.
И веднага пред очите на феновете се явява съсипващият образ
на Теон Грейджой (известен в по-тежкия си период като Рийк –
от англ. воня, смрад, пропит). Клетият почти-престолонаследник на Железните острови беше на гости при Рамзи Болтън.
По време на престоя му там по най-графичен начин наблюдавахме
как достойнството на Теон, а и самият му разсъдък биваха отнемани бавно и сигурно, започвайки с... „достойнството“ му. После
върху тялото на младия Грейджой се стовариха изтезания от всякакъв физически и психически порядък, докато самият той не беше
почти убеден, че наистина се казва Рийк. Накрая, след дълго страдание и като финално унижение за вестероския мъж, той в крайна
сметка беше спасен от сестра си.
И все пак рядко героите от ключова важност за сюжета на
„Игра на тронове“ са обект на изтезание. Когато това все пак
стане, крайният ефект на изтезанието е по-скоро душевно пречистващ в собствения им житейски път. Теон Грейджой в някакъв
смисъл е осъзнал истински важните неща в живота (семейството,
смирението и пр.).
Когато не става дума за изтезание над твърде важни герои
обаче, примерите изобилстват. Сестра Унела, след всичко, причинено на Церсей Ланистър (публичното унижение през целия
Кралски чертог и дни наред тормоз в тъмница), попада под грижите на Сър Грегор в края на шести сезон, и писъците зад вратата ни карат да се чудим какъв ли ужас се разиграва от другата
страна. Рамзи Болтън е водещ експерт в изтезанията и наследник на богата традиция на одиране на пленниците живи. Редом с
това нееднократно сме виждали как, независимо дали изтезаваните правят, каквото им се каже (или признаят каквото трябва да
признаят), те все пак се превръщат в храна за черните му кучета.
В Харенхал сме свидетели на изтезание чрез награвяна кофа с плъ-
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хове, когато мъчителят иска информация за местоположението
на една банда, отхвърляща властта на короната (Братството без
знамена). Сексуалното насилие често също има ролята на наказание – Кал Дрого, например, преди да се влюби в Денерис Таргериен, подробно описва как първо той, после всичките му подчинени, накрая и всички мъже дотраки ще правят секс с нея, а ако
нещо остане, ще пуснат и конете.
Примерите за изтезание са наистина много, но независимо
как свършват те (стандартният случай е смърт), в „Игра на тронове“ те са на практика винаги публични в една или друга степен,
по един или друг начин. Сериалът препраща към историческите
форми на изтезанието като публичен акт, целящ да демонстрира
не само (и дори не толкова) последиците от престъпленията пред
обществеността, но също и да затвърждава силата на властта.
Освен изтезанията върху тялото, в сериала се отличава още едно,
макар и произтичащо от тях явление – оскверняването на мъртвото тяло. Тук не става дума просто за символично набиване на
глава на кол, за да видят всички, че притежателят ѝ действително е мъртъв. Става дума за държане на глави на колове, докато
месата им не изпокапят от черепите, което е доста по-различно.
Както например Тивин Ланистър нарежда да бъдат избити всички
мъже, жени и деца в Дом Рейн, а телата им да бъдат провесени през
цялото лято; нека имаме предвид, че лятото във Вестерос може да
продължи години. Набучената на кол глава на Едард Старк, оставена да гние със седмици по нареждане на принц Джофри, е друга
подобна сцена, която умело насилва и без това крехката и често
губеща се граница между неприемливото и ужасяващото отношение към тялото в сериала. Други примери са одраните, обесените
и изгорени тела. В тези си моменти „Игра на тронове“ изключително се доближава до съвременния американски хорър, където
зрелището е самоцел и в колкото по-големи дози бива поднасяно,
в толкова по-емоционално отдалечен и готов за още насилие се
превръща зрителят. Допълнително, че, събирайки на едно място
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зомби-великани, смели джуджета и жрици с неутолим сексуален
нагон, сериалът с особен успех се доближава до фрийк шоуто на
Джим Роуз.
Освен това, изтезанията и наказанията никога не следват
една дори и малко сходна линия в ритуалността си. От гледна точка
на зрителите, то е ту кратко, ту дълго, ту като наказание, ту
като средство за извличане на информация, ту като обикновена
залъгалка за нечий вкус, ту като необходимо зло, ту е най-невинно
рязане на крайници, ту е старателно одиране на цялото тяло и
пр., и пр.
И най-вече, калейдоскопът на изтезанията в „Игра на тронове“
не се води от един, камо ли пък универсален правосъден кодекс.
Тъкмо напротив, цялото изобилие от малко или повече наказателно насилие, на което публиката е свидетел, въпреки всичката
си показност и графична мощ, е просто продължение на безкрайните интереси и тактически ходове на отделните герои, групи

Дори след кратко отсъствие Теон започва да се чувства привързан.
„Игра на тронове”, епизод 4, сезон 3, собственост на HBO.
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и техните сюжетни развития. Единственото универсално признато престъпление, свързано с единственото универсално признато наказание, е цареубийството.
Всъщност, говорейки за царе/крале, може би именно тук
можем да търсим пресечната точка на няколкото видни в сериала
линии на представяне на наказателното насилие – изключителната му показност, свръхразнообразие и липсата на единен правосъден кодекс, от който да произтича. Може би просто въздаващите правосъдието (насилието) искат не просто да подчертаят,
че те самите са правосъдието, а че те са самата сила, че са в някакъв смисъл всемогъщи? Може би нямат от кого да се притесняват, защото никой не стои над тях?

Боговете сигурно са…
Известно е, че боговете във вселената на „Игра на тронове“ са
особена категория същности. Те са много повече нещо като роднини в другия край на страната, с които всички предпочитат да
поддържат прилични отношения, отколкото всемогъщи демиурзи, от чиято воля реално да зависи нещо в света.
Това е озадачаващо обстоятелство, имайки предвид вече споменатия феодалноподобен обществен строй, властващ в по-голямата част от Вестерос.* В един такъв строй се очаква властта
да е от бога/боговете (което е показано поне церемониално), но
от това пък трябва да следва и че цялата система от обществени отношения, мястото на абсолютно всеки един, поведенията
и последиците имат логика единствено в отношението с боговете; и такава логика да се поддържа от могъщата институция

* Другата част е робовладелска на юг и родово-общинска на север, т.е. това е, което има като напредък. Главните герои са представители на този напредък до един, и никой не дава признаци на мислене за
друг строй, дори и такъв, ясно познат от истинската човешка история Донякъде изключение е Денерис,
която веднъж казва, че иска да счупи колелото на историята. Такава заявка обаче значи малко на фона на
бунтуващи се диваци, които фактически си искат робството обратно.
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на църквата.* Което в „Игра на тронове“... не е точно така.
За боговете чуваме, общо взето, в два случая – когато се изпълнява някакъв ритуал (най-често коронацията на някой владетел
или някоя аристократична сватба, като и двете всъщност се случват подобаващо често) и когато трябва в дадена сцена героите да
направят разграничение кой на кое поколение богове се моли (Старите и Новите). В останалите случаи боговете присъстват само
в думите на институционализираната религия, която зрителите
предварително приемат за тотално просмукана от лицемерие и
разврат.
Единственият случай, в който някаква масова религиозност
е показана като относима с и дори идваща от някакъв популярен
афект (в ежедневния бит е напълно невидима), е възходът на Врабчетата. От развитието на сюжета, макар и само имплицитно
осъзнаваме, че тази секта нагнетява и яхва народното недоволство срещу властта, кулминацията на което е публичният линч
на кралица Церсей. Да, първият публичен линч е срещу Върховния
септон, но от това не следва нищо в сюжета – напротив, Малкият Съвет на Церсей се присмива на оплакванията му и призивите Врабчетата да бъдат незабавно арестувани.
Нещо повече. Докато Врабчетата тръгват от сцени, в които
водачът им храни бедните, техният апогей не идва от наказанието на официалната власт за престъпленията им срещу народа,
а от наказанието на официалната власт за престъпленията им
срещу боговете (съвсем примерно, „содомия“, но във всички случаи за дела вътре в аристократичната класа).
Изобщо, ако вселената на „Игра на тронове” представлява
някакво феодално общество, бог(овете) трябва да присъстват
като интерпретация, обяснение, причина, дестинация.
* Съзнателен съм, че такова феодално общество е именно християнското средновековно общество,
основано на монотеистична религия. В доминиращата (поне сюжетно) култура от „Игра на тронове”
основната религия (и със сигурност тази, с която зрителите биват занимавани най-често) е Вярата на
Седемте, за която Джордж Мартин открито заявява, че е отражение на католицизма.
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Върховният врабец раздава храна на бедните. Церсей е толкова впечатлена
от властта му (чрез Врабчетата), че е готова да понесе миризмата..
„Игра на тронове”, епизод 3, сезон 5, собственост на HBO.

Според мен в „Игра на тронове“ боговете изобщо нямат подобна
роля, те най-много да се видят като символ, като адресат на някой ритуал или като визуален ефект. Сещам се за екранизацията
на Омировата „Илиада“ – „Троя“ – където също боговете (обратно на логиката на епическата поема) не са същности, от чиято
воля, благоразположение и действия да зависят пряко действията
на героите. И в тази мегапродукция те са по-скоро статуи и внушителни форми на речта.
Заради всичко, посочено дотук, твърдя, че главните герои,
чийто съдби следим от началото на сериала, са де факто богове.
Не че трябва да очакваме подобен лупинг в сюжета, според който
главните герои внезапно се оказват богове, а че техните отношения и отношенията им с всички останали са по-разбираеми не
в логиката на политиката на някакво фантастично феодалноподобно общество, а в логиката на една митология. Ако изолираме
отношенията на първостепенните и второстепенните герои от
първи епизод насам от излишни детайли и масовки и ги разкажем
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възможно най-сбито, ще получим нещо много по-близо до „Теогония“, отколкото до политически роман. И може би няма да си позволя твърде много, ако посоча няколко паралела - например, Тирион
Ланистър като хекатонхейра, Денерис Таргариен като Немезида,
Церсей като Рея, Грегор и Сандор Клегейн като гиганти, Аря Старк
като ериния…*

Ако такъв сериал изобщо е политически...
Ако главните герои в „Игра на тронове” действително са по-скоро
богове, това би обяснило много.
Би обяснило защо алтернативната църква „на масите“ (и
секта, разбира се) в сериала фактически не се занимава с масите
в големите си дела и не държи традиционната църква отговорна
пред боговете толкова, колкото държи отговорни аристократите пред боговете. В крайна сметка, тази част от сюжета се
разгръща като противоборство между фанатично отдадените на
традиционните богове и аристокрацията, в която побеждава аристокрацията. В сюжета до момента това може да се чете като
опит иначе неприсъстващите богове да си върнат контрола.
Би обяснило защо промените в телата на главните герои не са
нещо, което да има логика в контекста на феодалните класи. Всяко
ново предизвикателство на осакатяването, болестта, измъчването и дори самата смърт е просто възможност божествата да
се трансцендират до следващо ниво на своята мощ или поне към
следващ етап от мита.
Би обяснило защо главните герои влизат в отношения с
диваци, бедняци и изобщо простосмъртни. А именно, за да може
* Струва си да се уточни, че това са все божества и митологични създания, предхождащи Олимпийските богове в Древногръцката митология. От гледна точка на сюжета (а не като митологичeски-хронологична последователност) тяхната битка с Олимпийските богове (Белите бродници) тепърва предстои.
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Една от по-близките срещи с боговете (Старите богове). Издялано в ствола на дърво
лице. Дърво. „Игра на тронове”, епизод 8, сезон 3, собственост на HBO.

последните да им служат* и за да пренесат мита към следващата
му сцена. Би обяснило защо, подобно на много божества в древногръцката митология, жените никога не властват над други богове –
не и фактически, не и продължително. Най-много да съучастват в
големите машинации за власт.
Би обяснило защо зад бруталното насилие, на което сме свидетели постоянно, никога не стои никакъв общ кодекс на правосъдието. В крайна сметка, никой кодекс не е по-висш от божестве* Включително за да се възпроизвеждат, що се касае до патриархалните семейни и интимни
отношения между аристокрация и простолюдие. Ако митологията в „Игра на тронове” можеше
да се продължи докрай към настоящия сезон и тезата ми за митологичната основа на сюжета
е вярна, то тогава сношението между богове и простосмъртни трябваше да роди герои (като
Херкулес, най-известния пример). Такива развои в сериала не сме видели засега, така че не можем
да проверим доколко основателно е това твърдение. Най-малкото, само три пъти сме били свидетели на близки ситуации, но не и такива на успешна репродукция – Роб Старк и Талиса (майката загина бременна), Джон Сноу и Игрит (Игрит загина, а и не знаем да е забременявала) и Самуел
и Гили (детето не е на Самуел). Но и не без връзка, тези отношения между боговете и простолюдието в Древногръцката митология са валидни само за Олимпийските богове, но не не и за
титаните, „по-първите”.
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ния. А всички останали са само свидетели на различните повели на
божествата и тяхната неограничима мощ.
Би обяснило дори и ексцесивното насилие, което зрителите
наблюдават. Съществува някакво морално оправдаване на зрелището по механизма „Щом е публично, значи е окей да гледам“ – нищо
не се случва тайно (нито пред екрана, нито в света на сериала),
никой не воайорства, „удоволствието“ е споделено и това моментално го оневинява. Но в случая, освен когато става дума за публични наказания, насилието не е тайна и защото самите богове
го правят и следователно, митологически погледнато, е в самата
тъкан на света.
Ако съм прав, от тази точка насетне можем да възприемем
два подхода към гледането на сериала.
Единият е да кажем, че сериалът, щом почива на митология, е
в голямата си част аполитичен или пред-политичен. В този случай
можем да се оставим на естетическите му качества и само поня-

Церсей не се задоволява да заличава скришом преките си опоненти, били те Върховният
врабец или Марджъри. Тя ги взривява със зелен огън, видим от километри, заедно с още
стотици представители на аристокрацията, духовенството и Врабчетата, и заедно с
най-знаковата и значима религиозна сграда в Кралски чертог. Толкова е велик и всепомитащ отмъстителният ѝ гняв. .„Игра на тронове”, епизод 10, сезон 6, собственост на HBO.
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кога, възбудени от конкретността на някое събитие, да се сетим
за някаква необходима критическа дистанция.
Но това би означавало да пренебрегнем логиката, вплетена
в митологията на „Игра на тронове“. Би значело да не обръщаме
внимание кой и защо е „толкова над всички“, та да бъде дори
немислимо да се появяваме в полезрението Му. А той (и твърде
рядко и условно Тя) се появява на сцената на властта по силата
на родословието си, но я задържа по силата на нечовешкото си
или поне твърде изстрадало тяло. И най-вече би значело да неглижираме ролята, която в тази логика играят „системно слабите“
(простолюдието, диваците, чужденците, жените, а дори и работниците, които са слаби до степен да не присъстват изобщо).*
Затова другият подход към възприемането ни на сериала
би бил все пак да се вглеждаме в политическите му аспекти, но
като отражения на и/или намеси в нашата фактическа реалност,
и при това през призмата на божествеността на главните герои,
които следим.
Ако боговете са такива същности, които в най-добрия случай не се вълнуват от живота и делата на нас, простосмъртните,
а в по-лошия решават да имат някакво вземане-даване с нас; ако
над тях няма друго правосъдие, камо ли пък да има такова правосъдие, което да важи и за тях, и за нас; ако (в епохата на т.нар.
пост-истината) няма друга истина, освен тази, която те показват, понеже всичко друго остава невидимо за нас; и ако въпреки
всичко това зависим от тяхното благоволение, понеже всъщност
именно те определят дневния ни ред, а не ние... То това едва ли би
била политиката, в която искаме да съучастваме.
И все пак съучастваме в именно такава политика. В истинския, жив живот.
*С изключение на трети епизод от четвърти сезон, в който Сандор Клегейн и Аря Старк са гости на обикновен фермер. Единствената трудност, за която фермерът споделя обаче, са набезите на бандити. Не говори експлицитно за политическата ситуация, поставила го там, където е.
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Затова накрая ще си позволя да стигна по-далеч.
Можем да гледаме на тези богове като на ексцесивна метафора за политическите фигури на глобалното ни съвремие. Можем
да мислим за тях като за някаква абстракция, отчужденост, несвързаност дори. Можем да гледаме целия сериал през тази нагласа.
Но можем и все пак гледайки да се ядосаме така, както Олимпийските богове са се ядосали на титаните.* Можем всички да
станем богове.
Ако е нужно, чрез телата, чрез които и сега живеем, служим
и умираме.

*Ако действително може да се спекулира, че предстоящата битка между Седемте кралства и
Белите бродници е „Титаномахия”, трябва да имаме предвид няколко неща в контекста поне на
тази статия. Първо, че Белите бродници са „отвъд Стената”, т.е. с ограничен достъп до делата на познатите ни народи и изобщо политика, който достъп при това е исторически (митологично!, вкл. от гледна точка на книгите) обусловен. Второ, че, също „отвъд Стената”, редом
с Белите бродници като въплъщение на абсолютното зло, живеят и диваците, с които никой
от Седемте кралства не иска да има вземане-даване. Ако тези диваци и изобщо ситуацията
„отвъд Стената” е „нещото”, срещу което титаните ще се изправят, и ако диваците са нещо
като „западен” пролетариат във вселената на „Игра тронове”, то от гледна точка на последните редове радикалната позиция би била именно на страната на диваците.
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Интервю на Петър Добрев с Явката ДЛГ

З

а нас едно от най-интересните имена в българската популярна култура е варненският рапър Явката ДЛГ – Явор
Тодоров. През 2009 г. прави няколко инструментала за

друг варненец – Dim4ou, а след това започва да издава и собствени
песни. Явката не харесва понятието „социален“ рапър, но текстовете му често са остра социална критика, включваща теми като
религията, неравенствата, електоралната политика, отношението към жените, домашното насилие, наркотиците и т.н. Почти не прави клипове, от известно време не ходи по участия, рядко
излиза от Варна, но текстовете му не могат да бъдат сбъркани,
с многобройните си литературни, философски и политически препратки. Пуска нещата си предимно в YouTube, но името му е добре
познато сред всички, интересуващи се от рап в България.
В този брой на dВЕРСИЯ решихме да говорим с Явката за
начина, по който той разбира популярната култура и собственото си участие в нея. В типична за Варна ветровита януарска
вечер се срещнахме в офиса на Автономния работнически синдикат – Варна, където Евгени, един от най-активните синдикалисти, от край време е искал да заведе Явката. Двамата са приятели отдавна, още когато нито единият е бил активист, нито
другият рапър. Дискусиите им за анархизма, марксизма и изкуството съвсем не са от вчера, а под някаква форма продължават и в
това интервю.
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Петър Добрев: Евгени ми е казвал, че най-вече се е политизирал покрай протестите през 2013 г. Ти имаше ли някакво
участие тогава?
Явката ДЛГ: Посетих няколко протеста. После разбрах, че
тогава съм бил с малко по-наивно мислене. Доста ми се промениха след това патриотичните настроения и доста работи осъзнах, които си мислех, че преди това съм ги знаел. Както винаги.
Аз често се променям, мисля, че това е част от развитието на
един човек. Бях го писал и като статус във фенстраницата ми,
че възгледите ми се менят ежеседмично. Така че хората да не ме
критикуват, ако срещат противоречия в песните ми. Но 2013 г.
участвах, „народът се вдигна, трябва да участваме“ – всичките
клишета. И аз обикалях площадите няколко пъти, но после видях,
че няма смисъл.
Евгени: Бях чел, че и Фуко така са го критикували, че преди
пет години е говорил едно, а сега друго. И той казва, че ако за пет
години не се е променил, то тогава защо е чел и работил.
Я: Това е винаги по-добрият вариант, защото има много хора,
основно момчета, които до 18-20 годишна възраст си изграждат някакъв възглед за живота и докато не умрат, не се променят. „Бам“ и това е, това са моите възгледи, не търпят критика и разисквания.
П: Казваш до 20-тата си годишнина – обикновено това е и
времето, когато хората започват да работят нещо. Дотогава са
ходели на училище, университет, нещо са чели, слушали, имали са
повече свободно време. Но когато системата те хване по някаква
поточна линия да работиш, нямаш време, а и не ти се представя
като нужда да се осъвременяваш. По-малко хора имат възможност да го правят, главно заради средата, която им го позволява.
Я: Разбирам те, но моята позиция беше малко по-друга на тази
възраст. Аз винаги съм имал интереси малко по-различни от моята
среда. Примерно преди да почна да се занимавам с рап, почти не съм
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се събирал с хора, които слушат рап. Повечето ми махленци като
се напият отиваха на чалга и аз отивах с тях, щото какво, няма
да се прибирам. Въпреки че тези интереси липсваха в средата, аз
имах някакво вътрешно желание към определени тематики и си
ги развивах сам. Работата наистина е поточна линия, както казваш, но когато постъпих на първата си служба, тя заемаше физическата ми активност, а не мисловната. Ако ти си Чарли Чаплин с
двата ключа и цял ден завърташ, имаш по 12 часа на ден да мислиш.
Когато човек остане сам с мислите си и когато ежедневието му е
едно и също да върти тези ключове, всъщност не му остава друго
освен да го връхлетят екзистенциалните мисли и да започне да
разсъждава върху тях.
П: Евгени също ми е казвал, че на работа има толкова свободно
време, че това му дава възможност да мисли, да чете в интернет
и т.н. Наистина може да е двояко – да те ограничи, но и да ти даде
импулс.
Я: Ако съм счетоводител, който трябва цял ден да смята, няма
да имам време да мисля и като се прибера ще гледам да си сготвя и
да заспя. Но аз като завърших, първата година не учих висше и бях
охрана, странното което е, в един магазин за луксозна бяла техника. Смяната ми представляваше 12 часа на ден да стоя изправен пред вратата, по-скоро бях портиер. Трябваше да правя евала
на богатите охлюви като влизат. И ми оставаше време да мисля
колкото си искам. Между другото, тогава изписах страшно много
рими за тези 10 месеца работа. Идваха ми много рими и постоянно бягах до стаичката, където бяха камерите, за да си ги записвам, макар че не трябваше да стоя много в нея. Веднага след като
се върна, ми идва нова рима и пак от поста бягам до стаичката.
Накрая както не трябваше да стоя в стаята, аз не излизах от нея –
те за това ме и махнаха.
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Е: Капиталистическата дисциплина срещу творчеството.
Трябва да се наместиш между времето на капитала, за да си запишеш римата.
Я: Тогава беше единственият период в живота ми обаче,
когато съм имал някаква цел към богатство. Нито като малък,
нито сега съм смятал парите за някакъв приоритет, което даже
се превръща в недостатък. Парите ги нямам за нищо, а за съжаление системата, в която живеем, изисква човек да може да си прави
сметката. Но тогава нямах нищо, а всеки ден шефът ми спираше
със S600, последен модел тогава, а жена му идваше с А8, а после
с Х6. Идваха и основно богати клиенти и се бях озлобил, аз нямах
нищо, взимах по 30 лв. на ден, 15 дена в месеца. Тогава си казах, че
искам и аз да имам пари, да успея, да ме гледат после, да ми завиждат. Това глупаво, тъпо мислене съм го минал вече. Но за това
мисля, че не трябва да нападаме рязко хората, които изповядват
такива ценности, защото не се знае причината, която ги е докарала до този хал. Aз излязох от това настроение, но беше интересно как изведнъж в мен се появи тази злоба и желание да стана
като богаташите. Работната среда наистина може да промени
човека. Тогава започваше кризата, идваха да ми чукат на стаичката
и да питат няма ли работа при нас. „Кво става с тая криза? Една
цигара да имаш да ме почерпиш, момче?“. Викам: „Ще те почерпя,
и едно кафе ще ти налея.“ Но беше такъв момент на странни размишления в главата ми.
П: Според теб какво те спря да не се пуснеш съвсем по пързалката?
Я: Мисля, че не съм така устроен чисто психологически, и тези
настроения просто изветряха в главата ми. Спрях да се озлобявам
заради липсата на пари – все тая и с 450 лв. и с 450 хиляди – има
много по-важни неща. Парите не са ми цел и имам други приори-
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тети. Но както казваш, някои хора се пускат по пързалката и не
излизат никога от това състояние и това е причината да виждаме „големите хора“ със златните синджири в нощните клубове.
Те искат още и още, искат да се доказват. Пред кого искат да се
доказват – нямам идея. Аз съм го казал и в песен, че нямам пред
кого да се доказвам, което между другото е странно състояние,
защото изведнъж ти се обезсмисля много голяма част от ежедневието. Ако се замислиш, човек прекарва голяма част от живота
си, опитвайки се да се докаже пред някого. За някое момиче примерно, аз бих си казал „ще направя еди-каква си песен и тя ще се
влюби в мен“. Дръжки! Но някой ще каже „аз ще стана футболист“,
„аз ще стана богат и всички ще ми се лепят“. При мен това рано
изчезна. Имам идоли от българките рапъри и много бързо всички
те ми станаха фенове и ме признаха. Самите фенове също бързо
ме признаха. За огромно мое щастие получих признание отвсякъде
и изведнъж разбрах, че мотивацията малко липсва. Искал си тоя
да впечатлиш, оня да впечатлиш, а когато си впечатлил всички на
макс, тогава идва един творчески кръстопът и не знаеш накъде
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да тръгнеш. Но ако имаш нуждата да създаваш нещо ново, тя пак
си идва отвътре от само себе си. Пиша си стихотворения също,
някои съм ги поствал в интернет, други не – просто защото ми
идва отвътре да ги напиша. Повечето така и ще си останат – по
хардовете на компютъра ми или в някоя тетрадка. Имам и едно за
гласуването.
П: Като песента за Чудомировия дядо Рачо?
Я: Да, сега съжалявам, че не съм я оформил малко по-добре тази
песен, има някои дефекти. А и някои хора я разбраха погрешно. Аз
тръгвам от решението ми да не ходя на избори и след това веднага
атакувам целия принцип на изборната система. Хората не осъзнават колко е смешна цялата история с изборите, но за това смятам
след време да напиша едно есе. Тук казвам за пръв път между другото, че започвам да пиша и есета. Мисля, че ще защитя тезите си
по безскрупулен начин и никой няма да може да ми каже копче.
Е: Най-голямата критика срещу негласуването е, че който
не гласува не предлага и нищо в алтернатива. Но супер активната пропаганда да се гласува на всяка цена задвижва колелото
на системата.
Я: Наближат ли избори, медиите вкарват една пропаганда, че
който не гласува едва ли не е престъпник. Че всички проблеми на
държавата са тези хора, които не гласуват. А моята теза е точно
обратната. Аз не разбирам, не следя съвременните политически
събития толкова, а и да ги следях, щях да се омотая много в тази
„Дързост и красота“, каквато представляват политическите раздори в България и в цял свят. А и наистина нямам достатъчните
политически знания, за да имам увереността и самочувствието
да отида и да пусна гласа си за този и онзи. Според мен е много
по-вредно някой, който се самозаблуждава, че разбира много от
политика, да отиде и да си пусне гласа, отколкото аз, който нямам
хал-хабер, да си остана в нас.
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Е: В момента демокрацията работи наопаки. Идеята на демокрацията е, че хората трябва да решават. А сега в момента е
обратното, някой отгоре решава какво ние трябва да решим. Все
едно аз да ти кажа, решавай: водка или ракия. Ти може да не пиеш,
но трябва да избереш едно от тези две, иначе „прецакваш системата“. А може би точно това трябва да се направи.
Я: Примерът ти е много точен. Наскоро бях постнал един
цитат от Толстой, който случайно бях мярнал, докато му четях
биографията: „Поданиците на една конституционна държава,
смятащи се за свободни, приличат на затворници, които се мислят за свободни, защото са им позволили да изберат своите надзиратели.“ Великите хора с малко думи казват много неща, както
е и в случая.
П: Рапът често е музика на онеправданите, които са осъзнали, че има нещо грешно в системата. Но го има и парадоксът, че
същите хора често пеят и за скъпите коли, ланците – и това е на
световно ниво, не само у нас. Така е и в чалгата – ако първоначално
тръгва от бедни хора, които пеят „за милиони няма закони“, сега
вече става въпрос за коли, лъскави клубове и т.н. Как се удържа
това противоречие да правиш изкуство успешно, но да не започнеш да подкрепяш това, срещу което си тръгнал?
Я: Зависи от човека. Прав си, че има хора, които започват
творчеството си със социални идеи, колкото и банално да звучи, но
после голям лейбъл ги харесва, подписва с тях и изведнъж конкретният певец (бил рапър, рокер или поп изпълнител) променя понякога
кореннно темите, които е засягал. От едно критично мислене е
преминал на материалистично меркантилно мислене. Но аз, както
и повечето рапъри около мен, няма как да тръгнем да пеем за пари,
коли и такива неща, най-малкото, защото ние ги нямаме. Ако имах
Ферари и Бентли, може би щях да правя песни, в които да ги споменавам и да имат шегаджийски парти смисъл, но дори тогава пак не
бих структурирал текстовете си по начин, който да проповядва
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разхищения. На мен много ми се отдава да пиша такива рими –
за изобилие, разхищение и затова трябваше да създам героя бат
Мичо. Той трябваше да се появи, защото тези рими ми идваха и
ме атакуваха, но нямаше как да ги изпея от мое име. За това създадох отделен персонаж. Стана много забавно всъщност, защото
се получи като една пародия, една критика на такъв човек. Така че
може би това удържане не е чак такова предизвикателство – ако
не ти идва отвътре да се пуснеш по пързалката на парите, няма
как да стане.
П: Но често има подобно противоречие в един и същи артист.
Например 100 кила тръгва от Аспарухово, има два страхотни
клипа в гетото, но същевременно прави и някакви изцяло меркантилни песни.
Я: Основната цел на 100 кила, доколкото моите наблюдения са
такива, е да прави хитове. Песни, на които хората да скачат и да
си избухват. Съответно това да му носи доход, от който той да
живее. Той сам казва „песни за сълзи, мерси, отказах ги“ в „Кради,
кради“. В интервюта съм го слушал да твърди, че той не вижда
смисъл да прави тъжни песни, той иска да радва народа. Това е
неговата идея, макар че в песни като „100 гайди“ засяга някакви
обществени и политически проблеми. Надявам се хората, които
правят парти музика за напиване и изведнъж изкарат някаква
по-социална песен, да го правят от чисто сърце, а не като някакво
подмазване на народа – ето, вижте ме, и аз мисля за вас“. Но двете
неща не се самоизключват. Примерно и двете песни от гетото на
100 кила като текст са по-скоро парти песни за избухване. На мен
пък да си призная не ми се отдава да правя песни за клубове – дори
да искам. Не избирам подходящите бийтове, нито мога да пиша
подходящите припеви, които да хващат ухото и да ти се забиват
в главата и после да си ги повтаряш.
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П: Затова ли не правиш в последно време участия, защото не
се възприемаш като клубен изпълнител? Или защото не възприемаш музиката въобще по този начин?
Я: Имах две години, в които бях активен и постоянно ходех по
участия. 1-2 пъти спирах, но вече съм спрял официално завинаги.
Повече мен хората на сцена няма да ме видят, освен в някакъв много
краен случай. Имам си лични причини, много от които не искам да
споделям. Иначе бих искал да имах желанието да ходя по участия
и да правя пари от това. Просто това не е моето нещо. Никога
не съм бил в светлината на прожекторите, не се чувствам комфортно в тази роля. Отделно това да забавляваш хората е нещо,
което трябва да ти идва отвътре. На мен ми коства много усилия, когато изляза на сцената да вдигам тълпата, както се казва.
Често усещам, че е изкуствено и не е както трябва. Другият проблем е, че наистина смятам, че музиката ми не е точно клубна. Нас
започнаха да ни викат по клубове, където същата седмица ще се
изявяват и различни поп или чалга звезди. Моите песни биха звучали
добре на един хип хоп фест, но в тази клубна атмосфера просто не
са на място. И това е една от причините да спра да ходя по участия, макар че ми беше хубаво, че си вадех пари от това. Абсолютно
всички ме критикуват в момента за това и смятат, че е голяма
моя грешка, че не изкарвам пари от участия, докато го мога. Но те
са абсолютно всички, а само аз си знам какво имам в главата си и
сърцето си. Взел съм това решение, надявам се феновете ми да го
уважат. Бате им Яжо си знае работата и знае какво прави.
П: Славой Жижек казва, че популярната култура често е
най-подходящата форма за критика на реалността, вместо задълбочените философски анализи, да кажем. Осмиването или докарването до абсурдност на дадена идеология е често по-ефективно от
аргументираната ѝ критика. Популярната култура може също да
е силно оръжие за посочване на неравенства и несправедливости в
обществото. Но пък същевременно някои неща се правят просто

121

за забавление и това не е задължително лошо. Ти как правиш разграничение между двете в твоята музика?
Я: Жижек не съм го чел, но съм му изгледал всички видеа из
YouTube. Той малко има склонността да търси под вола теле. За
мен филмовите му анализи са леко отвеяни, но това, което ти
цитира, е много вярно, защото правейки моята музика забавна,
аз намествам между смешките и по няколко рими, които да те
насочат към някакъв проблем, ей така между другото. Важно е
да е написано простичко. Защото има доста хора в момента, да
ги наречем „социални рапъри“, макар че ме дразни този термин,
които правят музика с темпо 105 на инструментала, с 80 беквокала и ти първо не разбираш какво искат да кажат. Второ, ако
разбереш какво казват, то това са едни и същи клишета, които
са повтаряни откакто има рап. Те имат по 2000-3000 гледания
точно защото не могат да хванат ухото на обикновения човек.
Дори на мен като ценител не ми харесва този тип музика. Затова
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моят подход е да го карам простичко, с хумор, защото никой не
иска да изпада в депресии. Имам тъжни песни, за които после съм
съжалявал, че съм ги пуснал. Но такова ми е било настроението,
изкарал съм ги. Но простичко, с ведро настроение, можеш да си
говориш глупости и между тях можеш да вмъкваш твои становища по дадени проблеми. Жижек е прав, това е поп, най-известното. Ако си някой в тази сфера и същевременно имаш идеали, за
които се бориш, то перфектната комбинация е да ги излееш в поп
канала.
Е: Имахме подобен случай със синдиката. На 1 май направихме събитие, бяхме се подготвили с речи и т.н. Супер много време
ги мислехме тук, много хубави работи прочетохме – никой нищо
не разбра. Накрая излезе един рапър El Freegano, изпя 2-3 песни за
15 минути, между всяка песен по пет минути говори. Майка ми
беше на шествието и за пръв път разбра аз за какво се боря – от
El Freegano. Когато има емоция, е много по-грабващо. Самият той
си има сценично поведение, а песните му на простичък език казват
политически неща.
Я: Това е много добър пример, защото за да стигнеш до хората,
трябва да го кажеш по-простичко. Аз съм захвърлил сума ти книги,
защото авторите пишат на непонятен за мен език. Може да казват най-големите просветления, но когато аз не мога да го разбера, хвърлям книгата. El Freegano е излязъл и хората са разбрали за
какво става въпрос. Аз заявявам, че не съм анархист, но се интересувам от всички политически идеологии и последните две години
анархизмът е една от тези идеологии, които проучвам. Бях си взел
някакви книги, на които пише анархизъм, и това доста загрижи баща
ми и сестра ми. Те си представят само бомби и хора с маски. Но
когато обясниш простичко, хората разбират, че са имали грешни
схващания за понятието анархизъм. Така един колега рапър, да не
казвам имена, във фейсбук беше написал, че е с десни политически
убеждения. Мислил съм си знаят ли тези хора какво е въобще дясно
политическо мислене. Помислих си, че го е написал само да е кон-
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тра на лявото, защото хората асоциират лявото с Тодор Живков.
Докато лявото всъщност е една много просторна част от политическия спектър и не е лошо, че списание като вашето се опитва
да развенчае някои от тези политически нагласи.
П: Ние наистина се опитваме да кажем, че десните политически решения не са „естествени“ и единствено възможни, че има и
други варианти. Няма „природен ред“, има човешки идеи, които са
в постоянно противоборство.
Я: Но мисля, че повечето хора са леви, без да го осъзнават.
Знаете го този тест political compass, в който спектърът е разделен на четири – либерално или авторитарно дясно / либерално или
авторитарно ляво. Два или три пъти съм правил теста в различни периоди от живота си и винаги излизам в долния ляв квадрат,
ляво либертарния. Признавам си, че дясното мислене за мене е
напълно непонятно. Схващам някои от идеите, но не мога да си
представя, че при избор между едното и другото, ти избираш
дясното. Макар че от всяка идеология може да се вземе нещо
полезно и да стигнем до нещо, което да се доближи до някаква идеална цел и до някаква утопия. Макар че не знам дори дали е редно
да се достига до някаква утопия.
Е: Ще е доста плашещо да живеем в някакъв перфектен ред:
„всичко свърши“.
Я: Би се обезсмислил животът. Трябва да има малко мръсотийка, няма как. Но говорех за лявото, за което повечето хора
говорят наизуст. Те реално не познават политическата идеология, която твърдят, че изповядват. Познават единствено това,
което четат във вестниците. Извън Бойко Борисов и „бай хуй“, кой
беше този, Радан Кънев, те просто не знаят друго. И ако някой на
моята възраст дойде и ми каже: „моите убеждения са десни“, аз по
сократски ще почна да го разпитвам, да се разчовъркам какво той
всъщност разбира под дясно. Предават се едни клишета от уста
на уста от типа на кармата – най-голямата глупост на света. Това
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е другата тема, по която ще напиша ожесточено есе. В песните
римовата структура не ми позволява много добре да обясня възгледите си. Затова ми се ще да опитам в проза; като гледам опитите си, понякога ми се струва, че ми се получава, понякога – че
съм пълен загубеняк.
П: Ти спомена Радан Кънев, това ме подсеща за общото
интервю на Ицо Хазарта и Радан за „Капитал“ „Ъпсурт“, по мое
лично мнение, малко надценявана група, в последно време много
упорито се заявяват за десни и се превръщат в галеното дете на
софийския десен елит. Последния ден от кампанията на Трайчо
Трайков също завърши на концерт на „Ъпсурт“.
Я: Аз не знаех, че „Ъпсурт“ се занимават с подобен род участия, подкрепящи дадена политическа идея. Нямах и представа,
че се смятат за десни, Хазарта го познавам, но не сме говорили
на политически теми. Но песента им „Колега“ за мен е в топ 5 на
българските хип-хоп песни. Остатъкът от творчеството им,
особено по-ранните неща, наистина могат да бъдат оспорени –
лиготийки предимно, както и по-късните. Но имаше един междинен период, в който ми харесваше, че те бяха най-комерсиалните
рапъри и в същото време изразяваха обществено мнение. Песента
„Колега“ е всичко друго, но не и клубен парти хит. Но нямаше „Голф“,
от който да не се чува „Колега“, когато излезе песента. Но ако са
десни вече, идеално, като се видим можем да седнем да си говорим.
Те са достатъчно умни момчета, които едва ли ще седнат да ме
целят с чаши, а бихме имали интересен диалог.
П: Завъртяхме се отново около темата за комерсиалното
в рапа...
Я: Искам нещо важно да подчертая. Рап феновете трябва да
разберат, че комерсиална и ъндърграунд музика не са жанрове.
Комерсиалната музика е тази, която е много слушана, ъндърграунд – не е. Може да пееш за дисекция на жаби, по-ъндърграунд тема
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не мога да се сетя в момента, и в същото време да имаш гледанията на Гери-Никол. Т.е. ти ще бъдеш комерсиален изпълнител. А в
същото време може да пееш за коли и жени и да имаш 15 гледания,
от които 14 да са твои, за да провериш колко са станали гледанията. Това не са жанрове, това е статут на твоя музикален успех.
Най ме дразнят рапърите, които казват „ние сме ъндърграунд“ и
се бият в гърдите и се гордеят с това нещо. Но ако направим една
аналогия, все едно да си брокер на недвижими имоти и да се хвалиш, че нямаш продажби. „Аз съм the real shit“, нали разбираш.
П: Мен ме дразни супер елитарната критика на комерсиалното от хора, които са се самообявили за елит и които просто
не могат да понесат жанрове като рапа и чалгата, защото ги
смятат за твърде плебейски и „просташки“. Ако едно изкуство
стига до „масите“, според мен това в никакъв случай не е само
по себе си лошо.
Я: Тук стигаме до многооспорвания от философите въпрос
„що е изкуство“. Така се казва и едно есе на Толстой, има го преведено на български. Погледът му лично за мен е много разумен.
Но това е цял отделен ден на разговор, който трябва да отделим, за да го обсъдим. Не разбирам защо някои хора толкова критикуват комерсиалното. Те по-скоро критикуват частно чалгата или рапърите, които използват цинизми. Така нареченият
неприличен език е другата ми болна тема. Аз не мога да възприема, че една дума е мръсна, а друга е чиста. Хуят е хуй. Но хората
използват евфемизми заради възпитанието си. Друг е въпросът, че тези евфемизми поради многото си употребяване също се
превръщат в мръсни думи. Можеш да напишеш най-просташкия
текст с най-възпитаните думи на света. Обратно, с най-груби
думи може да се каже някаква смешка или нещо мило. Джордж Карлин има един откъс от 70-те, където казва кои са седемте думи,
които не можеш да употребяваш по телевизията. Парадоксалното е, че епитетите, описващи този език като „мръсен“, „каруцарски“ и т.н., са много повече от самите „мръсни“ думи. Иначе и
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аз съм възпитан в семейство, в което баща ми пред мен не псува,
съответно и аз пред него не псувам, нито пред сестра ми. До ден
днешен, ако някой от нас се изпусне, се чувстваме неудобно, а не
трябва. Това не значи всяка втора дума да ни е псувня, но и да не
се стесняваме да наричаме нещата с истинските им имена. Съответно и не разбирам елитарната критика към рапа само заради
някоя и друга цинична дума. Задавали са ми въпрос защо използвам такъв език в музиката си. Аз казвам, че с музиката си говоря с
феновете си. Ако ги срещна на улицата, бих си говорил така с тях,
защото така си общувам с моите приятели. По-добре ли е парламентарният контрол, където тези хора се обиждат по всевъзможни красноречиви начини, без обаче да използват цинизми? Това
за мен е лицемерно.
П: В този смисъл какво мислиш за обществения потрес от
песента на Гери-Никол за „яката дупара“?
Я: Момичето може да няма 18, но има глава на раменете, има и
родители. Тя си е избрала този подход, аз не виждам нещо нередно.
Не е на 13 и да излезе по прашки. Тя реално си е зряла жена вече,
голяма работа, че на 1-2 места в клиповете си е с по-изрязани
гащички. Мен това не ме тревожи. Някои казват: „това развращава младежта“. Но това пак е една много дълга тема – в кого е
вината: в изпълнителя, който развращава, или в определени хора,
които и без него са си развратени. Аз самият нямам категорично
мнение за това, но за „яката дупара“ ми е смешно: хората чакат да
чуят нещо, за което да се хванат, и да започнат да се възмущават
от държавата, обществото и т.н. „Днеска цял ден вали, да ти еба
държавата“. Иначе Гери я познавам, идвала е да записва в нашето
студио, но не поддържам връзка с нея, че да знам какви точно са
нейните цели или идеи. Ако не бяха социалните медии, нямаше да
разбера, че тази песен е скандална, въпреки че я бях чул. Просто
толкова песни излизат с всякакви текстове, че това не ми направи
изобщо впечатление.
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П: Същевременно песента на Гери-Никол си е изцяло комерсиален продукт.
Я: Що се касае до музиката, аз нямам никакъв проблем с безмозъчната музика, която е чисто за забавление. За мен не е проблем, защото не я взимам на сериозно. Друг е въпросът, че може би
някои хора я взимат на сериозно, почват да подражават и т.н.
Е: Аз като малък gangsta рапът го взимах доста на сериозно.
Имах си проблеми заради това.
Я: Има всякакви глупости, Pen Pineapple Apple Pen примерно,
безмозъчни лиготийки, които служат за развлечение. Макар че в
Щатите примерно доста подражават на рапърите, които пеят
за оръжия и убийства, което за мен е неразбираемо. Как може да
превъзнасяш нещо за оръжия… не че цял живот не слушам такава
музика. Но може би се имам за достатъчно зрял, че да не взимам
тези неща на сериозно. Според мен обаче е кофти, когато правиш музика с идеята да стане комерсиална. „Какво да измисля сега,
че да стане хитово и хората да го харесват“. Подходът е грешен.
Според мен трябва да правиш това, което ти идва отвътре. Ако
ти идва отвътре да пееш простотии, пей си ги, няма проблем.
Ще ходя в дискотеката и ще скачам на тях. Но когато цели продуцентски къщи работят, за да създадат даден продукт, тогава
вече говорим за изкуство на пазарен принцип. Компаниите искат
да вадят пари, събират текстописци, продуценти и изпълнители
и изкарват продукт. Много пари отиват в джобовете на хора,
които не го заслужават. Но както казах, ако ти се отдава да пееш
глупости, прави го.
П: Има го и това противоречие, че човек колкото и да е ляв
примерно, не може да живее в пълна изолация от пазара в момента.
Я: Аз съм с ясното съзнание, че ние сме в една определена система. В тази определена система, за да бъдем относително щастливи, трябва да се съобразяваме с част от нейните характеристики, дори да не сме съгласни с тях. Но човек може да се възползва
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от грешките на системата и да ги обърне срещу нея. С нейните
камъни по нейната глава. Да кажем, ако един сериал като Westworld
използва големите бюджети и скъпоплатените актьори, но критикува състоянието на обществото и неолиберализма, който
властва, то тогава се обръща срещу системата, един вид trick
the system.
П: Съгласен съм, но има риск нуждата да се правят нови сезони
да размие и идеята. Като че ли нещо такова стана с друг сериал,
Mr. Robot, чийто първи сезон беше супер, но след това зацикли
малко.
Я: Трябва да се има предвид, че често се подписват договори,
които те обвързват за по-дълъг период, отколкото ти би искал.
Въпросът е кой ще прецака другия. Макар че обикновено ние сме
прецакани. В музиката също често е подобно, но зависи и дали
искаш да пазиш някакво ниво на популярност. Примерно когато
аз издам една песен, мине ли 5000 гледания, съм доволен. Това са
примерно 1000 човека, които са си я въртели. И четири човека да
докосна с една песен, за мен това е достатъчно. Аз ако исках да
държа някакво ниво на известност, щях да продължавам да ходя по
участия, щях да търся медийни изяви, щях да правя всички стъпки,
които са нужни. Но аз, както и хората около мен, правим музика,
която ни идва от сърце и която бихме слушали.
Е: Известно време се занимавах с търговия, бях капиталистически настроен, правех го за пари. Но в един момент самата търговия взе супер много да ме дразни, търговията – това е да лъжеш
клиентите си всеки ден. Не се чувствах добре в тази роля. Сега
си поддържам някаква работа колкото да има как да живея и си
хвърлям усилията в нещо, което изобщо не е доходно – като синдиката например.
Я: Но е важно, че в момента имам свободата да говоря тези
неща. Сигурно ако имах жена и дете вкъщи, щях не да ходя по реалитита, ами степ и суинг щях да им играя, щях да пея с Димитър
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Рачков, щях да рекламирам салами Кен. Тогава каква ти идеология,
приоритетите са други, бебето е гладно. С Радан Кънев не интервю, ами го взимам направо на обложката на албума си. В момента ми е лесно да говоря така, защото не отговарям за никого.
Но не се знае утре, вдругиден какво ще е.
Е: И аз съм привилегирован, че нашите ми платиха за образованието и сега мога да работя в компютърната сфера. Ако работех в някоя фабрика по 10 часа, нямаше да е същото положението.
П: Гери-Никол вероятно нямаше да е обект на толкова критики, ако беше 17-годишно момиче. Явка, ти имаш една интересна
песен, където обръщаш перспективата и пееш от името на жена.
Същевременно имаш и по-традиционни за рапа текстове.
Я: Мен дълги години ми бяха лепнали етиката женомразец. В
гимназията главно, защото се дължеше на огорчението ми, че не
мога да си хвана приятелка. Но вярвайте ми, нямам нищо против
жените, също против гейовете. Обаче постоянно в рапа, не само
в българския, думите „гей“, „педераст“ присъстват, защото са
обидни, има ги в езика, а и големите мачовци се обиждат, когато
ги наречеш така. Ако се е случвало наистина да ги критикувам,
то е било за неща, които вредят на цялото гей общество като
парадите, които подчертават различие. Или идеята им за гей
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бракове. Бракът е пълен батак като цяло, как може да искат
такива неща. Симон дьо Бовоар това казва, трябва да се избяга от брака и такива патриархални институции. Иначе за жените си прав, че тях винаги ги критикуват повече, ако се държат свободно. Мъжът, който спи с много жени, е готин, играч,
а жената е курва. Но може би в рапа сме претръпнали на песни
за мъже, дето си го вадят навсякъде, като тези на Шамара, докато женски такива няма. Сигурно и затова атакуват толкова
Гери-Никол. Но всеки изпълнител, който има голяма аудитория,
има отговорност към нея. Децата се влияят от тези неща. Рискуваме да се върнем в онзи омагьосан кръг „кой е виновен“. Но
аз лично за себе си, когато осъзнах, че имам някакво влияние, си
направих известен филтър, който не допуска определени неща,
защото могат да бъдат схванати грешно. Макар че това се случва
и с нещата, които минават филтъра.
П: Имаш един ред: „някой ден народът пак ще бъде победител,
трябва да съм участник в борбата, а не само зрител“.
Я: Аз се гордея с тази рима, но тя е по-скоро идеалистична.
Сега съм в малко по-други настроения. Наричали са ме песимист, циник, нихилист. Много често хората, които имат реален
поглед върху нещата, биват наричани негативни, песимисти и
т.н. Въпреки че за мен нито нихилист, нито циник е нещо отрицателно, ако това отразява твоите възгледи. Някои хора се плашат
от нихилизма: как така нищо няма смисъл, как така всичко е една
случайност. Еми ей тъй, как. За мен тези мисли даже носят спокойствие. Ако моят поглед е циничен, значи аз с гордост мога да се
нарека циник. Аз така виждам живота. Може да съм черноглед, ама
някой като витае в облаците и е чел „Тайната“, животът му се
поддържа от измислен оптимизъм, който може така да го събори
в друг момент. Дъновци и разни други, които те карат да вярваш
във вятъра, ти дават едно абсурдно решение, което те успокоява, но в дълъг срок е вредно. Така че в такъв случай аз с гордост
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ще нося табелата циник, песимист и нихилист, вместо да съм сляп
оптимист и да ходя на хомеопатия. Моля, не си отваряйте трети
очи, няма такива неща като енергии, аури, това е поредната ми
болна темата, понеже съм скептик.
П: В друга песен казваш „щом с нацисти ще дружите, лягайте
да спите, bitte“. В нашето публично пространство много открито
се говорят расистки и нацистки неща. Има ли такава тенденция
и в рапа?
Я: Имаше един по-националистически период. Особено във
втората вълна, примерно Х-team, бяха доста патриотично
настроени. От 2010 г. броя аз третата вълна, също имаше някои
изпълнители. При определени колеги се запази. И аз съм имал такъв
период, но потретвам, че осъзнах някои неща. В момента този
показен патриотизъм страшно ме дразни. Иначе за нацизма, много
е лесно да прочетеш Mein Kampf, да гледаш „Трумфът на волята“,
да видиш и малко преиначен Ницше и Вагнер, плюс две-три книги
за илюминати, и да запалиш фурната. Непонятно ми е как може да
има хора в наши дни, които да се връщат към тези идеи.
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Александър Попов
По-ранна и по-кратка версия на текста
е публикувана в онлайн списание ShadowDance

Oт братя Уашовски до сестри Уашовски
Кариерата на сестри Уашовски ясно онагледява важните борби
за двамата филмови творци, отразени и в личните им трансформации в процеса на търсене на идентичност. От Братя Уашовски през 90-те, когато те нашумяха с „Матрицата“, през брат и
сестра Уашовски по време на направата на „Облакът Атлас“ през
2012 г., до пълния преход на двете и „Sense8“ през 2016-а. Флуидността по отношение на половите разделения и сексуалната ориентация винаги е присъствала по някакъв начин в техните филми,
още от първия им – „Bound“, – в който сексуалното пробуждане
на една от героините ѝ помага да намери изход от насилствена
хетеросексуална връзка. „Матрицата“, с централния си образ на
човечеството, което целокупно и неосъзнато функционира буквално като батерии за една бъдеща машинна цивилизация, е съвсем явна метафора за консуматорското общество и за обезчовечаващите аспекти на капитализма. Съществуват обаче и прочити
на историята като кодиран личен разказ за преход между полове,
като тази възможна интерпретация набира поддръжници след
трансформацията на Анди в Лили. Про-анархистичният „V като
Вендета“ включва едно от по-ранните позитивни представяния
на гей герой в продукция от такъв калибър, а „Облакът Атлас“
по едноименния роман на Дейвид Мичъл е химнът им в защита на
онези, останали от грешната страна на историята.
Критика към политическата страна на творчеството на
Уашовски не липсва. Фронтовете на атака са поне няколко: наивният им подход, често залитащ към зрелищност и мистицизъм
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(може би най-виден в „Матрицата“ и продълженията му); склонността към опростяване (широко известно е нежеланието на
Алан Мур, авторът на комикса „V като Вендета“, да се асоциира по
какъвто и да е начин с филмовата адаптация) и дори реакционерство (в последния им голям филм, „Възходът на Юпитер“, героинята
на Мила Кунис, след като разбира, че Земята е на практика ферма
за добитък за олигархичната управляваща каста в Галактиката
и след като успява да избави планетата от тази ѝ участ, избира
да се завърне към нормалния си живот сред земляните, вместо
да бъде катализатор за самоосъзнаването им). Не може обаче да
има спор, че на няколко пъти Уашовски успяват да загнездят в
колективното въображение образи, които добиват изключителна
плътност и бързо започват да оказват собствено гравитационно
влияние върху популярната култура – начело със самата виртуална реалност в „Матрицата“ и маската Гай Фокс от „V като Вендета“, възприета като символ от международната група хактивисти Анонимните.

За успехите и провалите на „Sense8“
„Sense8“ се вписва естествено в този творчески път (сестри
Уашовски този път си сътрудничат с Джей Майкъл Страчински,
създателят на култовата научна фантастика „Вавилон-5“). Първият сезон на телевизионния сериал се появи през миналата година
в платформата Netflix и макар да не предизвика твърде бурни
отзиви, веднага направи впечатление с нетипичната си концепция
и с прогресивните си стремления. В сърцевината на предаването
лежи една основна научно-фантастична идея – тази за клъстъра.
Или иначе казано, осем души, родени на една и съща дата на различни кътчета от света, започват малко по малко да осъзнават,
че са психически свързани едни с други, че могат да комуникират
от дистанция и да споделят познания, умения, емоции. Локалните,
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културно-специфични проблеми на всеки един от т.нар. sensates
(всеки от членовете на един клъстър е „sensate“, т.е. „сетивен“;
оттук идва и името на сериала) започват да се преплитат в психосоматична виртуална мрежа, а междувременно по петите на някои
от тях тръгва тайнствена организация, посветила се на лова на
въпросните клъстъри. Фантастичната ядка не е изцяло нова за
жанра, например челите „Повече от човешки“ на Теодор Стърджън
няма как да не видят сходства между клъстъра и Стърджъновия
гещалт. Коренно новото в случая идва с мащаба и смелостта –
сериалът свързва в единна история четири различни континента
и още повече страни и култури, гей и трансджендър герои (наред с
„Оранжевото е новото черно“, „Sense8“ е един от малкото сериали, в които трансджендър героиня е изиграна от трансджендър
актриса). При това го прави с размах и свобода, каквито надали
би могъл да си позволи, ако не беше именно скъпа телевизионна
научна фантастика, продуцирана от нетрадиционна платформа
за която не са толкова важни времеви слотове и интересите на
някаква твърда публика.
В края на 2016 г. излезе специалният
коледен епизод на „Sense8“, който е
предвиден като пилотен за втория
сезон на сериала, обявен за май 2017 г.
По същество той не се различава от
първия сезон – и в добрия, и в лошия
смисъл. Основните разлики са две –
серията е над два пъти по-дълга
от нормален епизод (което я прави
до известна степен тромава) и
освен това е тематично обвързана
с коледно-новогодишните чествания. Затова, вместо да се впускам в
сравнения с първия сезон, ще изложа

137

малко цялостни размисли за сериала, като ще се опитам да ги
поставя в контекста на празничната тематика и да ги онагледя
чрез примери от този последен епизод. Ще използвам повода и за
да поставя цялостно сериала в по-широкия контекст на научната
фантастика и някои от нейните най-радикални проекти.
„Sense8“ несъмнено е тематично смел сериал, който сигурно
дори само преди няколко години трудно би се появил. Трансгресивният аспект, доведен до катартично споделяне на другостта, е
силно политическо (и личностно) послание, което е заявено още в
шапката на предаването, наслагваща един подир друг образи от
различни краища на глобуса, от културни и биологични реалности.
„Изкуството е политическо… изкуството е любов, показана публично“, както се казва в коледния епизод. Всичко това е чудесно,
използването на художествената история като жест на самозаявяване е неизбежна част от процеса на културна промяна.
Сериа-лът си служи с една страхотна, изцяло жанрова концепция,
през която да прекара целия този комплекс от морално-етични,
ценностни и политически битки, а именно – клъстъра от осем съвсем различни човешки същества, разделени от география, история и култура, но въпреки това споделящи преживявания, познания, препятствия.
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Нека първо разгледам един пример от коледния епизод за това как
тази идея може да функционира чудесно и да служи не просто за
целите на повествованието и зрителския адреналин, но и за индуциране на повече разбиране на света. Нека приемем, че естествените първи стъпки, които човек прави, учейки се на нещо ново,
включват разпознаването на отделни, съставни части и белези на
изучаваните феномени – независимо дали става дума за физическо
умение, за чужд език, за формална теория и т.н. Познаването на
тези елементи и връзките между тях ни позволява да манипулираме пространството (буквално и преносно) по нови и по-полезни
начини, а това на практика ни пести време. Една конкретна сцена
в епизода онагледява добре този принцип – когато членовете на
клъстъра помагат на Сун да се измъкне от капана, в който е попаднала в стаята за свиждане в затвора. Всеки един от героите допринася, почти паралелно с останалите, за разпознаването на съставните части на ситуацията (тези тук не са адвокати, убийци
са), за разбирането (камерите току-що се изключиха, гардовете
няма да се притекат на помощ) и за оптималното ѝ отиграване
(спечели време с думи, отключи белезниците, справи се с врага).
В тази сцена всеки участва по някакъв начин, дори само за да пов-
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дигне адреналина с истеричната си реакция. Това са моментите в
„Sense8“, които използват добре потенциала на научно-фантастичното усукване на въобразеното възможно, за да принудят
зрителското съзнание също да заработи на високи обороти – пълното удоволствие от тях идва само ако активно си представиш
(и преживееш въображаемо през тялото си) какво радикално преосмисляне на пространството и разпъване на времето би означавало това постоянно споделяне на тела, съзнания, гледни точки.
Друг такъв по-скоро силен момент отново поставя героите
заедно, този път в споделеното физическо-виртуално пространство на автомобил, обграден от кръвожадни журналисти и плътен
дъжд, който сякаш още малко ще смачка колата, ще задуши затворниците вътре. В този момент, докато Кала на заден фон изразява в
думи ситуацията, всеки един от героите преживява начините, по
които обществото го затваря в килия от очаквания и думи („Педал…
девственица… изрод… курва… негър… свиня… нацист… кучка…“). За
да не бъде такава една сцена просто високопарен артистичен кич,
зрителят има нужда именно от научно-фантастичната интерпретация; от осъзнаването, че осмината не просто преживяват
повърхностно различни, но по същество сходни процеси, а че всяко
индивидуално преживяване хармонира с останалите, усилва се от
огледално протичащото електричество в осем скачени мозъка,
оголва пласт по пласт сърцевината на конфликта.
Казано с по-малко думи, научността (или поне илюзията за
научност) в научната фантастика е важна. Не за друго, а защото
е крайно самонадеяно и опасно да даваш лесни отговори на трудни
въпроси. Политическото послание на сериала („Хората са еднакво
важни и имат безкраен капацитет да се обичат“) е внедрено в
умопомрачително сложен възел от културни, исторически и биологически взаимозависимости, сам по себе си обект на дълги изследвания и полемики. Откриването на различния, обикването и разбирането му са отделни стъпки от дълъг и труден процес, като всяка
от тях е еднакво съществена и натоварена с важни уроци: от пър-
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вата фаза, в която учещият се изпитва трудности дори да разпознае смисловоопределящите за задачата разлики, през осмислянето
на връзките между тях, механичното им използване в последователности, и накрая все по-интуитивното прилагане на новото
умение, интегрирането му в цялостната динамична система
организъм-среда. „Sense8“ се проваля с най-голямо постоянство точно в превеждането на зрителя (и героите) през тези стъпки.
Вместо повествование, наситено именно с подобни на гореописаните ситуации, които предполагат активно и непосредствено
поставяне в главата и тялото на другия, сериалът през по-голямата част от времето залита към едно по-скоро по супергеройски наивно и квази-магично обяснение, че нещата просто се случват така, защото… псицелиум (в „Аватар“ поне съвсем честно
бяха кръстили магическата суровина необтаний).*
Когато например в първи сезон героинята Сун се прехвърля
безпроблемно в тялото на Кафеус и прилага бойните си умения, за
да го спаси от банда улични главорези в Кения, сцената е ефектна
* в „Sense8“ псицелиумът e т.нар. „психическа нервна система“, която позволява на членовете на клъстъра да комуникират едни с други; във филма на Джеймс Камерън необтаният е ценен ресурс, заради
който хората са окупирали планетата на извънземната раса „На’ви“ – във фантастиката това наименование се използва често като нарицателно за подобен род редки материали със специални свойства.

141

и привлекателна за зрителя по начин, типичен за творчеството
на Уашовски. Осмислянето на материалната реалност на този
трансфер обаче страда именно заради това прекомерно улесняване. Познанието за границите на собственото тяло, което
живее в специфична среда, е трудно преводимо (и по тази причина политически оспорвано), но в никакъв случай не е непреводимо. Само по себе си то е най-вече материално познание, основано на ежедневното взаимодействие на биологичното тяло с
физическата среда и ограничено от културните интерфейси на
обществото. Майсторството по отношение на дадено физическо умение предполага фино калибриране спрямо собственото
тяло и разиграването на това умение многократно във времето
и пространството. Същите принципи важат с пълна сила за културните и интелектуални умения, които всеки човек придобива в
процес на изграждане на личността си. Най-сложните телеоперации в „Sense8“, както между впрочем и „инсталирането“ на умения в „Матрицата“, зачеркват сложността, която характеризира
човешкото битие, и внушават постижимостта на едни на пръв
поглед „лесни“ утопии, пречките пред чието осъществяване са
изцяло външни (системата, предразсъдъците и т.н.).
Така изложената критика може и да звучи като заяждане на
дребно в стил „фантастиката ми е по-твърда от фантастиката
ти“, но в случая изобщо не става дума за това. Под въпрос е нещо
далеч по-важно, а именно сериозният подход към диалектическия
процес на помиряване на противоположности (или по-скоро разноположности), на различни концептуализации на пространството,
времето, междуличностните взаимоотношения. „Sense8“ e сериал
с огромна амбиция (и претенция) в това отношение, но често я
реализира по крайно разочароващ начин. Абсурдно е осем коренно
различни типажа от коренно различни контексти просто ей-така,
магически, да се синхронизират до степен да споделят телата,
мислите, уменията, най-дълбоките си страхове. Едната възможна интерпретация е, че сериалът просто прескача този бавен
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и тежък процес на сблъсък с чуждото – което би означавало, че
хубавата му концепция е калпаво реализирана. Другата, може би
по-плашеща, е, че хубавата идея всъщност е опростена фатално
в името на пазарния и културен конформизъм, че изпод примамливата си повърхност е опасно изопачена (аналогията със съвременния либерализъм е притеснително близка, но това е друга приказка). Сериалът изобилно показва физическото, но шашкащо малко
се опитва да представи индивидуалното му преживяване (вял и
плах опит в настоящия епизод – Кала, която за пръв път вижда
падащ сняг насред зимен Берлин). За сметка на това бомбардира
зрителя с пищни, стилизирани оргии на колективното изживяване
на това ново, трансцендиращо преживяване, което трябва да е
„следващото ниво“ на споделено битие. Нищо против сцените с
оргиите, страхотни са, но зрителският път към осмислянето на
тези преживявания трябва да мине през разбирането на съставните им части, на материално преживяната реалност на всеки
един от онези Други, вместо да търси пряка пътека през изцяло
емоционална реакция на съпричастност. Второто е повече от
нищо, но пък не е и кой знае колко много. В този смисъл лекотата,
с която клъстърът се ражда и пораства, отнема от художествената правдоподобност на концепцията и притъпява радикалния
ѝ потенциал. Научно-фантастичната идея получава реализация,
която по-скоро следва логиката на постмодерния пастиш, отколкото на научно-фантастичния жанр.
Най-фрапантният отказ от вникване в чуждото преживяване
за мен лично е онагледен от предизвикващото критически ступор
единогласие на сериала. Всяка сцена, в която няколко членове на
клъстъра общуват едни с други, е изговорена на английски, въпреки
че ясно е указано, включително в коледния епизод, че отделните
членове не придобиват автоматично умението да говорят на
други езици. В първи сезон набързо е показано, че героите не се
научават изведнъж да говорят английски, а по-скоро общуват на
някаква своя спонтанна интерлингва, удобно преведена за зрителя
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на най-популярния световен език. Точно тук обаче беше мястото
камерата и гледната точка да бъдат използвани умно при смяната на езиците, да бъде въведено едно многогласие, което щеше
да е съзвучно с темата на сериала. Усилието на зрителя да чете
субтитри и да се адаптира към постоянно променящата се реч,
към променящото се звучене на всички герои, можеше да е един
вид аналогично на усилието, което няма как да не положиш, за да
разбереш различния от теб, даже когато имаш директен достъп
до речевите центрове на мозъка му (всъщност тогава усилието
и шокът биха били неимоверно по-големи, защото си реално въвлечен в процес на учене). На всичкото отгоре английски се говори
преобладаващо дори в сцените, в които това не е нужно от гледна
точка на повествователната механика. В резултат на което се
наслаждаваме на излишно влошена игра от страна на актьори,
които иначе са вероятно доста по-кадърни.
И за да няма съмнение, че в критическото око на създателите
на сериала има явни слепи петна, този проблем се разпростира и на
културно ниво. Кенийският герой осмисля живота си през гледането на телевизия и филмите с Жан-Клод Ван Дам, немците имат
за пример в живота Конан от Кимерия, индийската история в голя-
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мата си част прилича на боливудска продукция, излъчвана с български дублаж по местната кабелна телевизия, мексиканската –
на сапунена опера и т.н. Търсенето на обединяващ метод на разказ (в случая масовите медии) само по себе си не е нещо лошо, но
„Sense8“ оставя едно натрапчиво усещане, че методът е твърде
елементарен и далечен от действителността. Импликацията
на този метод тук е, че преводът между езици, култури и лични
възприятия на света е въпрос на прости линейни трансформации
(способността на героите да разбират идеално непознатите им
езици съвсем директно имплицира, че според сценаристите преводът е именно един такъв процес на пренос, в който информацията се запазва обективно и на сто процента). Сигурно затова
никак не е изненадващо, че най-близкият опит за „научно“ рамкиране на фантастиката в сериала се изразява в следния фрагмент
от диалог от коледния епизод:
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„Този учен се позовава на теорията на Фройд за пред-езиковата комуникация и предполага, че психическото синаптично
поле може да обясни много неща. Като например защо много
изобретения и научни пробиви се случват едновременно на
различни места по целия свят… Колкото повече чета, толкова повече вярвам.“*
Струва ми се смислено да споделям тази критика не защото
искам да откажа когото и да е от гледането на сериала, напротив. „Sense8“ e продукция, която е новаторска по много интересен и важен начин. През образността на научната фантастика
сестри Уашовски и Джей Майкъл Страчински изследват възли на
политическа борба в живия живот, проектират множеството им
измерения в една синхроничност, така че човек би могъл поне да
започне да мисли за разнообразните парадигми, през които обществата разбират света и чието противопоставяне е така характерно за модерността. Поне в рамките на телевизията сериалът
е без аналог в това отношение. Докато се ограничава предимно до
стилизирани емоционални гамбити обаче, няма да стигне далеч и в
най-добрия случай ще покаже пътя на някой следващ новатор.

Научна фантастика, утопия,
хетеротопия, порнотопия
Залогът в това подобни експерименти да са максимално ефективни и критически осъзнати е голям, не е само въпрос на чесане
на езици. В едно по-добро свое превъплъщение, „Sense8“ би бил
идеалният съд за реализиране на една не толкова популярна, но за

* превод на автора
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сметка на това фундаментално важна идея в научната фантастика. А именно постигането на утопия чрез преосмислянето на
утопията като хетеротопия. Хетеротопията е концепция, разработена от Мишел Фуко (най-вече в посмъртно публикуваната
лекция „Of Other Spaces“ [1]), с която се обозначават места (физически и абстрактни) на радикална различност, които функционират в
специално отношение спрямо останалото пространство. Такива
според Фуко са лудниците, затворите, музеите, градините, корабите, огледалата, говоренето по телефона.
„Утопиите позволяват консолидация: макар и да не са разположени в реално съществуващо пространство, въпреки това
съществува някакъв фантастичен, безпроблемен регион, в
който те могат да се разгърнат; в тях се разтварят градове
с широки булеварди, майсторски засяти градини, страни, в
които животът е лесен, макар пътят към тях да е химера.
Хетеротопиите са обезпокоителни, вероятно защото тайно
подкопават езика, защото не ни позволяват да назовем
нещата около нас, защото разбиват и заплитат концепцията ни за имената на нещата, защото унищожават „синтаксиса“ предварително, и то не просто синтаксиса, чрез който
конструираме изречения, но също и по-малко явния синтаксис, който кара думите и нещата (които са едни до други, но
също и противоположни) да „се държат заедно“.“ [2]*
Утопията, разгръщаща се по правилата на единен наратив, е
двусмислена утопия, както знаем от Урсула Ле Гуин и романа
ѝ „Освободеният“ [3]. Фуко нарича хетеротопията „практически отиграна утопия“ [1], а Самюъл Дилейни в „Trouble on Triton“
[4] показва как би изглеждала тя: като безкрайно сложна мрежа
от топоси на непреводими разлики. Индивидуалният субект би
могъл да прескача между тези локации и да търпи неминуеми
трансформации, но никога не би могъл да ги подчини на единен
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наратив. Обратното би означавало утопия за някои и дистопия
за други. Художествен пример за това, отново от творчеството
на Ле Гуин, представлява краткият разказ „The Ones Who Walk Away
from Omelas“ [5], в който на пръв поглед идеално общество успява
да функционира като утопия благодарение на следното условие:
в едно тъмно мазе на прекрасния град винаги живее затворено
избрано на случаен принцип дете, което никога не познава свобода, светлина и щастие.
„На утопията ѝ е нужно нейното мазе, защото там се складира историята ѝ. Това, че тази история приема формата на
малтретиран, дехуманизиран затворник, е доказателство
за страха, с който различният, Другият, бива третиран в
рая на Еднаквия.“ [6]*
Споменатият вече роман на Дилейни първоначално е издаден под
заглавието „Triton“, а по-късно бива преиздаден с алтернативно
заглавие и ново подзаглавие – „Trouble on Triton: An Ambiguous
Heterotopia“. Подзаглавието е добавено, за да засили и направи явен
диалога с анархистичния роман на Ле Гуин, чието оригинално подзаглавие е „An Ambiguous Utopia“. „Trouble on Triton“ разказва за Брон
Хелстрьом – мъж, който преди време е проституирал на Марс, а в
момента живее на едноименния с книгата спътник на Нептун. Тритонското общество е крайно либертарианско – правителството
няма почти никаква власт да ограничава живота на отделни хора,
в основния град на спътника дори съществува т.нар. unlicensed
sector, т.е. градско пространство, в което няма абсолютно никакви
установени правила. В същото време обществото е достатъчно
напреднало (технологично и етически), че кажи-речи всички да

* превод на автора
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имат достъп до минимални условия за относително добър живот
(подслон, храна, информация и т.н.). Историята се развива на фона
на ескалираща война между Земята и Тритон, провеждана предимно чрез технологичен саботаж и дипломатически преговори.
Нейерархичното и хетеротопно тритонско общество е противопоставено на земното; конфликт, до известна степен преигран и в
друг голям роман на Дилейни, „Stars in My Pocket Like Grains of Sand“
[7], в който две идеологически фракции – The Sygn и The Family –
водят пан-галактическа културна война.
В контекста на това бъдеще главният герой Брон Хелстрьом
търси ключ към личното щастие. Тритон предлага почти неограничени възможности, но Брон – може би заради ранното психологическо запечатване в следствие живота на суровия Марс –
е неспособен да изпита удовлетворение и се лута между топосите на радикална разлика, които оформят ежедневието на тритонците. Дилейни изследва идеята, че дори в общество, което
осигурява максимална свобода и възможности за щастие, винаги
ще съществуват хора, които са неспособни да се впишат в него.
Друга основна, свързана тема на романа е т.нар. modular calculus (в
груб превод, теория на моделите) – измислена научна дисциплина,
която се стреми да формализира моделирането на един модел от
друг, т.е. разбирането на една система от друга, чрез моделиране („Какво трябва да премине от система-А към система-Б, за
да можем ние (система-В) да кажем, че система-Б вече съдържа
модел на система-А?“ [4, стр. 302]). Трагедията на Брон (както и
комизмът му) се крие в неспособността да осъществи този преход към Другия и неговото разбиране. В края на романа Брон променя пола си с надеждата, че това ще го помири със света и ще му
позволи да бъде щастлив, но се оказва за пореден път разочарован.
Превръщането в Другия в крайна сметка е показано като несигурен и винаги непредвидим процес, а практически приложимата
теория на моделите, макар и без съмнение непостижима в пълния
си вариант, е очертана като крайната цел на утопичния стремеж.
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Освен за хетеротопия Дилейни пише и за една друга –топия, която
е важна за разбирането на „Sense8“ не просто като утопичен жест,
а като утопичен проект. Става дума за порнотопията, в която се
срещат два централни за Дилейни жанра: порнографията и утопията. В порнотопията са снети всички ограничения върху сексуалното, възможността за секс и удоволствие във всякакви форми
е винаги оголена в ежедневното преживяване. Традиционните
повествователни структури на съвременната проза, наситени
със сложни йерархични редове, се разпадат и връщат обратно към
една по-равна и хоризонтална линия, превръщат се в низ от (сексуални) приключения, характерни по-скоро за пикаресковия роман.
Порнотопията присъства до голяма степен в цялото творчество
на Дилейни, но като че ли най-знаково тя е представена в неговия най-известен роман – „Dhalgren“ [8]. В някакво неопределено
съвремие измисленият град Белона, всъщност алтернативна версия на Ню Йорк, е претърпял неназована катастрофа. В градския
постапокалипсис, над който периодично увисва гигантско червено
слънце, всички ограничения са премахнати. Секс, насилие и изкуство се напасват в постоянно изменчива мозайка, неподдавайки се на
категорийна организация. Главният герой, Хлапето, се лута из тази
територия на крайна неопределеност, губейки спомени и идентичност, конструирайки нови. В една важна сцена той се оглежда
в огледало и вместо собственото си белокожо лице вижда непознат чернокож (може би самия Дилейни?). Флуидността е толкова
радикална, че напълно разгражда типичните сюжетни структури;
заради това „Dhralgren“ се нарежда като един от най-трудните за
четене модерни романи. При това, повествованието не просто
не е подчинено на йерархични редове, ами линейната му прогресия
в края (и началото) на текста е превърната в кръг – романът сам
захапва опашката си и поставя изцяло под въпрос възможността
да се търси нееднозначно познание.
Хетеротопната порнотопия продължава да еволюира в
творчеството на Дилейни (особено в най-силния му фантастичен
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роман, „Stars in My Pocket Like Grains of Sand“), за да бъде развита
най-подробно в неговата последна засега книга, „Through the Valley
of the Nest of Spiders“ [9], която проследява седемдесет и пет години
от живота на една гей двойка, простиращ се включително в бъдещето. В рамките на този споделен живот (и в близо 900 страници)
Дилейни показва във висока резолюция ежедневната реализация на
своя радикален проект за „практически отиграна утопия“, покривайки много от най-далечните точки в координатната система
на сексуалното.
Другият „Sense8“, за който си мечтая, би се стремял да
изследва именно хетеротопиите, които живеят скрити насред
изкуствено противопоставените течения на глобализация и балканизация. Би търсил все по-странното и неразбираемото –
онова, което има най-голям потенциал да променя, защото е способно да те изхвърли от рамките на познатата, превърнала се
във фон ежедневна логика. В една така зададена, напълно хоризонтална рамка на взаимодействие на модели на преживяване и обясняване на света, порнотопията, за която пък „Sense8“ си мечтае,
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би могла да бъде практически въобразима, а не просто спорадично
манифестирана чрез стилизирани оргийни видения. Свят, в който
да обичаш по този начин – по всеки въобразим начин, навсякъде и
по всяко време, всеки и с всеки – е нещо възможно и освободено от
стигма, би бил свят, в който неравнопоставеностите са изтрити
за сметка на различията между хора и култури (и между живите
същества и природата като цяло, както намеква шапката на сериала). Както казва един от злодеите на коледния епизод: „Истинското разделение между хората, единственото, от което някога е
зависело нещо, не е хоризонтално. Вертикално е.“

Коледа, революции и Christmas specials
В духа на всичко изписано дотук, ще ми се на края на статията
да обърна малко внимание на коледната тематика на епизода. От
една страна, смисловата му организация около Коледа и новогодишната нощ е поредното издигане на „западен“ наратив като
основен организиращ стълб. От друга, ако възприемем гледната
точна на тази статия, Коледа поначало символизира момент на
ново начало, на раждане на парадигматична промяна с радикален
революционен характер. Иисус е крал на човеците, който идва
от най-бедните и обезвластените и разтърсва из основи господстващата система. Специалният епизод на „Sense8“ се заиграва
видимо с този мотив. Като се почне от началната сцена, в която
героите плуват в някакво неопределено, споделено и предформено, сякаш утробно пространство, и се стигне до рождения ден
на осмината протагонисти точно преди Коледа, епизодът без съмнение извежда този паралел. В същото време, ако в него има една
основна тема, върху която се натъртва многократно, то това е
мотивът за затворничеството – преносно и буквално (в линията
на Сун) – и за стените, които ни разделят.
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Този стремеж да се осмисли иначе изцяло пазарната практика да
се правят т.нар. Christmas specials e в моите очи похвален и бих
го причислил към по-успешните решения в рамките на епизода.
Освен че добавя тематична плънка, той придава и известна структура на действието, което иначе е до голяма степен лишено от
такава. Разбира се, поради фундаменталните ограничения, обсъдени по-горе, и този избор си остава на еволюционен етап ни риба,
ни рак – възможността за промяна и надмогване на статуквото е
само бегло загатната, зрителят е оставен сам да изведе радикалния потенциал за свое лично потребление (по-скоро като желание,
отколкото като реално присъстващ в „текста“ на епизода). Така
и „хоризонталното“ повествование на епизода оставя в крайна
сметка смесени впечатления – в него, наред с усещането за тромавост по утвърдените критерии за телевизионен разказ, се
съдържа потенциал за новаторство, но сериалът е твърде плах и
неловък в работата с този радикален залеж. Няма как да е иначе,
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докато „Sense8“ продължава да подхожда по-скоро емоционално и
мейнстрийм към борбите, които са му истински важни (надявам
се наистина да са такива).
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Симеон Кюркчиев

I. “Cutty: Game done changed.
Slim Charles: Game's the same,
just got more fierce.”

С

ъществува едно трудно за улавяне разделение между правенето на сериали преди и след 2004 г. Ако преди това предавания като The Wire, The Sopranos, Six Feet Under, The West

Wing и т.н. се произвеждаха в един „спокоен“ ритъм – много епизоди
на сезон, бавно, но стабилно разгръщане на разказа, трудно променящи се (или трудно умиращи) персонажи, то появата на Lost*
демонстрира новите принципи, по които ще се случват бъдещите
сериали – интензивна наративна структура, бързи смени на линиите на разказ, чести умирания на персонажите и по-малко епизоди на сезон. Разбира се, това е генерализация, която представя
нещата прекалено общо, но тук целта ми не е точно историческо
описание, а по-скоро опит да насоча вниманието към преминаването на един праг в тази индустрия, който промени не само индустрията, но и начина ѝ на употреба – от дивана и семейството,
което гледа „Спешно отделение“, до леко налудното поглъщане на
цели сезони в рамките на един ден. Интернет позволи този тип
интензивна употреба със самия факт, че можеш да изтеглиш цели
сезони, без да е нужно да чакаш всяка седмица за нов епизод.

*Тук Lost играе по-скоро генерализираща роля, нямам предвид, че специално този сериал е променил нещо, а по-скоро, че избирам да означа именно с него някакви промени.
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През 2015 г. се появи поредният от многото нови и качествени
сериали – Mr. Robot. Смятам, че той може да послужи като идеален
пример за начина, по който този тип филмова индустрия се развива. На първо място, ако трябва да опишем съвременните сериали с една дума, то тя ще е интензивност. Интензивността на
разказа е това, което се скача идеално с възможността за интензивно гледане от лаптопа – цели сезони наведнъж. Интензивността е това, което удържа вниманието на съвременния зрител –
да си спомним за връхната точка на тази интензивност, която
се реализира с голяма доза несигурност за живота на любимите
персонажи – Game of Thrones. В този сериал има резки прекъсвания, бързи обезглавявания и много болка от ненадейната смърт на
някои от главните герои.* Mr. Robot е интересен случай, доколкото
той тръгва по друга линия на интензивност – тази на критиката
на капитализма. И това е всъщност основното нещо, което го
направи много успешен. Главният герой е не само хакер-маргинал,
но се представя и като осъзнаващ (рефлектиращ) абсурдността
на съвременното консуматорско общество – в един от епизодите той явно демонстрира това, като прави избор да изостави
всичко, да бъде като другите и да пие от странните и шарени
кафета, които произвеждат в Starbucks.** Причината, поради
която наблягам на Mr. Robot, е, че този сериал е едно лесно видимо
и приятно за улавяне противоречие, което е нужно да се експлицира за въвеждането в логиката на този текст – това, което продава, това, което прави Mr. Robot успешен (печеливш), е критиката, която въвежда в наратива си, която често е оформена като
критика срещу капитализма. Генерализирайки, може да кажем, че
сериалите са стигнали ниво, в което критикуват собствената си
* Този сериал е наистина гениален, защото постоянно произвежда усещането, че „ето, този вече е главният герой“, усещане, което е исторически нужно на съвременния зрител, доколкото сме свикнали на
определен тип наративна структура и разпределение на героите: герой-мъж (Люк Скайулокър, Фродо,
Хари Потър), поддръжник-мъж (Хан Соло, Сам, Рон Уизли), поддържаща жена (Принцеса Лея, Галадриел,
Хърмаяни Грейнджър), страничен поддържащ мъдрец (Йода, Гандалф, Дъмбълдор). Това, което прави
Game of Thrones, е постоянно да създава и впоследствие убива ненадейно тези главни персонажи.
** Сцената е представена като размисли на самия герой, докато пие някакво голямо кафе – бих предположил нещо като Мокачино със шоколад, диви боровинки и сметана.
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Главен герой в успешен холивудски сериал руши системата;

предпоставка, за да могат да се възпроизвеждат и да усвояват
нови пространства. В случая с Mr. Robot това ново пространство
е самата критика – не академична, но все пак критика към съвременните консуматорски модели на нашето общество. Нужното за
печалба, нужното, за да бъде този сериал успешен, е влагането на
определено количество критика към самите условия, които правят сериала възможен. В този смисъл може би критиката трябва
да насочи вниманието си към някои от собствените си успешни
варианти, доколкото понякога именно те привличат вниманието
на много хора за кратко време и едновременно прокарват изотдолу същата идеология, която на повърхностно ниво критикуват.
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II. Интернет като пространство за
чертаене на биографии
Преди няколко години се появи Джорджано. Той беше и все още е
част от една нова форма на „изработване на звезди“, която остава
встрани от професионалните агенции, продуцентите и т.н. Сайтове като YouTube, а след това и VBOX7, специално в България, се
оказаха платформи, които произвеждат нов тип интернет известности, които сами продуцират, режисират и пускат в обръщение собствените си видеа. В световен мащаб се появиха личности като Jon Lajoie*, а в български – Емил Конрад. Няма да навлизам
в логиката на тази нова форма на производство на звезди, по-скоро
искам да очертая пространството, в което Джорджано направи
опит (и успя) да пробие. Това е пространство на много, на пръв
поглед, възможна свобода – да правиш видеата си, да избираш какво
да покажеш, какво да махнеш, какъв разказ да сглобиш. Впоследствие
и пространство на правене и сглабяне на себе си – всяка седмица
или месец по някое видео, което отразява „истината за мен“, признаване на истината за себе си в един поток история на собствените си видеа. (Тук насочвам към темата за признанието, развита
от М. Фуко в „История на сексуалността т.1. Волята за знание“.
Проследявайки тази практика, той казва, че поне от Средновековието насам нашата цивилизация е съсредоточила усилия производството на истина да бъде установено около този процес. Всъщност християнството и свързания с католическия модел процес на
покаяние усилва употребата на тези процедури, а модерността
ги присвоява в процеса на производство на истина и знания в контекста на различните дисциплинарни полета. Така признанието с-

* Известен с интернет хита Show Me Your Genitals.
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тава силно застъпена процедура в психиатрията, психологията
и психоанализата. Въобще – всички дисциплини, които участват
в производството на истина за себе си. Но не само това. Признанието става основна практика на отнасяне към себе си. В съвремието, когато императивът за познание и развиване на себе си е
от съществено значение, признанието се оказва основен механизъм, по който да разказваш истината за себе си, историята си.
В крайна сметка актът на признаване се придружава от признаващия с усещане за свобода. Този аспект затвърждава тази
процедура като легитимна в производството на истина. Човек
иска да признае, иска да се „освободи“ от това, което трябва да
бъде „изкарано“, иска да открие себе си чрез истината, която
сякаш иска „да си пробие път; че ако не успява да постигне това,
то е, защото я задържа някаква принуда, защото върху нея тежи
насилието на една власт и защото, най-сетне, тя би могла да се
изкаже единствено с цената на нещо като освобождение“ (Фуко
1993: 83). – Бел. авт).
Този поток и това, което тези видеа означават, са по същество репрезентация, която изгражда и отразява моя биографичен
разказ, истината за мен под формата на признатата история на
мен, на моята истина в тази моя история. И наистина – често тези
видеа съдържат признания, coming out-ове, смешни или срамни
истории. В случая на Джорджано – истината за себе си е призната
през собственото пеене. Неслучайно голяма част от публичните
обговаряния на Джорджано минаваха именно през това колко е
автентичен, колко непринуден и колко „истински“ е той. Как пеенето му е това, което връща към „истината“, автентичността,
противопоставени на останалите изкуствени и свръх-продуцирани продукти.
Едно уточнение преди да продължа – ще гледам да страня
от и да не навлизам в проблематики, които са ми далечни, например дали всъщност Джорджано може да пее. За лаик като мен,
без висше музикално образование или някакъв успех и признание в
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музикалната сфера, фактът, че не може да пее, е видим отдалече,
но напълно осъзнавам, че е възможно някой с подходящата теоретична подготовка да открие в него един велик глас.
Основен повод за този текст е публикация в сайта на „Нови
леви перспективи“, озаглавена „Културната революция на Djordjano
(в 11 тези)“.[3] В тази публикация авторите – Жана Цонева и Момчил Христов – се опитват да покажат фигурата „Джорджано“ като
трансцендираща и побеждаваща съвременните форми на капитализъм, доколкото успява да се постави в позиция, която капиталът не успява да индексира. Този текст е опит за проблематизиране на техните тези, опит да се покаже, че Джорджано е поначало
обречен да бъде индексиран и че в същината си неговата форма на
правене на изкуство следва логиката, която самият капитал създава в опитите си да превзема нови територии.

III. „Да живее капиталът в неговата
действителност, в обективната му
прикритост!“ (Дельоз, Гатари 2004: 494)
Нека първо накратко изложа основните тези от статията в „Нови
леви перспективи“, с препоръката читателите да последват линка
и сами да се запознаят с текста. Идеята на авторите, съкратена
и преразказана, е следната:
Джорджано е „неинтегрируемият остатък“ (1 теза), който
успява да се съпротивлява на логиката на капитала. Той е „ренесансов“ творец (4 теза) – през него не минават никакви филтриращи механизми и продуцентски опосредствания (2 теза), с които
си служи музикалната индустрия. Като такъв той е „прометейско-демократичен“ (5 теза), доколкото успява да освободи поп
културата от нейните „политестетически ограничения“. От
това следва, че Джорджано руши йерархиите между високо и ниско
изкуство (6 теза) и впоследствие еманципира публиката (7 теза) –
неговата специфична позиция връща поп музиката на хората,
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но не като пасивно потребление, а като активна включеност на
„масите в живота на самото произведение“ (9 теза). Накрая авторите заключават:

Критическата теория на популярната култура досега само укротяваше
света, описвайки го като инертен, и, подобно на отхвърляната от нея
популярна култура, само го опяваше. Всъщност, критическата теория
не забелязваше как този свят се променя в действителност благодарение на критическите компетенции вложени в праксиса на еманципирания масов зрител-творец. (11 теза)

Нека започнем с уговорката, че всъщност съм съгласен с позицията, която авторите придават на Джорджано – да го мислим
като топос на спонтанна социална критика, в случая критика,
която се възпроизвежда през специфична практика – пеенето
на Джорджано. Разбира се, приемайки, че Джорджано може да се
мисли като такава фигура, не означава, че самият Джорджано би
приел, че е точка на критика, а по-скоро, че самата му позиция
и посланията, които излъчва, се оказват някакъв опит за срив на
всекидневната (поп) реалност. В този смисъл аз се съгласявам –
Джорджано наистина може да се мисли като точка на спонтанна
социална критика, особено в полето на поп-културата. Проблемът е дали тази критическа позиция, която му се приписва, е достатъчно силна, за да произведе следствия.
Ще се съсредоточа основно върху първата теза, доколкото
тя е от най-голямо значение за аргументацията на авторите.
Започвам с това, че според авторите Джорджано е „неинтегрируем остатък, съпротивляващ се на интеграция в логиката на
капитала“ и веднага връщам към филмите. Въведох с проблема за
Mr. Robot, защото исках да покажа как съвременният капитализъм
действа именно през критиката или, казано по-директно – продава критиката. Болтански и Чиапело казват, че след структурната промяна на капитализма след 1970-те години, след преминаването от
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стоки към услуги, появата на неолиберализма и освобождаването
на движението на капитали, един от начините, по които капитализмът превзема нови пространства, е именно чрез инкорпориране
на критиката (Boltanski & Chiapello: 489-490). И това е основен проблем още от загубата на класовите интереси след 1960-те години –
как е възможно критиката да функционира като критика, след
като няма колективен субект, към който да е насочена, а единствено фрагментации, малки територии от субекти или направо
единичности, които нямат шанс да удържат режим на истина,
противопоставящ се на капитализма. Това превръща голяма част
от произведената критика в обречена критика. Давам пример: до
момента, в който Ню Ейдж-Хипи хората са удържали колективна
форма, те са успявали да внасят някаква критична енергия в социалното пространство. Наистина, слаба критическа енергия, не
ефективна, но критическа все пак, доколкото хипарите са олицетворение именно на недоволството на първото от много време
нахранено поколение след Втората световна война. Впоследствие
те се отдръпват и фрагментират, а техният начин на живот се
превръща в стил на живот, който демонстрира именно превръщането на тези практики на живот във форми на културен и символен капитал в големия град, за да се стигне накрая до съвременността, в която тези стилове на живот се разгръщат най-често в
офиса, овладени от всякакви психологически експертизи за повишаване на „ефективността, креативността, адаптивността“ и т.н.
В този смисъл можем да мислим всяка фрагментирана критика,
която няма стабилен колективен субект, към който да се прикачи, като потенциална възможност за капитала. И наистина –
как Джорджано може да бъде мислен като „неинтегрируем остатък“, когато всичко, което той представлява, отвежда към неговата фрагментаризирана логика на действие – той не възпроизвежда полето, което е създал, не е част от някакво движение,
което се опитва да затвърди позициите му около неговото пеене
и визия, не громи йерархиите и стабилизираните поп правила (за
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това – по-долу). Той е в някакъв смисъл еманация на нуждите на
пазара – една фрагментарност, единица критика. Стилът, който
Джорджано задвижва, е наистина уникален и трудно възпроизводим – той е скандален, странен, адекватен в неадекватността си,
но точно това се търси и продава в определен модус на поп културата, означен като „оne-hit wonder“. Това го превръща просто в
потенция за „летен хит“, което ограничава, но и в някакъв смисъл
предопределя възможните му употреби.
Но нека усложним малко въпроса за критиката: не всяка критика, която успява да се скачи към някакъв колективен субект,
е успешна. Обратното, често капитализмът успява да превземе
дори и силни критически проекти. Но това прави и територията,
която капиталът е превзел, силна и важна за него, доколкото предоставя възможност за голямо разгръщане на парични потоци.
Такъв е примерът с Ню Ейдж-Хипи хората, които метаморфизираха в бизнес-елитистки дискурси за мен-като-уникален-в-света
и аз-като-самоусъвършенстване-в-офиса, а това от своя страна
доведе до нови възможности, в които паричните потоци могат
да се въведат – бизнес обучения, тийм бийлдинги, инкорпорирани
в бизнес средата ментори, мениджъри, коучъри и т.н. Следователно, за да е печелившо овладяването на критиката, трябва и
критиката да е в някакъв смисъл силна – не прекалено силна, за да
не вземе да победи, но и не прекалено слаба, за да може все пак да
остане в социалното за известно време, т.е. трябва да има залог.
Опасявам се, че случаят Джорджано е далеч от тази ситуация.
Джорджано е слаба критика – първо, той е фрагмент, единичност
и, второ, той не успява да възпроизведе полето, което е създал –
има публика, но няма последователи, които да интензифицират
това (критиката), което той произвежда. В този смисъл и овладяването му ще е слабо. Тук не смятам да говоря в бъдеще време и да
доказвам защо тази фигура все пак ще бъде победена от капитала,
защо няма да остане неинтегрируема по простата причина, че
овладяването, интегрирането отдавна се случи. За слабата пози-
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ция, която Джорджано олицетворяваше, имаше два варианта –
или като слаба критическа позиция да изчезне постепенно, т.е. да
достигне точката на равновесие, след като е усилил присъствието си (като други подобни на него интернет звезди), или да бъде
слабо капитализиран. Второто се случи, с леко закъснение. Всъщност пикът на Джорджано беше около 2 години след първоначалната му поява в интернет. След краткотраен успех във Фейсбук
и масовото споделяне, първо започнаха поканите за участия –
покани да пее по курорти на крайбрежието и в софийски заведения
(като Maze), дори получи покана за участие в Биг Брадър. Същевременно беше употребен от елита – хората обясняваха, анализираха и харесваха в опит да възпроизведат уникалността на
собствения си естетически вкус. След това, разбира се, беше изоставен (след няколкомесечна употреба), за да бъде насочен към
няколко чалга-рап видеа*, които направи с известни звезди (които
го включваха като талисман във видеата си и задължително оставяха неговото „автентично“ пеене, защото кое е по-продаваемо от автентичността?). Тук държа да отбележа – не човекът
Джорджано е овладян и употребен, а фигурата, която олицетворява. Никой не се интересуваше от човека, който седи зад тази
фигура, стига да продължи да възпроизвежда странността си в
краткия си миг слава.
Но нека обърнем внимание и на останалите тези – например,
че еманципира публиката, че демократизира поп-а и че руши йерархиите между ниско и високо изкуство. Първо, еманципирането
хипотетично идва с някакъв тип труд, някакъв опит за преодоляване и бъдеща цел – независимо дали става въпрос за марксисткия
вариант на еманципирането на пролетариата или либералните
концепции за „гражданско образование“ – и в двата случая има
* Например: https://www.youtube.com/watch?v=-gd0psCIdmM или https://www.youtube.com/
watch?v=Zf25EAgFTCQ
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Джорджано на рекламен плакат;

недоволство от настоящето, голям труд, който е ясно положен
като необходим да се свърши, и вяра в светлото бъдеще, което ще
следва труда, което е и самата цел на еманципацията. При Джорджано това отсъства – нито той, нито публиката участват в
някакво случване, което да отива отвъд настоящето. Джорджано
е еманация на настоящия скандал, който няма шанс сериозно да
подрие, счупи реалността, именно защото няма никаква насоченост към бъдещето. Тук не става въпрос за личните мечти, а за
практика, за полагане на собствените си позиция и произведено
поле в някаква по-абстрактна идея за бъдещност.
Възможен е аргумент, че просто музиката му е „добра“. Но
тук не става въпрос за сложност или качество на музиката. Музикантите, които исторически правят революции, са в диапазона от
много сложни до много прости – от Пинк Флойд с дългите, сложни
песни и рок опери до Нирвана с дискографията на три акорда.
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Въпросът не е в естетически реалности, а във възможността и
въобще наличието на еманципиращи проекти. Еманципацията е
процес, който изисква някакъв тип „счупване“ на нормалността,
преодоляване на всекидневното, а това преодоляване идва винаги
с някаква (може да не е явна, а иманентна) цел, поставена като
„възможно бъдеще“. Такава цел е съществувала в редица музикални
опити – освен Пинк Флойд и Нирвана, можем да говорим и за български проекти като „Нова Генерация“. Музиката всъщност няма
много общо, по-скоро самото поле, в което си поставяш музиката,
заедно с истината, която искаш да стабилизираш в него, е същинският революционен процес.
Към проблема за публиката: ако трябва да въведем специфичната логика, по която публиката употреби Джорджано, то това
ще бъде по правилата на one-hit wonder, което пък е по правилата
на поп-културата – силен, интензивен интерес и последващ бърз
крах. В този смисъл може да се каже, че само по действието на публиката, по начина, по който го употребиха (защото той беше брутално употребен) и изплюха, се разбира до каква степен той е еманципирал самата публика. Всъщност той няма никакъв ефект върху
публиката. Критическият му потенциал, както казах, е толкова
слаб, че публиката дори не го забеляза. Захвана скандала, употреби
го и продължи към Гери-Никол (друго място на интерес, но този
път не само възхвалявано, но и осъждано). Дотук и с демократизирането на поп-а и освобождаването му от неговите „политестетически ограничения“. Джорджано не поведе никакви публики
към нови еманципирани територии, а по-скоро обратното –
публиката го поведе по отъпканите алгоритми на one-hit wonder
логиката. Може би донякъде вярна теза е, че той въвлича публиката. Но това е вярно само доколкото може да се каже, че публиката се оказа въвлечена в употребата му.
Тезата за йерархиите е също проблематична, доколкото
Джорджано беше използван крайно стандартно – като инстру-
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мент за възпроизводство на позиции – елитът го употреби, за да
покаже превъзходството на собствения си вкус, а след това чалга-рап полето също реши да се възпроизведе през него. Накрая
влезе в Биг Брадър. Нямаше разрушаване на йерархии, а по-скоро
въвеждане на фигурата Джорджано като символ, талисман, възпроизвеждащ самите йерархии, гарантиращ тяхното добро изкарване на морето – радват му се, прави им „fun“. Няма преобръщане,
няма дори леко изместване – всички реагираха крайно стандартно.

Заключение
Смятам, че един от най-трудните моменти на критиката в съвремието е да познава собствените си употреби и да внимава със
собствените си злоупотреби. Както казах, с изчезването на класовите интереси критиката, оставайки без колективен субект,
към който да се прикачи и да произвежда действие, често се превръща в своето отрицание – започва да действа в логиката на
капитала, който действа изключително ефективно в това да разширява границите си и да индексира нови територии. Нека си припомним „Анти-Едип“:

…капитализмът има вътрешни граници и няма такива: има ги в специфичните условия на капиталистическото производство и обръщение,
тоест в самия капитал, но функционира само като възпроизвежда и разширява тези граници във винаги нарастващ мащаб. (Дельоз и Гатари
2004: 331)
Капитализмът е процес на разширяване. Неговите граници са
налични, доколкото означават моментите, в които самите те се
разширяват. В този смисъл трудността е да изобретим такъв
тип пространство (практика или език), което да устои на силите
на капиталистическата логика. Този проблем е донякъде решен
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при наличието на класов интерес – той трудно позволява собственото си овладяване, тази съпротива е силна, плътна. Но както
казах – фрагментите критика под формата на дискурси и/или определени практики дори не осъзнават момента, в който се оказват
изложени на пазарни логики. По този начин продуктите на популярната култура дори когато избягат от стандартизираното
си положение, се оказва, че са избягали само за да очертаят нови
пространства за капитала, към които да се закрепят.
Появата на Джорджано обърка всички. Тази поява наистина
може да се мисли като слаба спонтанна критика. Но докато статията в Нови Леви показва вяра, че иманентната критическа позиция има шанс да се възпроизведе и да доведе до някаква еманципация, реалността се оказва друга – Джорджано беше употребен от
хипстъри, чалгари, рапъри, сценаристи, собственици на заведения
и крайбрежни предприемачи. В крайна сметка интензивността
на говоренето за Джорджано ще се изравни с това на „висящото
кафе“, което предполагам е вече толкова забравено, че най-вероятно ще предизвика реакция от типа на „Абе, вярно, че имаше
такова нещо“.
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Глория Костадинова

Заглавно изображение:
Taylor Swift‘s $40,000,000 Legs

M

оже да се каже, че 2016-а беше годината, която всички
очаквахме 2012-а да бъде. Апокалипсис нямаше, само
любовна игра от бежански вълни, масови нарушения на

човешки права, терористични атаки, зика вирус, ебола (пак), политически катаклизми, природни бедствия и рекордно високи нива
на средната температура на Земята. В края си годината бързо
се превърна в интернет meme и всички тихо зачакахме колективният човешки ум да се пропука и обществото да поеме стремглаво към коренна промяна или уверено саморазрушение. Има нещо
много библейско в очакването на събитие, чийто образ си мислим,
че познаваме, макар и никога да не сме виждали. Така се заражда
безверието – къде е разместването на социалните тектонски
плочи? Налице са толкова катализатори, но къде е реакцията? Ако
хората виждат, че всичко, що е старо, не работи, защо все още не
са го отхвърлили?
Нека за пример вземем проблем, който неминуемо засяга всеки
човек, без значение народност, възраст или идеология. През 2016 г.
се отчупи още едно огромно парче арктически лед, оставяйки ледниковата шапка на Земята в най-лошата си форма досега. Проблемът изглежда тежи на съвестта на някои повече, отколкото
на други. Преди да се отдадем на хобито си да диагностицираме
обществото със смъртоносни автоимунни заболявания, нека проследим трохите.
Ако в единия край на спектъра на човешкия въпрос стоят
топящите се ледници, в другия ще бъде някоя тема без контекст,
без тежест и без последици. Да погледнем например към едно от
най-големите „извращения” на колективния ум. Това е интересът
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към дългите крака на Тейлър Суифт. Дори само краката на Тейлър Суифт, отделно от кариерата и личния ѝ живот, получават
по-обширно медийно присъствие от гореспоменатата екологична
катастрофа. Информационното замърсяване е трудно за игнориране и още по-трудно за опрощаване. Според Google през годината
е имало 429 000 новини за краката на певицата и само 107 000 за
арктическите ледници.

Google News има 107 000 извадки за термина „ice sheets” и 429 000 за „taylor swift legs”

Изглежда, че единият от краката на Тейлър Суифт е по-комплексен
и занимателен от всички топящи се ледници взети заедно. Или
поне хората така смятат.
Свикнали сме с идеята, че онлайн медиите предпочитат отразяването на посредствени, „жълти” новини, но тук далеч по-интересна е склонността на хората да кликат върху тях.
Първичният импулс е да отхвърлим феномена като поредната
проява на слабост и безвкусица на човешкия мозък. Подръка по
всяко време държим вечнозеления паралел със стадо овце – винаги
насреща, когато ни потрябва образ на плиткоумие и заблуденост.
Но какво всъщност се случва, когато хората с образование, казус и
мотивация придобият снизходителен и осъдителен тон към множеството? Ако масата са стадо овце, то те са безработни търговци на вълна.
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Защо краката на Тейлър Суифт
не ни писват?
Важно е да се припомни, че зад всеки вкус и склонност на модерния човек стоят група импулси, свръхстимулирани нервни клетки,
тясно кореспондиращи със стремежа ни към комфорт, социалност
и благосъстояние.
„Новините” за краката на Тейлър Суифт провокират в нас две
дълбоко вкоренени тенденции – да издигаме идоли и да говорим за
тях. Идолизирането на избрани индивиди може да бъде лесно проследено до Древна Гърция, а и до много преди това. Докато йерархичният социален статус нито е ново, нито уникално човешко
явление, днешната култура на идоли при хората е остатъчен продукт от хилядолетната култура на божества и монарси. Тейлър
Суифт е днешният Крали Марко, неговите „силни, многожилни”
ръце са подменени с нейните дълги, слаби крака.
По-интересна и може би по-непозната е психологията зад
клюкаренето. Психолози и невроучени открай време се борят да
оправдаят този човешки порок и проучванията са много.
„Има две причини [...] Едната е, че интересът към действията на индивиди с
висок статус може да ни помогне ние самите да станем такива, а другата е
общо взето политическа. Ако знаем какво се случва с индивидите с висок статус, можем по-добре да навигираме социалната сцена.” [1]
Тоест, от когнитивна гледна точка, интересът на хората към
известните личности се обуславя от позитивния стремеж към
личностно развитие. Може би тук подходящ е и цитат от един
такъв идол:
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„Намери някой, който има живота, който ти искаш, и разбери как го е спечелил. Чети книги, избери си внимателно модел за подражание. Разбери те
какво са направили и го направи.”
Лана Дел Рей
Макар да изглежда изкривен и дори безплоден, този процес директно отговаря на дълго съществуващи психологически функции. Както при кокошката и яйцето, трудно може да се определи
дали първо идва интересът на обществото и после медийното
внимание, или обратното. С други думи, новините за краката на
Тейлър Суифт са конструирани да събуждат в хората именно този
първичен импулс на социална имитация – и не само.
Популярната култура, част от която е Тейлър Суифт, позволява на огромни маси да установят колективна идентичност. Тя
изпълнява инклузивната роля да обединява масите около общи
идеали на поведение.[2] Нека обобщим. Поп културата, на първо
място, ни дава стимул да бъдем по-успешни и по-красиви, както и
средствата да изкачваме социалната стълба. На второ място ни
включва в една обща идентичност с обществото, към което принадлежим. Ние сме свръхсоциални същества, а поп културата е 2 в 1
възможност за индивидуално щастие и колективна близост.
Дотук добре. Но в такъв случай, по какво се различават топящите
се ледници? Инстинктът за самосъхранение е по-силна, по-определяща човешка черта от социалната имитация. Ако новините за
приближаваща катастрофа не задействат този най-познат механизъм, то налице е един развален телефон. Или по-скоро, игра на
сляпа баба.
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Колко човека са нужни, за да загасиш крушка?
В примера за ледниците има три аспекта: проблемът (под формата на новина), неговите застъпници и крайния „потребител“.
Първо ще обсъдим последния, зрителя, почитателя на краката на
Тейлър Суифт, невъзмутимия и безучастен наблюдател на екологични катастрофи.
Обвинението срещу него е следното: ако да пестиш ресурси
и да ограничаваш замърсяването е очевидният морален избор, то
всеки, който иска нещо различно (или нищо изобщо), не може да
бъде морален. Тази логика впрочем не се среща само при темата за
промените в климата.
Какво излиза? Всички имат мнение за дългите крака на Тейлър
Суифт, но не и за въпроси, от които зависи бъдещето на цяло общество? За някои това може да изглежда мързеливо или жестоко, но
всъщност се оказва, че моралната интуиция не е универсална.
„Моралната интуиция на повечето хора е повредена по отношение на максимизиране на човешкото благополучие в дългосрочен план. Това се дължи на
факта, че сме интензивно социални същества, чийто морален радар е развит в малки социални групи с цел да ни помага да се разбираме с други около
нас. Моралният ни радар не е предназначен да разрешава проблеми като бедността по света или унищожението на околната среда.”[3]
Психолозите Чарли Харди и Марк Ван Вугт от Университета в
Кент провеждат серии социални игри, с които доказват, че моралността е тясно свързана с определен социален контекст. „Компетативният алтриузъм” например е процес, в който алтруизмът
като поведение осигурява на индивида висок социален статус и
следователно и по-добри шансове за възпроизвеждане.
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В своите експерименти Ван Вугт открива, че освен репутацията
ни, способността и желанието ни да се идентифицираме със своя
колектив също играят основна роля в склонността ни да участваме в общото благо. [4] Той разделя хората на слаби и силни идентификатори според различни фактори, като това дали виждат
общността си като място за живеене, като място, където имат
добри приятели, или като цялостен колектив, към който са силно
привързани. Така например тези, които свързват общността си с
приятелите си, са далеч по-малко склонни да участват в обществени проекти или каузи анонимно. Проучването се е състояло в
Chandler’s Ford, градче в Хемпшир, Англия. В града всички домове
са на фиксирана тарифа за вода, тоест сметките не зависят от
количеството използвана вода. Когато през лятото имало суша
и общината насърчавала хората да консумират по-малко вода,
Ван Вугт открива, че силните идентификатори използвали 33%
по-малко вода от слабите – 14 640 литра/месец в сравнение с 21 930.
Следователно моралната интуиция е на място, но при много хора
се стимулира в комплексни състояния, диктувани от социалната
среда. Желанието ни да бъдем морални и алтруистични кореспондира с това колко зависима е нашата репутация от това и колко
привързани сме към общността си – и това не е грешка, а логически
последователен ефект. Тези значими психологични ресурси остават до голяма степен неразбрани и неизползвани от нас, застъпниците за промяна.
Ние, насърчителите, сме вторият, много важен компонент от
механизма. Неслучайно си позволих да направя аналогията с безработните търговци на вълна и играта на сляпа баба по-рано, тъй
като сме заобиколени от ресурси и възможности, но оставаме
слабо ефективни. Ние сме недоволни, разликата между публичното внимание към краката на Тейлър Суифт и това към ледниците ни възмущава, а апатията и невежеството на хората около
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нас е нашият тригер*. Това впрочем също е в реда на нещата. Веднъж сформирани, моралните възгледи на един човек се поддържат
много по-интензивно отколкото всички други негови мнения и
вярвания. И тъй като моралът е силно свързан с едни от най-дълбоките човешки емоции като гняв, емпатия, срам, благодарност
и възхищение, не е учудващо, че при среща на възгледи, които са в
опозиция с нашите собствени, губим хладнокръвие.
Това е предвидима, разбираема, но и много безполезна реакция.
Когато провокираме в хората срам и чувство на вина, те се научават да ни избягват. В своята същност хората винаги са били търсачи на позитивни емоции, а в този аспект популярната култура е
едно сигурно убежище. Ще се върнем на това по-късно.
Относно ролята на така наречените застъпници, от 2000г.
съществува едно много интересно психологическо проучване от
икономистката Елинор Остром. Експериментът е „игра на социална дилема”, резултатът от която показва, че в една социална
система всеки участник приема определена морална роля. Това
са ролите на: рационален егоист, условен кооператор и преднамерен наказател. [5] Проучването разкрива, че една морална система може да бъде поддържана дори когато в нея участват индивиди с различна степен на морална устременост. Следователно с
правилната структура една организация, държава или общество
може да преодолее индивидуалните различия и без всички участващи да бъдат кооператори. Срещите с „рационални егоисти” са
естествено условие, което подчертава и подсилва ролята на кооператорите и наказателите. Нежеланието на определени хора да
участват в общото благо е, за добро или лошо, част от правилата

*Тема, дума или фраза, която ни разпалва емоционално.
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на играта. За съжаление, в проблеми като замърсяването на околната среда е нужен голям брой кооператори.
Това ни води до третата част, самите ледници. Тези от
нас, които не следят научни източници, могат да разберат за
проблема само от новини и статии. Може би този път част от
вината трябва да падне и върху пратеника. Открай време публичното внимание е търговска платформа и, за съжаление, ходатаите за промяна не са най-добрите продавачи. Сякаш човешкият
мозък е програмиран по неуслужливи начини – по-склонни сме да
бъдем прелъстени от перспективата да дирижираме социалната
си среда, отколкото да участваме в решението на необятни проблеми за всеобщото благо.
Видно е и че апелирането към чувството за морален дълг не работи
по начина, по който се надяваме да проработи – то събужда чувство на вина, срам и се проваля в стимулирането на вродените ни
импулси. Това не означава, че не действа, а само че може да бъде
по-насочено, по-преднамерено и да, по-съблазнително. Зад краката на Тейлър Суифт стои цяла индустрия от маркетинг експерти, които на практика са едни много изкусни психолози. И макар
да имат вече закупен имот във фронталния ни лоб, те не свалят
очи от наградата. Хората са свикнали да бъдат прелъстявани,
очаровани и дори манипулирани, затова не е учудващо, че не реагират добре на антагонизъм и рядко могат да бъдат „засрамени”
към действие.
За накого може да звучи неприлична идеята, че доброто има нужда
от маркетинг кампания и хората следва да бъдат „издундуркани”
към промяна. Съгласна съм, че си струва да се борим за реалност, в
която всеки е по правило загрижен за хора и проблеми на 3000 км от
него, но не и да се чака тази реалност да се случи от самосебе си.
Междувременно имаме естествени психологически ограничения,
където черно-бялото мислене е безтегловно. Отново, човешкият
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ум не следва да бъде виждан като егоистичен или недъгав, а като
комплексен и чувствителен. Иронично е, че неговите качества и
слабости се експлоатират толкова ефективно, за да ни се продаде iPhone или instagram-a на Тейлър Суифт, а не социални, екологически или политически ценности. Психологията е един незаменим ресурс, който ние, насърчителите за промяна, изглежда сме
изоставили за конфронтизъм и честно казано, липса на гъвкавост.
Изолирането на едни като „морално инертни” от други, които са
ревностно „съвестни” и дейни, отчуждава хората от проблем, с
който те по начало трудно симпатизират.
В заключение, за да загасиш крушка ти трябват 100 човека – един,
за да я загаси, и 99 негови познати, които да му кажат, че изглежда
по-добре на тъмно.
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Статията е вдъхновена от POP CULTURE: Taylor Swift‘s Legs
& Climate Change
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Анастасиа Илиева
Заглавно изображение:
Плакатът на последния филм на Мел Гибсън
Възражение по съвест
NB: Текстът съдържа описания на сексуално насилие

П

рез 1977 г. в Калифорния Роман Полански е арестуван по
пет обвинения, включително изнасилване, срещу 13-годишно момиче. Според показанията на жертвата Полански

предлага на майка ѝ да направи фотосесия на момичето за френското издание на Vogue. Майката дава съгласието си и няколко дена
след първата такава фотосесия Полански предлага втора, за която
закарва момичето в къщата, където е отседнал в момента, и впоследствие в къщата на Джак Никълсън. Там ѝ дава да пие шампанско,
с празната чаша от което момичето позира за снимки, а по-късно
ѝ дава част от таблетка от депресанта метаквалон, изнасилва я
вагинално и – след отрицателния ѝ отговор на въпроса дали е на
контрацептиви – анално [1].
Полански твърди, че става въпрос за секс със съгласие, и приема сделка с прокуратурата, в която се признава за виновен само
за носещото по-леко наказание обвинение в изнасилване на малолетно лице. По-късно адвокатите на режисьора научават, че присъдата на Полански вероятно ще включва затвор вместо очаквания от тях изпитателен срок. Полански отпътува за Англия
и по-късно Франция, на която е гражданин, за да избегне екстрадиране в САЩ.
През 2009 г. той все пак е арестуван с предвидена екстрадиция, когато каца в Цюрих, за да получи награда за режисьорската си кариера от фестивал. Това води до вълна на подкрепа от
звезди във филмовия свят. Упи Голдбърг участва в сутрешен блок,
където изрича впоследствие добилата печална известност фраза
„не е било баш изнасилване [rape-rape]“ [2]. Над 100 известни личности подписват петиция, за да изразят „подкрепата и приятелството си“ към Полански за арест, породен от случай, в който според
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текста на петицията става въпрос за „нрави“ [morals]. Сред подписалите се са Уес Андерсън, Фатих Акин, Моника Белучи, Алфонсо
Куарон, Тери Гилиъм, Алехандро Гонсалес Иняриту, Уон Кар Уай,
Дейвид Линч, Мартин Скорсезе, Тилда Суинтън и много други [3].
Въпросът е: следва ли човек да гледа филмите на Полански? А
тези на Упи Голдбърг или Уес Андерсън?
Ако не изпитвате никакъв вътрешен конфликт по този въпрос,
този текст не е за вас. Той е насочен най-вече към хората, които
се тревожат относно етичността на избора си да гледат или да
не гледат някой филм, в чиято продукция участва известна личност, обвинена (и понякога осъдена) за (сексуално) насилие.

I. Морална отговорност
Понятието за морална отговорност засяга обстоятелствата,
при които разсъждаваме за нечия постъпка в термините на вина.
Метафизичната му страна е обвързана с това доколко хората са
отговорни за постъпките си, в случай че светът е детерминистичен – било то като следствие от каузалните закони на вселената
или вследствие на предначертана от бог или богове съдба на всяко
човешко същество [4]. Ако заскобим въпроса за съществуването
на свободната воля и фатализма, остават няколко подхода към
приписването на вина – консеквенциализъм, който се занимава с
последствията от действието; деонтология, която засяга моралния дълг, и някакъв тип етика на добродетелите, чийто предмет
са качествата на извършващия действието вместо последствията от него. И в трите етически рамки съществуват аргументи,
които водят до приписване на вина на Полански, но в този текст
ме интересува повече до къде водят те по отношение на моралната отговорност на един обикновен зрител, който се опитва да
реши дали да гледа Пианистът или Мел-Гибсъновия Възражение
по съвест.
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Мел Гибсън
Вероятно за много хора, които не са се интересували специално,
„проблемът с Мел Гибсън“ – ако изобщо са чували за такъв – се
изчерпва с някакъв бегъл спомен за това, че някога се е напил и е
говорил как евреите контролират света. Всъщност списъкът [5]
с всички ужасни неща, които някога е казвал, е много дълъг, но особено място в него заемат думите му към музикантката Оксана
Григориева, тогавашната му приятелка и майка на дъщеря му.
Григориева решава да записва телефонните си разговори с Гибсън, за да документира тормоза му над нея. В един от записите
Григориева пита: „Ти почти ни уби, забрави ли? Що за мъж е това?
Да удря жена, докато тя държи дете на ръце? Чупейки два пъти
зъбите ѝ! Що за мъж е това?“. Гибсън отговаря: „О, сега си гневна
ли? Знаеш ли, заслужи си го, мамка ти“. [6]
Етиката е един от предметите, които в най-голяма степен остават заключени в абстрактните академични дискусии, които някога
сме провеждали в някое учебно заведение или приятелски кръг. За
ежедневия си живот използваме вградените си морални интуиции,
върху които рядко разсъждаваме с апарата на формалната етика.
Ако има изключения, то те са свързани с това да разсъждаваме
за моралността на нечие чуждо действие, или поне да използваме
по-издържани аргументи в спор с някого, чиито морални интуиции не съвпадат с нашите.
Тезата ми тук ще бъде, че притеснения относно действие
като гледане на филм, чийто режисьор е извършил престъпление (или е обвинен в такова), могат да бъдат адресирани найадекватно именно чрез прилагане на консеквенциализма към – и
това е ключовият момент – твоите собствени действия, не тези на режисьора.
Защо точно консеквенциализъм? Защото, както казва Скот
Александър в изчерпателното си обяснение за него [7], „консеквенциализъм е единствената система, която едновременно
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удовлетворява моралната ни интуиция, че моралът трябва да се
отразява на действителния свят и че трябва да ни е грижа за други
хора. Други морални системи се занимават повече с това да изглеждаш добър, отколкото с това да бъдеш добър“. Така при следването на консеквенциализма би трябвало да търсиш тези действия, които променят света към по-добро (за определени стойности на „добро“), вместо онези, които те карат да се чувстваш
най-малко виновна.

II. „В условията на капитализъм
не съществува етична консумация“
В края на 2014 г. британското списание Elle си партнира с The
Fawcett Society, голяма благотворителна организация в Обединеното кралство, която се бори
за равенство между половете
и правата на жените [8], за да
създадат заедно блузи с овластяващо жените послание (в
случая „this is what a feminist
looks like“). Скоро след като
блузите са пуснати в продажба
и множество известни личности, включително Ема Уотсън,
Ед Милибанд и Бенедикт Къмбърбач, позират с тях за Elle,
вестникът Mail on Sunday публикува репортаж за условията на труд във фабриката в
Мавриций, в която се произвежда дрехата. Според репортажа жените, които работят

Еди Изард с тениската на Elle
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във фабриката, спят по 16 в стая и получават 6000 рупии месечно,
което според вестника е една четвърт от средната работна
заплата за неквалифициран труд в страната. В последвалия – проведен най-вече онлайн – дебат често се споменава, че тази конкретна фабриката далеч не е уникална, а напротив, цялата глобална шивашка промишленост почива върху експлоатирането на
работници по света [9]. При това положение какво значение има,
че тези конкретни блузи са произведени при такива трудови условия, ако и горе-долу всички други блузи се произвеждат по подобен начин? Още повече, че изготвянето, разпространението и
достъпа до критиката към условията на труда в някоя фабрика
се осъществява чрез електронни устройства, вероятно произведени при също толкова тежки условия [10].
Така рефренът „в условията на капитализъм не съществува
етична консумация“ набира все по-голяма популярност. Ефектът
от тази популярносност, както би могло да се предвиди от характера на сегмента на интернет, в който разпространеността му
е най-голямо (Tumblr, Reddit и прочие), не е организирането на
читателски групи за тезите на Тома Пикети, а особен род шеговита апатия.
Ако потреблението е двоично – или етично, или неетично –
и сме в условията на капитализъм, няма никаква причина да разсъждаваме върху всекидневните ни избори. Следва просто да капитулираме в лицето на въпроси като този дали лешниците в кварталния магазин за ядки са произведени с детски труд, дали еди-кое
си авокадо в супермаркета е от незаконно селище на Западния
бряг и дали Уди Алън наистина е извършил сексуално насилие върху
Дилан Фароу.
Но за мен отговорът не е да се оттеглиш и от тези проблеми,
вдигайки ръце с „няма етична консумация в условията на капитализъм“. В случай че апатията все още не е погълнала грижата ти
за други хора, един от начините да не бъдеш смазан от товара
на повсеместните нещастия и несправедливости е да промениш
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фокуса на усилията си и да се съсредоточиш върху това, върху
което имаш контрол.
Един възможен подход за такива действия е това, което
Сейди Дойл нарича „не давай пари на изнасилвача“ [11]. От гледна
точка на деонтологията, това е чудесен подход: имаш правило
да бойкотираш произведенията на тези, обвинени в насилие, и го
следваш – не заради резултатите, които би постигнала с това,
а заради самото действие. Според консеквенциализма тази тактика е по-скоро погрешно насочена: за доходите на богатия режисьор надали имат значение твоите еди-колко си лева. Дори и множество хора също да решат да го бойкотират – колкото и да е
неправдоподобно това в годината, след като 62 979 879 човека [12]
гласуваха за Доналд „хвани-ги-за-путката“ Тръмп – това няма да
промени случилото се на жертвите. Има аргумент, според който
тези действия биха довели до това други хора да не извършват
насилие от страх от бойкот, но оставам не особено убедена в
неговата меродавност.

III. Неоправдано облекчение
Така или иначе, подходът на Дойл беше този, който следвах дълго
време. Едва наскоро осъзнах, че го правя не заради последствията,
върху които иначе се опитвам да основавам етическите си решения, а заради някаква форма на етика на добродетелите – не искам
да бъда човек, който гледа, камо ли да плаща, за произведения, създадени от насилници. Случката, която ме накара да го осъзная,
беше разкритието, че сцената на изнасилването в Последно танго
в Париж е заснета без съгласието на Мария Шнайдер [13].
Филмите на Бертолучи бяха част от фокуса на Киномания
2016 едва месец по-рано и само по стечение на обстоятелствата
не успях да стигна до някоя от прожекциите им. И това, което
изпитвах, докато четях транскрипция от изказването на Берто-
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лучи, беше облекчение:
„Сцената с маслото беше идея, която ми хрумна с Марлон
[Брандо] сутринта преди заснемането [...] исках реакцията
ѝ като момиче, не като актриса. [...] Мисля, че ме мразеше,
както и Марлон, защото не ѝ казахме за този детайл с маслото, използвано като лубрикант.“
Облекчение, че не съм се докоснала до творчеството на този
човек, който признава, че да не предупреди Шнайдер за плана преди
момента със заснемането е било ужасно, но не съжалява за начина,
по който е решил да режисира сцената. Ако гледах на културното
си потребление само според ефектите, които има, не би тряб-

Плакатът на Последно танго в Париж
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вало да изпитвам облекчение. Това чувство не трябва да бъде
потискано, но наличието му само по себе си носи информация, че
не подхождам към проблема по най-ефективния начин.
Според някаква част от гореспоменатата морална философия
именно такова осъзнаване за несъответствие между експлицитните ми позиции и действията ми следва да предизвика по-замислено изследване на това каква е сърцевината на проблема за мен.
Подобно разсъждение води до следното: какъв точно е проблемът
с това режисьори да получават финансиране, филмите им да бъдат
гледани и да им се раздават награди въпреки извършеното от тях
насилие? Отговорът ми е: съобщението, което това изпраща
към жертвите – няма да вземем обвиненията ви насериозно. Ще
подкрепим насилника ви. Дори и той да бъде осъден въпреки ниската вероятност [14] вината на изнасилвач да бъде доказана, ще
продължим дори да не го остракираме и да наричаме това, което
ви се е случило, „не баш изнасилване“.
Това не е съобщение, което ще бъде изличено, ако не гледаш
на кино Манчестър край морето, защото главният актьор в него,
Кейси Афлек, е съден за сексуален тормоз от две жени, с които
е работил по режисирания от него I’m Still Here [15]. Освен ако не
сте известна личност или продуцент в Холивуд, единственият
контрол, който имате върху това съобщение, е този върху близкото ви обкръжение. Ако мисълта да гледате филм на Бертолучи
ви кара да се чувствате сякаш имате огромен камък в корема, със
сигурност недейте. Ако ви се повдига от мисълта да участвате
в колективното опрощаване на Мел-Гибсъновите антисемитизъм, расизъм, хомофобия, женомразство и насилие, определено не
си плащайте, за да гледате Възражение по съвест.
Но ако искате да промените положението, в което жертви
на сексуално насилие се страхуват да разкажат за случилото се,
защото очакват никой да не им повярва или всички да застанат
на страната на насилника, започнете от нещо по-локално. Замислете се как да останеш неутрален в случай на несправедливост е
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еквивалентно на това да застанеш на страната на насилника. Това
не означава всички обвинения безкритично да бъдат приемани за
истина, но означава при липса на идеална информация винаги да
подкрепиш жертвата, дори и да не изключиш веднага от живота
си този, който е обвинен в посегателство.
Използвайте времето и енергията, които иначе бихте изхабили в това да четете страници и страници транскрипции от
съдебни показания на жертвата на Полански, в това да се образовате относно обстоятелствата, които позволяват на насилниците да извършват престъпления [16].
Когато ви разкажат, че професорът е целунал ваша колега без
съгласието ѝ, не питайте какво е правила в кабинета му.
Престанете да каните на партита онзи приятел, който със
сексуалните си шеги и нежеланите разтривания на рамене кара
всички жени в компанията да се чувстват некомфортно, „но иначе
не е лош човек“ и има много интересни мнения за Междузвездни
войни.
Запитайте се какъв процент от мъжете са жертви на сексуално насилие, в каква пропорция от случаите извършителите са жени
и после сравнете очакванията си с реалността.
Прочетете отвореното писмо [17] на Габриел Юниън относно Раждането на една нация, обвиненията срещу режисьора му
Нейт Паркър [18] и важността на възпитанието относно изричното съгласие.
А що се отнася до популярната култура, най-вече недейте да
имате герои. Иначе има огромна вероятност в случай на обвинения срещу тях да се застъпите за вашия герой, убедено нападайки
обвинителя, за когото не знаете почти нищо.
Последствията от това биха били следващата жертва на
известна личност да не разкаже за това, което ѝ се е случило. Както
пише [19] дъщерята на Марион Зимър Брадли за дългогодишното ѝ
мълчание спрямо насилието, извършено върху нея от майка ѝ:
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„Мислех, че феновете на майка ми биха ми се ядосали за това,
че казвам нещо срещу човек, който е бил застъпник за правата на жените и е накарал толкова много от тези фенове
да се чувстват различно относно себе си и животите си. Не
исках да нараня някого, на когото тя е помогнала, така че
просто си държах устата затворена.“
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Марк Фишър
Превод от английски: Неда Генова
Заглавно изображение:
Сцена в края на Hunger Games: Catching Fire,
в която Катнис разрушава арената,
изстрелвайки стрела срещу „небето“.

Д

истопията се завръща по кината с три скорошни филма –
най-зрелищно с блокбъстъра Игрите на глада*, но също
така и с два филма, оставащи на по-заден план: Никога

не ме оставяй, базиран на романа от Казуо Ишигуро, и Дилъри на
време, по сценарий и режисура на Андрю Никол. В тези три филма
класата и несигурността [precariousness] са изведени на преден
план. Принадлежността към господстващата класа във всеки от
филмите означава до някаква степен да се освободиш от несигурността. Същевременно за бедните животът е угнетяващ, в състояние на бягство и непрекъснато безпокойство. И все пак несигурността в тези ленти не е естествено състояние, над което
богатите просто имат късмета да се издигнат. Напротив, несигурността бива целенасочено наложена върху бедните като средство за контрола и подчинението им. Вече съществуващите
оскъдици осигуряват претекста за целенасоченото лишение на
подчинената класа: от време, от органите им, от животите им.
В едно обръщане на Хобс, войната на всички срещу всички се явява
изкуствено състояние, а не естественият ред на нещата . Стратегическото лишаване и наложеното съревнование (в някои случаи до смърт) правят солидарността невъзможна: всеки трябва
да се изправи срещу собствената си смърт сам.
* Настоящият текст е написан през 2012 г., когато единствено първият филм от поредицата Игрите на глада беше пуснат по кината. През 2013 г. излезе Hunger Games: Catching Fire, скоро
след това последваха и двата филма, представляващи последната част. Тук Фишър се концентрира върху все още единствения филм от Игрите, както и върху романите на Колинс, на които филмите са адаптация. Позволяваме си да включим изображения от останалите три филма,
когато особено добре резонират с останалия текст. На 07.12.2013 по време на панелна дискусия
с Шантал Муф, Т. Дж. Демос, Гавин Гриндън и Том Сноу, Марк Фишър говори красноречиво именно за последната сцена от Hunger Games: Catching Fire, в която Катнис разрушава арената, стреляйки по покрива ѝ. – Бел. прев.

199

Игрите на глада, базиран на романа от Сюзан Колинс, се цели в пазара
на подрастващите и, като такъв, може да бъде видян като приемник на Хари Потър и поредицата Здрач. Феноменалният успех
на Игрите на глада и двата следващи романа доведоха до това, че
някои книжарници вече разполагат със секция „Младежка дистопия“. Изкушаващо е да четем прехода от вълшебници и нещастно
влюбени вампири към борбата на тийнейджъри за собствения им
живот в организиран от държавата спектакъл, като показателен
за всеобща промяна в културната среда. Игрите на глада беше
публикувана през 2008 г., насред финансовата криза, захвърлила
света в състояние на паника и объркване. Фразата „Младежка дистопия“ говори за много повече, отколкото за това към коя секция от населението са насочени Игрите на глада. Филмът и романът без съмнение резонираха толкова силно с младата си публика,
защото засегнаха усещането за предателство и негодувание,
което се надига в едно поколение, заставено да приеме, че качеството им на живот ще бъде по-лошо от това на родителите им.
Със сигурност Игрите на глада е политичен по начин, по който
Хари Потър и поредицата Здрач никога не биха могли да бъдат.
Политическият заряд на филма почива върху изненадващата
интензивност на бруталността му. Тази бруталност е по-скоро
афективна, отколкото отявлена. Количеството на кръвопролития всъщност е доста малко и шокиращото е възможността за
това тийнейджъри да се избиват – а не гледката, когато го правят. Това, което превръща Игрите на глада в нещо повече от
обикновен трилър, е разкриването му на един свят: свят, който,
както с всички дистопии, които предизвикват съпреживяване, е
криво огледало на нашия. Мястото на действие е Панем, името на
Северна Америка след катастрофална гражданска война. Панем е
разделен на дванадесет „района“, всеки от който бива управляван
от Капитола. Като символичен акт на покаяние за предишните
си бунтове, всеки Район трябва да изпрати по един млад „трибут“ на годишните Игри на глада – предаван по телевизията тур-
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нир, в който състезателите трябва да се бият до смърт. Катнис е от Район 12, чиято основна функция е добивът на въглища.
На фестивала на „жътвата“ в Район 12, по време на който се избират имената на трибутите чрез лотария, по-малката сестра на
Катнис, Прим, бива избрана да влезе в арената. Катнис застава
като доброволец на нейно място, а Пийта Меларк я съпровожда в
Игрите. Двамата трибути биват изпратени в Капитола, където
ги съветва неохотният им ментор, Хеймич Абърнати. Там биват
преобразени от професионални стилисти, интервюират ги и по
телевизията, преди да бъдат оценени от организаторите на
Игрите – „гейммейкърите“. Когато биват запратени на арената,
Катнис и Пийта започват да си сътрудничат, изигравайки романс
за телевизионната публика (това е необходимо, защото „спонсорите“ сред публиката могат да плащат за изпращането на предмети на любимите си трибути, а двамата трибути от Район 12
пресмятат, че мотивът за нещастните влюбени ще привлече
вниманието и симпатията на публиката. Степента, в която двамата главни герои успяват вярно да отгатнат начина, по който
историята им ще бъде монтирана, представлява обезпокоителен
коментар върху това как такива манипулации се приемат за даденост от поколението, израснало с риалити телевизия). Гейммейкърите улавят романса, като обявяват, че ще има промяна в правилата: тази година може да има двама победители в Игрите на
глада, стига двамата оцелели трибути да идват от същия район.
Катнис и Пийта успяват да надживеят останалите трибути, но
точно когато мислят, че са спечелили, се чува ново обявление:
промяната в правилата е отменена и сега може да има само един
победител. В акт на неподчинение, Катнис и Пийта решават, че
вместо да приемат това, всеки ще изяде шепа отровни боровинки.
Точно преди да го направят обаче, пристига още едно съобщение:
тази година, все пак, може да има двама победители.
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Отровните боровинки.

Може би поради близкото участие на Колинс в правенето на филма
(тя самата е автор на първоначалния сценарий, въпреки че работата ѝ бива редактирана от сценариста Били Рей), адаптацията
е забележително близка до оригинала. Основната разлика между
романа и филма е, че първият се спира върху разказ от първо лице,
единствено число. Това води до по-голям съспенс – разказът от
първо лице в романа означава да приемем, че Катнис ще оцелее, –
но също така и до намаляване на клаустрофобията. Преходът към
трето лице прави възможни няколко зървания на живота отвъд
арената – така например виждаме все по-напрегнатите срещи на
президента Сноу с главния гейммейкър, Сенека Крейн, които накрая
завършват със смъртта на Крейн. Виждаме маневрите на Хеймич
във връзка с отговорностите му; оперативния център, където се
прилагат решенията за това какво се случва на арената. И, най-важното, бунтовете в някои от Районите. Но, с изключение на тези
отклонения, перспективата ни е ограничена до тази на Катнис.
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Игрите на глада е за зараждането на революционно съзнание, но
отношението му към капитализма е по-неясно, отколкото може
би изглежда на пръв поглед. Дали Капитолът обозначава капитала,
или пък формата на експлоатация в Игрите на глада е от по-суров
тип? Въпреки че Капитолът наглед прилича на метрополитно капиталистическо общество, видът власт, която действа в Панем,
по-скоро би могла да бъде описана като кибер-феодална. Името
„трибут“ ни насочва към това, че Капитолът извлича богатство
по-скоро чрез директна експроприация, отколкото чрез пазара.
Белезите на пазара, все пак, по странен начин липсват в Капитола.
Стоки има навсякъде, но в града няма фирмени лога, магазини
или имена на марки. Доколкото виждаме, държавата, под мънистените очи на изиграния от Доналд Съдърленд президент Сноу,
сякаш притежава всичко. Тя упражнява властта си директно, чрез
авторитарната полицейска сила на облечените в бели униформи
Миротворци, които налагат наказания без съдебен процес, и символично чрез Игрите на глада и други ритуали, в които Районите
трябва да разиграват подчинението си. Същевременно в Район 12
има пазар на черно, но са налице малко знаци за легитимна комерсиална дейност. Знаем, че Пийта работи в пекарната на родителите си, но преобладаващото впечатление за Район 12 е за едно
общество, привито под физическия труд, в което пазаруването
по никакъв начин не представлява хоби.
Този анахронизъм е отражение на смесицата от влияния,
която води Колинс до създаването на Панем. Ако повярваме на
едно от най-често цитираните изказвания на Колинс, първоначалният източник за романа е била телевизията от 21-ви век. „Превключвах от канал на канал между риалити телевизионни програми
и действително отразяване на военни конфликти, когато историята на Катнис ме сполетя. Една вечер си седях, превключвайки
напред-назад, а на един канал имаше група млади хора, състезаващи се за… не знам, пари може би? А на следващия, група млади
хора, борещи се в истинска война. Бях уморена и границите започ-

203

наха да се размиват по много обезпокоителен начин, и така измислих тази история.“ Игрите на глада дължи голяма част от
заряда си на начина, по който комбинира резултата на това полусънено смесване с класически влияния. „Светът на Панем, преди
всичко Капитолът, са натоварени с римски препратки“, обяснява
Колинс в същото интервю. „Самият Панем идва от израза „Panem
et Circenses“, което се превежда като “Хляб и зрелища“.“ Освен
гладиаторската борба, Колинс казва, че е била вдъхновена и от
мита за Тезей и Минотавъра. „Митът разказва как за наказание за
минали деяния, Атина трябвало да изпраща на определени периоди
от време седем младежа и седем девойки на Крит, където те били
хвърляни в Лабиринта и изяждани от чудовищния Минотавър.“
Светът на Игрите на глада е строго разслоен. Една от целите на
Игрите е да подчертае невъзможността за каквото и да е изкачване по стълбицата за повечето хора, въпреки че съдържа далечния
(и непривлекателен) шанс за ограничено бягство за победителите

Трибутите се изправят едни срещу други на арената. Сцена от първия Hunger Games.
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в Игрите. Победителите живеят като богати знаменитости,
насред, но и отделно от остатъка от Районите им. Те също така
трябва да менторстват трибутите от техния Район в бъдещи
игри – една окаяна, изкупителна съдба, която обяснява алкохолизма на Хеймич, че и отгоре. Феодалните отенъци означават, че
различията между районите се усещат повече като плод на кастова система, отколкото като класови различия. Колкото по-нисък е номерът на района, толкова по-предпочитан статус има,
като трибути от райони с ниски номера обикновено си съструдничат на арената, формирайки един жалък елит на угнетените и
(преобладаващо) обречените. (Едно заслужаващо бележка допълнение към романа е речта, дадена от един от тези елитни трибути, когато точно преди смъртта му във връхната точка на
филма, той със закъснение осъзнава статуса си на човек, който
е роден да убива и да умре.) Йерархията между Капитола и Районите (както и измежду Районите) е допълнително усложнена от
класовите разделения в Район 12 между миньорите и търговците.
Йерархиите в Панем също така са географски ориентирани, като
тук разликата между Капитола и районите може да бъде аналогично конструирана спрямо тази на център и периферия в нашия
свят. Районите са отговорни за извличането на суровини и за
изработването на стоки, оставяйки гражданите на Панем да се
ангажират в различни видове работа в сектора на услугите (приготовлението на храна, стайлинга и забавлението), да не говорим
за консумирането. Това преминава в сродното разделение между
града и провинцията, където сме приканени да противопоставим
почти напълно изкуствения свят на метрополиса срещу въгледобивните мини и горите на Район 12. Но все пак можем точно толкова
лесно да разберем разликите между Капитола и Районите посредством исторически термини. Декадентската (пост)модерност на
Капитола, сякаш неизчерпаемото му потребление и суетната му
инфантилизирана любов към зрелищата могат да бъдат изправени

205

Катнис изпраща поздрав на Район 11 след смъртта на Ру,
скоро след това избухват и бунтове в този район.

срещу очебийната автентичност на по-стари форми на труд,
с бедняшката им оскъдица и честна работна етика. Когато Катнис, дъщерята на умрял миньор, оцеляваща с лов на диви животни
и птици, бива откарана до Капитола посредством свръх-бърз
влак, това наподобява изправянето на 19-ия век пред шокирано от
бъдещето лице на медийната култура на 21-ви век. Това разделение бива подчертано от крещящия външен вид на гражданите на
Капитола, с гротескните им гримове, ярко боядисани коси и орнаментално облекло. Но опозицията градско-модерен срещу провинциално-архаичен създава усещане за анормалност. Докато Район
12 е място, където всеки познава всекиго, Капитолът е изключително населен, създавайки впечатление, че в Панем богатите
са в пъти повече от работещите бедни, сякаш потиснатият 1%
работи в полза на привилигированите 99%, отколкото обраното.
(В романите е обяснено, че 12 е изключително малък район.)
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В крайна сметка, господството на Капитола над Районите може
би най-очебийно може да бъде разчетено като колониално господство. В Игрите на глада колонизираните са принудени да празнуват собственото си поражение и да признаят неоспоримостта
на властта на колонизаторите. Но дали четем филма през поколенческа, колониална, географска, историческа или класова призма
(или, както изглежда най-подходящо, като комбинация или кондензация на всички тези методи), е ясно, че Панем е свят, в който има
Империя, но не и Множество. Или по-скоро, виждаме само колебливото припламване на съществуването на Множеството, тъй
като въстанията играят едва малка роля в първата книга, Игрите
на глада, но пък добиват все по-голямо значение в развитието на
трилогията на Колинс.
„Самоубийството е решаващият политически жест в наше време“,
твърди Франко Берарди в Precarious Rhapsody: Semiocapitalism
and the Pathologies of the Post-alpha Generation. (London: Minor
Compositions, 2009, стр. 55). В свят, в който потисничеството е
тотално, където властта има неоспоримо господство над живота
и смъртта, последното убежище на потиснатите е да умрат по

Бунтове в Район 8 (из втория филм от поредицата Hunger Games.
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собствено усмотрение, да използват смъртта си като (символично или буквално) оръжие. И така, в Игрите на глада заплахата
от самоубийството на Катнис и Пийта е онова, което поставя в
шах и мат Капитола. Избирайки да умрат, те не само отказват на
Капитола живота си като пленени победители, но му отказват и
смъртта си. Смъртта в арената спира да представлява потвърждение на властта на Капитола и вместо това се превръща в жест
на отказ. До този кулминационен момент Игрите на глада правят впечатление с фатализма на главните си герои, нещо, което
е още по-впечатляващо, имайки предвид смелостта и самоотвержеността, които проявяват като личности. Те мислят като
роби, приемайки за даденост, че властта на Капитола не може да
бъде пречупена. На този етап Катнис и Пийта нямат амбицията
да поведат революция срещу Капитола (въпреки че това се превръща в съдбата им в последващите романи). Катнис се примирява,
защото приема, че да се изправиш срещу Капитола би било безнадеждно. Всяко предизвикателство към властта на столицата само
би довело до това семейството ѝ да бъде изтезавано и избито.
Покъртително, единствената алтернатива на робството, която
може да си представи в началото на филма, е бягството в гората.
(Можем да кажем, че фантазията за бягство в гората по никакъв
начин не е ограничена само до Катнис Евърдийн. Толкова голяма
част от днешния анти-капитализъм с визията си за завръщане към
органичното и местното, към място извън пределите на Империята, не представлява нищо повече от версия на тази надежда).
Още по-ужасяващ фатализъм тегне над филма на Марк Романек
Никога не ме оставяй. За разлика от Игрите на глада, главните
герои в Никога не ме оставяй не биват контролирани от полицейска сила или от армията. Тук сърцераздирателно – и изненадващо – липсват мечти за бягство в гората (тъй като границата към външния свят е кодирана като заплашителна, горите в
Никога не ме оставяй именно са разбирани не като място на осво-
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бождение, ами са митологизирани като пространство на терор).
Тук има само ужасно раболепие и отчаяната способност на роба за
самозаблуждение. По някакъв начин филмът Игрите на глада няма
нужда от идеология – бруталната сила е достатъчна. За разлика
от него, Никога не ме оставяй се занимава с една форма на власт,
която не се нуждае от това да демонстрира сила. Той се фокусира
върху „държавния идеологически апарат“ – върху английски пансион, наречен Хейлшъм, в един алтернативен 20-и век. Истината
за училището е известна на всички, но, по един типично английски начин, не може да бъде изречена на глас (един учител е уволнен
именно заради това, че ясно изрича онова, което учениците вече
знаят): Хейлшъм е обучителна академия за клонинги, чиято роля
ще бъде да снабдяват с органи останалото човешко население.
Сравнението с Острова (2005) на Майкъл Бей би било поучително – то всъщност е неизбежно. Филмът на Бей работи въз
основа на де факто идентична предпоставка – клонинги, чиито
органи ще бъдат дадени на някой друг, – но третирането на концепцията не би могло да бъде по-различно. Островът е история за
бягство, изпълнена със зрелищни холивудски екшън сцени. В Никога
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не ме оставяй обаче няма къде да се избяга. След като напуснат училище, клонингите не са ограничени в някакво затворническо място –
те вече споделят същия свят с тези, на които трябва (според
ужасяващия, но убедително звучащ евфемизъм) да „дарят“ органите си. Нищо не би могло да бъде по-далече от адреналиновата
суматоха на Острова от атмосферата на отпадналост, апатия и
копнеж в Никога не ме оставяй. Това, че времето на клонингите е
ограничено, придава на осуетените им любовни истории, мързеливите им следобеди, прекарани по поляни в четене, и на екскурзиите им до морето почти непоносима интензивност. Така, както
няма накъде да се бяга – клонингите вече се намират в света и той
е техният затвор, – така и няма опити за бягство. Надеждите и
фантазиите на тримата главни герои – Кейти, Рут и Томи – са
изцяло оформени от бюрократичната организация на програмата
за донорство. Поради причини, които така и не се изясняват, но
които може да предположим, че се дължат на успеха на идеологията на Хейлшъм, бягството от програмата за тях е немислимо.
Вместо това, надеждите им почиват върху вида колективна фантазия, която сякаш спонтанно се заражда в институции като
Хейлшъм и без която – по силата на жестоко извъртане – институтицията не би могла да работи. Фантазията е неофициалният
идеологически придатък, на който разчита програмата (и който
може дори да култивира), без отявлено да санкционира. Тази фантазия се състои в помилване под формата на „отлагане“ [deferral]
(тук езикът на Ишигуро подражава на този кафкианското „неопределено отлагане“ [postponement] в Процесът), което уж е на
разположение на двойки, които могат да докажат, че наистина са
влюбени. Без тази фантазия клонингите не биха имали надежда –
следователно и не биха имали причина да не се разбунтуват или да
се саморазрушат. Но, както Томи и Кати откриват, няма отлагане. Усещаме и че така или иначе Кати никога не е вярвала в него,
освен под формата на суеверие, с което клонингите си позволяват
да бъдат утешени. Любовта им, както и телата им, няма да оце-
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лее още дълго. В заключителните думи в гласа си зад кадър Кати
отбелязва, че това е така за всички, независимо дали са клонинги
или не – само дето в съдбата на клонингите няма нищо естествено. Те умират – или, в още един ужасяващо прекрасен евфемизъм, те „завършват“ – защото принадлежат към експлоатираната класа. А колко опустошително проницателен е образът на
експлоатацията като „дарение на органи“.
Докато фатализмът на обречените е онзи, който владее
настроението в Никога не ме оставяй, Дилъри на време е воден от
отчаяната паника на онези, които се опитват да предотвратят
смъртта. Сигурната ранна смърт преследва клонингите в Никога
не ме оставяй – повечето от тях ще „завършат“ след третото
си дарение. В Дилъри на време смъртта не предстои със сигурност, ами представлява непрекъсната заплаха – за бедните, при
всички случаи. Разменната единица в тези бъдещи САЩ е времето.
На възраст от 25 години хората спират да изглеждат сякаш стареят. За съжаление обаче им се дава само още една година живот.
Ако искат да оцелеят след 26-годишна възраст, трябва да спече-

„Както и в Игрите на глада, разслоението е организирано географски,
като обществото е разделено на „Времеви пояси“.“
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лят повече време. Социалните класи са дефинирани според това с
колко време разполагат. Както и в Игрите на глада, разслоението
е организирано географски, като обществото е разделено на „Времеви пояси“. Бедните живеят във времеви гета, докато богатите
празнуват разпуснато в анклава Нов Грийнуич.
Дилъри на време е първата кино-дистопия във времето на
несигурността: тя улавя обкръжаващия ни ужас от един свят,
лишен от сигурност за социалните придобивки или работното
място, в който бедните са заклещени в непрестанно сегашно
време, неспособни да планират или мечтаят, като всичките им
психически и физически ресурси са отдадени на изнурителното
усилие просто да оцелеят. Главният герой е Уил Салас (в ролята
неправдоподобно е Джъстин Тимбърлейк), работник във фабрика,
живеещ в гетото Дайтън. Хипер изтощен от живота плутократ
подарява на Салас един век живот. Салас се отправя към Нов Грийнуич, но не е способен да се пригоди към спокойния ритъм на града.
Свикнал е да действа бързо, да вкарва колкото е възможно във
всеки момент, но в Нов Грийнуич такава една прибързаност е знак
за вулгарност. Както една сервитьорка в ресторант дискретно
казва на Салас, когато го вижда да натъпква храната в устата си,
той лесно бива разпознат като (класов) чужденец, защото прави
нещата твърде бързо. В Нов Грийнуич времето трябва да бъде
пропилявано на показ – подобно на начина, по който пространството бива пропилявано от богатите в нашия свят.
Дилъри на време не просто е атака срещу богатите – той се цели
срещу класовата система като такава. Богатите са нещастни по
свой собствен начин, животите им са лишени от посока или смисъл. Като Игрите на глада, Дилъри на време донякъде е коментар и
върху празната примамливост на елита на медиите и свободното
време. Както Силвия Вайс (Аманда Сейфрийд) казва: „бедните умират, а богатите не живеят“. С други думи, бедните са изтощени,
докато богатите са отегчени от света. Дъщеря на банкер, Силвия
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Сцена от филма Дилъри на време.

е уморена от стерилните хедонистични ритуали в Нов Грийнуич
и бързо бива привлечена към въстанието, когато среща беглеца
Салас. Така тя се превръща – подобно на Пати Хърст*, – в класов
предател, кроящ разрушаването на класовата система. Но когато
Силвия и Салас започват да обират „Време-банки“ и да наводняват
гетата с време, те разбират, че отговорът на богатите е просто
да увеличат цената на живота. Филмът завършва двусмислено –
Салас и Силвия продължават да обират Време-банки, но дали това
е напразно или е предреволюционно действие остава неясно.
Това колебание може би е показателно за настоящия момент,
в който откъслечни предизвикателства към дистопията на неолиберализма може би предвещават момента на радикална промяна.
Ако мрачността на Никога не ме оставяй се дължи на това, че дори
не подхваща възможността за колективно бягство или въстание,
то малкото количество надежда в Игрите на глада и Дилъри на
време произлиза от това, че вървят пипнешком към нови видове
* Пати Хърст е внучка на издателя магнат Уилям Рандолф Хърст. На 19- годишна възраст бива
отвлечена от лява терористична групировка, известна като Symbionese Liberation Army. След
като прекарва време с отвлеклите я, тя се присъединява към тях и активно се включва в пропагандната им дейност. След залавянето ѝ и процеса срещу нея е отсъдено, че действията ѝ са
били плод на собствената ѝ воля.- Бел. прев.
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колективно действие. Арената на Игрите на глада, в която експлоатираните биват принудени да се съревновават едни с други
за забавление на отегчения елит, е по-ужасяващо неустоим образ
на недостига на солидарност в нашия свят, отколкото ни се иска.
Всяко сътрудничество в Игрите на глада по необходимост е кратковременно – тъй като (ако нещата вървят по план) може да има
само един победител, всеки член на съюза знае, че може да трябва
да убие онези, с които за кратко си сътрудничи. Борбата за бягство от арената включва отхвърлянето на този наложен хобсианизъм, (пре)откриването на солидарността. Може ли да се каже,
че романите на Колинс са в унисон не само с разпадащата се (неолиберална) дистопия, но и със света, който ще я замени?

Източник
Превод от английски: Неда Генова
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Петър Пиперков

П

рез последните десетилетия икономиката и икономистите успяха да завоюват трона на „експертизата“ в
почти всички сфери на обществения (а и на личния) живот.

Този процес се случи сякаш толкова естествено, че в някакъв
момент “икономист” (нещо, което не носи ясно съдържание и смисъл) се превърна в престижна професия, изучавана в почти всички
университети и мечтана от мнозина. Това обаче не се случи благодарение на някакви научни достижения или на факти от обективната действителност, които показват правотата на доминиращата в момента школа. Все повече научни изследвания ясно
ни показват, че има нещо много сбъркано в днешната икономическа... „наука“.
Но нека започнем от по-далеч… Икономистите обичат да
представят дисциплината си като „точна/формална наука“. Първият аргумент, който обикновено привеждат, е силното използване на математика, която наистина е както точна, така и наука,
и необоримостта на достигнатите чрез нея теоретични (но не и
емпирични!) резултати. Но в този аргумент има един прост логически трик.
На първо място, икономиката използва математиката,
такава, каквато е била тя през XVII-XIX век.* На второ място,
икономиката се причислява към социалните науки, наред с антропологията, социологията, психологията, педагогиката, етнографията и много други, защото е наука, изследваща човешкото

* Широко използваните днес в икономиката диференциални уравнения са формулирани през 1671 г.
от Нютон и Лайбниц. Макар доста от използваните иконометрични методи да представляват
надграждане над тях, в крайна сметка всичко се свежда до 1671 г.
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общество. Тя не е точна наука и няма как да бъде, защото сложното и многопластово човешко поведение не може да бъде сведено само до математически формули и уравнения. Но има и още!
Икономистите прилагат математиката грешно в много от случаите. Един такъв пример е елементарният факт, че много малките числа не са нула, както приемат те, и това проличава ясно,
когато сумирате 1 милион пъти 0,000001. Според икономистите
сборът е 0, но според науката е... 1. Така се стига до парадокса,
според който ако следваме логиката на икономистите, Земята е
плоска. Но за това в следващия брой.
Друг основен проблем с научността на дисциплината икономика е, че когато в някоя истинска наука обективните факти и
изследвания отхвърлят дадена теория, учените си дават сметка,
че са грешали, и се опитват да я коригират съобразно действителността. Така се е случила например Коперниковата революция.
Икономистите обаче не действат по този начин. Когато емпиричните резултати не потвърждават теориите им, те обикновено
заявяват, че някои от предварителните условия не са изпълнени
и затова резултатът е такъв. Тези резултати не опровергават
теорията ни, казват те, необходимо е действителността да бъде
приведена в съзвучие с теорията. Можем само искрено да се радваме, че този антинаучен начин на мислене не е бил доминиращ в
астрономията по онова време, защото можеше да ни се наложи да
разместим и прекроим цялата Слънчева система, за да приведем
действителността в съзвучие с геоцентричната теория.
На следващо място, всяко научно знание би следвало да поставя
човешкия прогрес, повишаването качеството на живот на първо
място. Целта на науката е да ни помогне да разберем по-добре и в
пълнота действителността и да живеем по-добре. Но в икономиката печалбата (и нейното максимизиране) са на първо място. Ако
дадено научно изследване не може да донесе пазарна реализация и
печалба, то според икономистите то не трябва изобщо да бъде
започвано. Без значение ползите за човечеството, което би могло
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да донесе. Ако и на вас това ви звучи крайно социопатично и мизантропично, може би детекторът ви за глупости работи. Апропо,
споменавайки социопатия, според емпирични изследвания на един
от сравнително по-новите и не толкова ортодоксални дялове в
икономиката, бихейвиористичната икономика, съществуват две
групи хора, които действат съобразно издигнатия в почти религиозен култ „рационален икономически агент“ – социопатите и
самите икономисти. Звучи ви безумно? Не и ако сте икономист.
В настоящата поредица ще разгледаме само някои от основните логически безсмислици на икономичeската „наука“ такава,
каквато се изучава в момента почти навсякъде в света. Ако искаме
да разгледаме всички, едва ли бихме се вместили в обема на „Война и
мир“, затова ще се фокусираме върху базовите допускания и идеи,
които би следвало да са основа на едно кохерентно, консистентно
и смислено научно познание, каквото икономикса има претенцията да е. Разбира се, множество теоретици и емпирици не са част
от тази ортодоксалност. Техният алтернативен и по-адекватен поглед над действителността също ще бъде разгледан в тази
поредица в опит да се даде алтернатива на задънената улица, в
която се намира ортодоксалността от много време насам.
***
Нека започнем от идеята за „рационалния икономически агент“ и
един от основните стълбове в икономикса – индивидуалното поведение на потребителя. Имайте предвид, че това са идеи, които не
просто се преподават в учебните заведения по света. Ученици и
студенти са карани да ги приемат абсолютно безкритично, като
някакви аксиоми, като обективни факти от действителността.
Самата концепция за рационалност в икономиката, такава, каквато
я познаваме днес, е измислена (буквално) през 1961 г. от Джон Мут*
* Muth, J. F. , „Rational Expectations and the Theory of Price Movements“, Econometrica 29, 1961, pp.
315–335.
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в неговата Хипотеза за рационалните очаквания. Според тази хипотеза (повтаряме – хипотеза!) целящите максимизиране на полезността икономическите агенти могат адекватно да предсказват бъдещето чрез серия от проби и грешки, при които в крайна
сметка формират правилни и верни очаквания за бъдещето. Според Мут именно тези „информирани предсказания за бъдещи събития“ са в основата си същото като предсказания на релевантна
икономичека теория и следователно са рационални. Идеята на Мут
имплицитно приема за вярно, че може да имаме адекватна и систематично вярна информация за бъдещето. Тя приема формата на
мета-рационалност – икономическите агенти имат не само вярна
информация за бъдещето, те имат вярна и адекватна представа
за структурата и функционирането на цялата икономическа система. „Информирани предсказания за бъдещето“, „информация за
бъдещето“!? Ако сте някой конспиративен ню-ейдж спиритуалист
или пък баба Ванга, това може и да не ви изглежда толкова неадекватно, но ако имате претенции за научност, би следвало поне леко
да се смутите от подобно безумие. Икономистите обаче нямат
проблем с това. Затова и икономисти-критици на ортодоксалността като Стив Кийн използват чисто символично термина
„пророчески очаквания“ в противовес на „рационални очаквания“.*
Това е често срещан трик – когато теорията им изисква включването на някаква логическа глупост, която няма никаква връзка с
действителността и по-скоро би ви вкарала в психиатрична клиника, те решават, че... просто ще приемат тази глупост за вярна
и ще продължат нататък. Това е надграждане върху недоказано
и очевидно грешно твърдение – „ако приемем, че това е така, то
следва, че онова е иначе; щом онова е иначе, както вече доказахме
(доказахме!?), то от това следва, че...“.
* Keen, S., Debunking Economics - Revised and Expanded Edition: The Naked Emperor Dethroned?, Zed
Books, 2011
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Тази идея има едно любопитно следствие – щом имаме адекватна и
систематично вярна информация за бъдещето, следователно икономическите кризи са невъзможни. Което, разбира се, не отговаря
на действителността.
Но основополагащата за икономическата наука концепция за
рационалността не приключва до тук. Тя твърди, че всеки наш
икономически избор е рационален, в смисъл, че е обусловен само от
обективната действителност. Ние преценяваме ползите и разходите от всяка покупка във всеки един момент. Избираме ориз пред
картофи, защото с първите ще се нахраним повече при един и същ
паричен разход. Усетихте ли уловката? Дори и да приемем, че по
някакъв начин можете да измерите количественно ситостта си
и полезността, която извличате от консумацията (а икономистите твърдят точно това), какъв калкулатор би следвало да
носите в джоба си, за да можете да направите този рационален
избор в супермаркет със стотици и дори хиляди стоки? Икономистите явно живеят в някаква тоталитарна паралелна реалност,
в която има само ориз и картофи и нищо друго. В свой текст Гордън Бигелоу казва, че „ако си купиш нож Гинсу в 3 часа през нощта,
неокласическият икономист ще каже, че точно в този момент си
преценил, че тази покупка ще оптимизира ресурсите ти“.*
Любопитното е, че един немски икономист на име Райнхарт
Сипел се опитва да докаже емпирично хипотезата за рационалния
икономически агент през 1997 г. Резултатът от експеримента
му е колкото смешен, толкова и тъжен, защото е показателен за
посочения по-горе маниер на игнориране на действителността.
Сипел дава на 12 от студентите си набор от 8 различни стоки и
услуги, бюджетно ограничение и относителни цени между въпросните стоки и услуги. Студентите разполагат с колкото време
* http://www.lifeaftercapitalism.info/critique/150-let-there-be-markets
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им е необходимо, за да решат, измерят и изчислят финалния си
избор. Съвсем неочаквано за него, 11 от 12 студента се провалят и
се оказват абсолютно „нерационални“. Сипел увеличава извадката
на 30 души, но резултатът е същият. Начинанието му завършва
с провал, който той се опитва да замаскира по различни начини,
включително и обвинявайки очевидност, която обаче не може
да го оправдае – потребителите не могат да разграничат ясно
полезността от различните комбинации и поради това... просто
се объркват и грешат. Отново – действителността е виновна,
защото не следва стерилните и неадекватни теоретични модели.
Какво всъщност е изисквал Сипел от студентите си? Той е
пожелал от тях да изберат каквато и да е комбинация от количества от тези 8 стоки и услуги, която се вмества в предварително
зададения доход. Колко такива комбинации съществуват? Отговорът е „безкрайно количество“, но ако ограничим избора до дискретни единици, отговорът е... над 16,7 милиона. Това е последствие от феномен, който компютърните специалисти наричат
„проклятието на многоизмерността“, а ние бихме могли също
така да наречем и „проклятието на тоталитарната несвобода“.
Не ви ли се струва иронично? Привържениците на свободния пазар
непрекъснато говорят за свободата на избора, а моделите на
икономистите обикновено включват само 2 стоки и/или услуги,
между които агентите могат да избират. „Нерационалността“,
която Сипел открива в рационалното поведение на потребителите, произтича от един простичък и очеваден факт – едно съзнателно същество не може да направи сравнението между тези
над 16,7 милиона комбинации дори в рамките на целия си живот.
Отново, експериментът му включва само 8 стоки и услуги. Следващият път, когато отидете в супермаркета, опитайте се да
преброите колко точно стоки се предлагат в него.
Четейки тези редове, много от вас сигурно се питат защо се
занимаваме с очевидности. И по принцип биха били прави. Проблемът обаче се корени в това, че огромната част от икономистите
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са слепи за тези очевидности или просто избират да ги игнорират.
Причините за това са разнообразни. В някои случаи става въпрос
просто за отказ да признаят грешките си. В други, те наистина
не ги виждат, което може би е нормално, ако цял живот си бил
индоктриниран в подобен фундаментализъм. Но не бива да забравяме и една много по-дълбока причина – тази псевдо-наука служи
за интелектуално легитимиране на икономическата система, в
която живеем. А онези, които печелят от нея, никак не биха искали
да разберете, че дори и базовите допускания на теорията им са
абсолютен нонсенс. Все пак те притежават експертното знание,
нали така?
Концепцията за рационалност с нейните два основни стълба –
рационалните очаквания и рационалният икономически агент –
е само върхът на айсберга. В следващия брой ще разгледаме как
този абсурд придобива още по-големи размери – за икономистите
Земята е плоска!
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Фернандо Соланас и Октавио Джетино
Увод и превод от английски: Неда Генова

Заглавно изображение:
Плакат на филма „Нощта на пещите“
от Фернандо Соланас и Октавио Джетино

М

анифестът на аржентинските автори Фернандо Соланас и Октавио Джетино „Към едно Трето кино“ е един
от редица подобни документи, написани от револю-

ционни и критични латиноамерикански режисьори през 60-те
години. Той се нарежда наред със „За едно неперфектно кино“ на
кубинеца Габриел Гарсиа Еспиноза от 1969 г., както и с „Естетика на глада“ на бразилеца Глаубер Роша (публикувано през 1965 г.) и
споделя основната тема на тези други знакови текстове, а именно въпроса за неоколониализма и културната еманципация. Както говори цитатът, бележещ началото на „Към едно Трето кино“,
едно от големите си вдъхновения Соланас и Джетино черпят от
великия писател, психоаналитик и революционер от Мартиника Франц Фанон (чиито трудове все още почти изцяло липсват на
български език).
Соланас и Джетино изхождат от една особена ситуация
в Латинска Америка през втората половина на ХХ век, която
наричат „неоколониална“. Неоколониализмът се отличава с културното, политическо и икономическо доминиране от страна на
империалистки капиталистически сили върху страни, традиционно възприемани като „недоразвити“. Двамата автори си поставят за цел да изобличат механизмите и последиците от този
тип потисничество и призовават за еманципация на всички фронтове. Техният подход е подчертано ситуиран и те неколкократно наблягат върху необходимостта от това всеки работ-
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ник, творец и професионалист да разпознае конкретната сфера, в
която може да упражни влияние и чиято промяна би могъл активно да предприеме. Затова и акцентът на режисьорите е върху
киното – или поне тяхната позиция в сферата на кинотворчеството е основна част от причината за заниманието им с възможността за появата на „Трето кино“.
Друга основна причина е прогресивното им схващане за медиите и технологиите. Подобно на Бенямин, те виждат в ерата на
техническо възпроизвеждане на творбата по-скоро възможност
за еманципация, отколкото някакъв съдбовен крах или пък път към
още по-голямо потисничество. Според тях именно техническите
новости и улесненият достъп до тях биха могли да доведат до
широката им употреба с подривни цели от големи части от населението. И докато в края на 60-те години (дори преди масовото
разпространение на видеото) този оптимизъм до някаква степен
да е звучал прекомерен, то сега, стига само да се замислим върху повсеместната употреба на смартфони при масови протести или при документирането на случаи на полицейско насилие и,
можем да се убедим, че апокалиптичното виждане на технологиите като единствено средство за „потискане“ на някаква есенциалистка представа за човека никога не е било на страната на
критиката и трансформацията. В този ред на мисли манифестът
за Трето кино е далеч по-авангарден от някои днешни културни
и наглед критични към съвремието ни продукти като например
нашумелия сериал Black Mirror, който представя една неизменно
консервативно-апокалиптична (а често и морализираща) визия за
възможностите на технологиите в контекста на анти-утопията.
Един от основните мотиви на манифеста е ролята на артиста или интелектуалеца в борбата срещу неоколониализма. Джетино и Соланас настояват както върху тяхната демистификация,
така и върху необходимостта от „приземяване“ и демистифициране на самата представа за изкуството като нещо откъснато от политическата реалност. Те наблягат върху това, че уни-
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версалистки представи за изкуството, естетиката, красотата,
творбата и прочие са поначало плод на една буржоазна и из основи деполитизирана визия за тази сфера на продукция. Представи, които поставят ценността на изкуството „в самото него“,
неизменно ще поддържат разделението на артистичната от
политическата, културната от социалната сфера. Подобен тип
аргумент срещу това изкуствено и реакционно разделение може
да бъде открит в по-късните текстове на Жак Рансиер, например
в „Еманципирания зрител“.
Виждането на Соланас и Джетино за вида социална намеса,
който е нужен в контекста на усилията за деколонизация, е изначало антиреформистко. Темата за (социалистическата) революцията присъства неизменно в текста им, като тя представлява
не някакъв абстрактен хоризонт на социалната мобилизация, ами
бива представяна като реална възможност, настъпваща в изпълненото с различия настояще.
И отново, ако този тип упование в перспективата за масово надигане и революция започва да ни се струва наивно, то то
бива балансирано от други, далеч „по-трезви“ моменти в текста.
Такова е например напомнянето за слабостта и неефективността на една критика, която се помещава в рамките на допуснатото от „Системата“ поле. Действително, те пишат както за
широката зона на „позволен протест“ в самата нея, така и за способността ѝ да абсорбира действия и активности, първоначално
замислени като подривни и критични. Днес, в контекста на неолиберален капитализъм и на една далеч по-децентрализирана „Система“, в която е много по-трудно да се разграничат два доминиращи идеологически блока (като например САЩ и СССР), можем
още по-непосредствено да наблюдаваме подобни тенденции, особено в сферата на изкуството. Там интегрирането, неутрализирането и „смилането“ на често радикални артистични проекти
тече с пълна сила. Актуален пример за това е институционализацията, историзирането и, в крайна сметка, комерсиализацията на
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Guerrilla Girls с характерните си маски в Whitechapel галерията, където се състоя първата
изложба във Великобритания, посветена изцяло на активизма и творчеството им.

работата на феминисткия колектив Guerrilla Girls със скорошната
им изложба в Whitechapel Gallery в Лондон.
Два са потенциално проблематичните моменти в текста.
От една страна, това е упованието в представата за нация и за
хомогенно народно движение, а от друга – настояването върху
реалността и истината като неизменно подривни. Важно е да се
разбере, че употребата на представата за една обединена нация в
лицето на империалистката експанзия е стратегическо и дори до
известна степен спекулативно. Това обаче не премахва въпроса за
степента на липсата на по-диференцирано разглеждане на населението на една държава като Аржентина например, освен по класов принцип. Докато Соланас и Джетино наблягат върху различните позиции на средните и работническите класи по отношение на
неоколониалното влияние, те не обръщат внимание върху други
възможни позиции, които биха обуславяли степента на експлоата-
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ция, или съответно склонността към еманципативни действия на
полов, етнически или друг принцип. Така представата за хомогенна
и обърната в същата посока нация остава опасно романтизирана.
Противопоставянето фантазия–реалност, от друга страна, може да бъде прието като стратегическо, но все пак отиващо недостатъчно далеч. При все липсата на критически поглед
върху властовите предпоставки за изграждането на онова, което се възприема като „истина“, Соланас и Джетино са принудени
да останат в плен на една опростенческа опозиция между истина
и фантазия/илюзия. Така единствената възможност за атака върху неоколониалния дискурс се оказва приравняването му с „илюзия“ и лишаването му от реалност. Същевременно показването
и излагането на народната „реалност“ чрез творчески (и в частност документални/филмови средства) се превръща в подривен
акт: „Всеки образ, който документира [...] или задълбочава истината на една ситуация, е нещо повече от филмов образ или чисто художествен факт. То се превръща в нещо, което Системата
намира за несмилаемо.“ От друга страна, отново прибързаните
обвинения в наивност трябва да бъдат оставени настрана, защото авторите пишат, че простото документиране на реалността
няма да е достатъчно. Позовавайки се на Маркс, те напомнят, че
това, което в момента е нужно, би било една активна намеса в нея,
а не задоволяването с простото ѝ интерпретиране. Конкретните факти, имащи критически потенциал в контекста на борбата
за национално самоопределяне, са „обвинителните“ и тези, които
свидетелстват за потисничеството. Затова и от гледна точка на
неоколониалното господство тяхното изобличение би се равнявало на изобличение и на едно действително подривно действие.
Може би за това свидетелства и реакцията, която получава собственият филм на Джетино и Соланас, който те неколкократно споменават в текста – „Часът на пещите“ (La Hora de los
Hornos) от 1968 г. Към края на манифеста си авторите се обръщат към по-прагматични теми и към обсъждането на практичес-
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ките задачи пред революционните режисьори, заели се с правенето на революционно кино. Употребата им на понятието „филмов
акт“, което идва да означава една отворена, незавършена творба,
изискваща от публиката да я „продължи“, напомня за т.нар. оpera
aperta („отворена творба“), за която пише Умберто Еко още през
1962 г. Принципът, въз основа на който функционира, е близък до
тенденциите в тогавашното световно съвременно изкуство в
посока пърформанс, събитийност, събаряне на т.нар. „четвърта
стена“, както и на жанра от 60-те и 70-те години expanded cinema
(букв. „разширено, уголемено кино“).
Най-богат прочит на текста би бил следователно възможен при
комбинирането на исторически и съвременни перспективи върху него. Той нито може да бъде разгледан в изолация от конкретния политически и исторически контекст, в който се е зародил,
нито обаче изследването му единствено като един вид документ
с изтекъл срок на годност би било продуктивно. Липсата на почти
всякакви пост-колониални текстове на български език е повече от
жалко и една от надеждите ни в dВЕРСИЯ е да започнем да запълваме тези липси. Това е породено от убеждението ни, че четенето
на автори като Джетино и Соланас, но и като Фанон, Баба, Саид
и Чакраварти продължава да бъде наложително, дори (особено) в
нашия привидно откъснат от всякаква пост-колониална реалност
контекст.
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Към едно Трето кино
От Фернандо Соланас и Октавио Джетино
„...трябва да обсъждаме, трябва да изобретяваме…“
Франц Фанон

До не много отдавна всеки опит за създаване на деколонизиращи филми, обръщащи гръб или активно противопоставящи се на Системата
в колонизираните, неоколонизирани или дори в самите империалистки страни, би ни се сторил като донкихотовско приключение.* Доскоро филмът бе синоним на спектакъла и забавлението: с две думи, беше
просто още една стока. В най-добрия случай филмите успяваха да свидетелстват за упадъка на буржоазните ценности и социалната несправедливост. Като правило филмите се занимаваха единствено с последиците, но никога с причините; това беше кино на мистификацията и
антиисторичността. Беше кино на принадената стойност. Впримчен
в тези условия, филмът – най-ценният комуникационен инструмент в
днешно време – беше обречен да задоволява единствено идеологическите и икономически интереси на собствениците на филмовата индустрия, на лордовете на филмовия пазар, огромното мнозинство от които бяха от Съединените щати.
Беше ли възможно тази ситуация да бъде преодоляна? Как можеше да бъде зачекнат проблемът за създаването на освободителни филми, когато разходите възлизаха на няколко хиляди долара, а каналите
за разпространение и показване бяха в ръцете на врага? Как можеше да
бъде гарантирана приемствеността на работата? Как можеше да бъде
достигната публиката? Как можеше да бъдат надмогнати наложените

*Това е вторичен превод, направен по английския превод на текста на Соланас и Джетино Hacia un tercer
cine, публикуван за първи път на испански език през 1969 г. в списанието Tricontinental, издавано от Организацията за солидарност на африканските, азиатски и латиноамерикански народи (OSPAAAL). Екипът
на сп. dВЕРСИЯ ще бъде благодарен, в случай че някой от испаноговорящите ни читатели би ни помогнал
за съгласуване на българския превод с испанския оригинален текст.
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от Системата репресия и цензура? Тези въпроси, които можеха да
бъдат умножени във всички посоки, водеха и все още водят много хора до скептицизъм и рационализация: „революционно кино не
може да съществува преди революцията“; „революционни филми
са били възможни единствено в освободените страни“; „без подкрепата на революционна политическа сила, революционните кино
или изкуство са невъзможни“. Грешката се дължеше на приемането на същия подход към реалността и към филмите, какъвто
предприемаше буржоазията. Моделите на създаване, разпространение и показване продължаваха да бъдат тези на Холивуд именно защото – в идеологията и политиката – филмите още не се
бяха превърнали в средство за ясно обособено разграничение от
буржоазната идеология и политика. Реформистката политика,
изразяваща се в диалог с врага, в съжителство и в свеждане на
национални противоречия към тези на два привидно единствени
по рода си блока – СССР и САЩ – беше неспособна да произведе
нещо повече от едно кино в рамките на самата Система. В найдобрия случай то би могло да бъде „прогресивното“ крило на киното на Върхушката. В крайна сметка, за да се измени качествено
такова едно кино, то беше обречено да чака, докато световният
конфликт се разреши мирно в полза на социализма. Най-смелите
опити на тези кино-творци, които се опитваха да завладеят крепостта на официалното кино, завършваха, както Жан-Люк Годар
красноречиво се изрази, с това, че самите кино-творци се оказваха
„хванати в капана в крепостта“.
Но наскоро поставените въпроси изглеждаха обещаващи; те
възникнаха от една нова историческа ситуация, в която кино-творецът, както често се случва с образованата прослойка в нашите страни, по-скоро беше закъснял: десет години след Кубинската
революция, след Виетнамската борба и разгръщането на разпространилото се из целия свят освободително движение, чиято движеща сила може да бъде открита в страните от Третия свят.
Съществуването на масите върху световната революционна пло-
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скост беше основният факт, без който тези въпроси не биха могли да
бъдат поставени. Една нова историческа ситуация и един нов човек,
родени в процеса на анти-империалистическата борба, изискваха нова,
революционна нагласа от световните кино-творци. Въпросът за това
дали едно войнствено кино е възможно преди революцията започна да
бъде изместван – поне сред ограничени групи – от въпроса дали едно
такова кино трябва непременно да допринесе към възможността за
революцията. Утвърдителният отговор бе отправната точка за първите опити да се канализа процесът на търсене на възможности в множество страни. Примери за това са Newsreel, северноамериканска нова
лява филмова група, cinegiornali на италианското студентско движение, филмите, направени от Etats Generaux du Cinema Francais, както и
тези на британските и японски студентски движения – всички те продължение или задълбочаване на работата на един Йорис Ивенс* или на
един Крис Маркър**. Достатъчно е да се наблюдават филмите на Сантяго Алварес*** в Куба или на киното, развивано от различни режисьори в „родината на всички“, както би казал Боливар, в търсенето им на
революционно латиноамериканско кино.
Днес един истински дебат върху ролята на интелектуалците и
артистите преди освобождението обогатява перспективите върху интелектуалната работа по целия свят. Този дебат обаче се движи
между два полюса: един, който предлага прехвърлянето на цялата
способност за интелектуална работа върху специфична политическа
или политическо-военна функция, отричайки перспективата за коя да
е артистична дейност поради идеята, че тази дейност неминуемо ще
бъде абсорбирана от Системата. Другият запазва вътрешната двойственост на интелектуалеца: от една страна, „творбата“, „привилегията на красотата“ – изкуство и красота, които не са обезателно обвързани с нуждите на революционния политически процес, – а от друга,

* Холандски режисьор на документални филми, сред които A Tale of the Wind, Far from Vietnam и др.
** Френски експериментален режисьор. Сред по-известните му филми са La Jetée, A Grin Without a Cat и
Sans Soleil
*** Кубински експериментален режисьор, автор на Now и LBJ. Също така си сътрудничи със Соланас и
Джетино при правенето на Hora de los Hornos.
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политическа

ангажира-

ност, която обикновено
се съдържа в подписването на някои анти-империалистки манифести.
На практика тази гледна точка означава разделянето на политика от

Кадър от експерименталния филм
Sans Soleil на Крис Маркър

изкуство.

Тези противоположности според нас се дължат на два пропуска: на
първо място, на възприемането на културата, науката, изкуството и киното като еднозначни и универсални понятия, а на второ,
недостатъчно ясна представа за факта, че революцията не започва
с изземането на политическа власт от империализма и буржоазията, ами по-скоро тогава, когато масите усетят нуждата от промяна и техните интелектуални авангарди започнат да изучават и
провеждат тази промяна чрез дейности на различни фронтове.
Културата, изкуството, науката и киното винаги отговарят
на противоречиви класови интереси. В неоколониалната ситуация
се съревновават две представи за култура, изкуство, наука и кино:
тази на властимащите и тази на нацията. Тази ситуация ще продължи, докато националната идея не се идентифицира с тази на
владетелите, докато статутът на колонията или полу-колонията
продължава с пълна сила. И още, тази двойственост ще бъде преодоляна и ще достигне единствена и универсална категория само
когато най-високите човешки ценности се върнат от изгнание, за
да постигнат хегемония, когато човешкото освобождение стане универсално. Междувременно съществуват нашата култура и
тяхната култура, нашето кино и тяхното кино. Тъй като нашата
култура е импулс към еманципация, тя ще продължи да съществува, докато еманципацията стане реалност: подривна култура,
която ще носи в себе си подривни изкуство, наука и кино.
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Липсата на осъзнаване по отношение на тези двойствености
обикновено кара интелектуалеца да се занимава с артистични и
научни изрази така, както са „универсално приети“ от властимащите класите, най-много въвеждайки някоя и друга поправка в
тези изрази. Не сме стигнали достатъчно далече в развитието
на революционни театър, архитектура, медицина, психология и
кино; в развитието на култура от и за нас. Интелектуалецът взима всяка една от тези изразни форми като единица, която трябва да бъде поправена отвътре, а не отвън, чрез присъщите ѝ нови
методи и модели.
Един астронавт или рейнджър мобилизира всичките научни
ресурси на империализма. Психолози, лекари, политици, социолози, математици и дори творци биват хвърлени в изследването на
всичко онова, което служи – от гледна точка на различни специалности – на подготовката на пóлета в орбита или на клането
на виетнамците; в по-широк смисъл всички тези специалности са
еднакво ангажирани в задоволяването на нуждите на империализма. В Буенос Айрес армията заличава villas miseria (градски бедняшки райони), а на тяхно място издига „статегически махали“ с градоустройство, което цели да улесни военната намеса, когато ѝ
дойде времето. На революционните организации им липсват специализирани фронтове не само срещу империалистките медицина,
инженерство, психология и изкуство, но също така в медицината, инженерството, психологията и изкуството – но също така
и в собствените ни революционни инженерство, психология, изкуство и кино. За да бъдат ефективни, тези полета трябва да разпознаят приоритети на всеки етап – нужните в борбата за власт
или пък онези, които се изискват от вече победилата революция. Примери: създаването на политическа чувствителност към
нуждата за предприемане на военно-политическа борба с цел изземане на властта; развитие на медицината, за да служи при сражения в селски или градски зони; координация на енергиите за
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достигане на реколта от 10 милиона тона захар, както се опитаха
в Куба; или развитие на архитектура и градско планиране, способни да устоят на масивните въздушни нападения, които империализмът може да предприеме по всяко време. Специфичното укрепване на всяка специалност и поле може с най-голяма ефикасност да
очертае ролята на интелектуалеца в днешно време. Видно е, че
масова революционна култура и съзнание могат да бъдат достигнати само след вземането на политическа власт, но е не по-малко
вярно, че употребата на научни и артистични средства, заедно с
военните и политически такива, подготвя терена за това революцията да се превърне в реалност и подпомага решението на
проблемите, които ще възникнат с изземането на властта.
Интелектуалецът трябва да работи през полето си на
действие, в което може рационално най-ефикасно да работи. Щом
фронтът е установен, следващата му задача е да разпознае коя
е вражеската крепост в рамките на точно този фронт и къде и
как трябва да приложи силите си. В това сурово и драматично
ежедневно търсене може да се появи културата на революцията,
чиято база ще подхранва – започвайки още от сега – новия човек,
чието олицетворение е Че. Това не е абстрактен човек или „освобождението на човека“, ами друг човек, способен да се надигне от
пепелта на стария, отчужден човек, който сме ние и който новият човек ще разруши, започвайки да подклажда огъня от днес.
Антиимпериалистката борба на хората от Третия свят и на
техните еквиваленти в империалистическите страни днес представлява оста на световната революция. Третото кино е според
нас онова кино, което разпознава в тази борба най-гигантското
културно, научно и артистично проявление на времето ни, огромната възможност за изграждане на освободена личност с всеки
един народ като отправна точка – с две думи, деколонизацията на
културата.
Културата, включително киното на една неоколонизирана
страна, е само изражението на една цялостна зависимост, която
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генерира модели и ценности, родени от нуждите на империалистката експанзия.
За да се наложи, неоколониализмът трябва да убеди хората на
една зависима страна в собствената им малоценност. Рано или
късно малоценният човек разпознава Човека с главно Ч; това разпознаване означава разрушението на защитните му средства. Ако
искаш да бъдеш човек, казва потисникът, трябва да бъдеш като
мен, да говориш езика ми, да отречеш собственото си съществуване, да превърнеш себе си в мен. Още през 17-и век йезуитските мисионери провъзгласиха наклоността на [южноамериканските] местни да копират европейски произведения на изкуството.
Копирач, преводач, интепретатор, в най-добрия случай зрител,
неоколониализираният интелектуалец винаги ще бъде поощряван
да отказва да възприеме собствените си творчески възможности. Забраните, откъсването, ескейпизмът, културният космополитизъм, артистичната имитация, метафизичното изтощение,
предаването на страната – всички те намират плодородна почва,
в която да растат. [1]
Културата става двуезична.
…не заради употребата на два езика, ами поради съпоставката на два културни модела на мислене. Единият е националният,
този на хората, а другият е отчуждаващ, този на класите, подчинени на външни сили. С колонизацията на горните класи културата на империализма индиректно привнася сред масите познание,
върху което не може да бъде упражнен контрол. [2]
Точно както нямат власт върху земята, върху която стъпват, неоколонизираните хора не владеят и идеите, които ги
обгръщат. Познанието на националната реалност предпоставя
навлизането в мрежата от лъжи и объркване, които следват от
независимостта. Интелектуалецът е длъжен да се въздържи от
спонтанна мисъл; ако мисли, то той обикновено рискува да го прави на френски или английски – никога на езика на собствената си
култура. Тя, досущ като процеса на национално и социално освобождение, е все още неясна и едва начеваща. Всяко късче информа239

ция, всяко понятие, което се носи около нас, е част от една структура на миражите, която трудно може да бъде разглобена.
Местната буржоазия в пристанищни градове като Буенос Айрес,
както и съответните ѝ интелектуални елити, представляваше от самото начало на историята ни трансмисионния ремък на
неоколониалисткото навлизане. Зад призиви като „цивилизация или
варварство“, изработени в Аржентина от европеизиращия либерализъм, стоеше опитът да се наложи една цивилизация напълно в
услуга на нуждите на империалистката експанзия и желанието да
се унищожи съпротивата на националните маси. В нашата страна
те в последствие бяха наричани „паплачта“, „банда черни“ и „зоологичен отпадък“, а в Боливия – „немитите хорди“. По този начин
идеолозите на полу-държавите, предишни господари в „играта на
големи думи със суровия, подробен, груб универсализъм“ [3] служеха като глашатаи на онези последователи на Дизраели, който
интелигентно обявяваха „Пред правата на човека аз предпочитам
правата на англичанина.“
Средните сектори и преди, и понастоящем най-добре възприематкултурниянеоколониализъм.Тяхнотодвойственокласовоположение, буферната им позиция насред социални противоположности и по-големите им възможности за достъп до цивилизацията
предоставят основа на империализма за социална подкрепа със значително нарастващо значение в някои латиноамерикански страни.
Ако в една отявлено колониална ситуация културното нахлуване е допълнение към окупацията от чуждестранна армия, по
време на някои етапи това нахлуване става основен приоритет.
То служи за институционализирането и нормализирането на зависимостта. Основната цел на тази културна деформация е това да
не позволява на хората да осъзнаят неоколониалната си позиция
и да се опитат да я променят. По този начин образователната
колонизация е ефективен заместител на колониалната полиция. [4]
Масовите комуникации обикновено довършват разрушението на националното съзнание и на колективната субективност
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по пътя към просвещението –
унищожение, което започва веднага щом детето има достъп до
тези медии, образованието и културата на властващите класи.
В Аржентина – 26 телевизионни
канала; един милион телевизора;
повече от 50 радио станции; стотици вестници, периодични издания и списания; и хиляди плочи, филми и др. прибавят своята

акултуризираща

роля

на

колонизация на вкуса и съзнанието към процеса на неоколониалното
започва

образование,
в

университета.

което

Плакат на филма La Hora de los Hornos.

„Масовите

комуникации

са

по-

ефективни за неоколониализма от напалма. Онова, което е реално,
вярно и рационално, може да бъде открито на границата на закона, точно както хората. Насилието, престъпленията и разрушението се превръщат в Ред, Законност и Нормалност.“ [5] Истината, в такъв случай, се превръща в подривна дейност. Всяко изразно
средство или комуникация, опитваща се да покаже националната
реалност, е подривна.
Културното проникване, образователната колонизация и
масовите комуникации днес обединяват сили в отчаян опит да
абсорбират, неутрализират и елиминират всяко изразно средство, което отговаря на опит за деколонизация. Неоколониализмът предприема сериозен опит да кастрира и смели културните
форми, които излизат извън границите на собствените му цели.
Правят се опити от тях да бъде премахнато именно онова, което
ги прави ефективни и опасни. Накратко, той опитва да ги деполитизира. Или казано другояче, да раздели културното проявление
от борбата за национална независимост.
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Идеи като „Красотата сама по себе си е революционна“ и „Всяко ново кино е революционно“ са идеалистични стремежи, които
не засягат неоколониалната ситуация, тъй като продължават да
разглеждат киното, изкуството и красотата като универсални
абстракции, а не като основна част от националните процеси на
деколонизация.
Всеки опит, без значение колко злостен, който не служи за
мобилизацията, подстрекаването и политизирането на сегменти от населението; който не служи по един или друг начин за
рационалното и осезаемото им въоръжаване за борбата – бива
приет безучастно или дори с удоволствие. Злостността, некомформизмът, явните бунтарство и недоволство са просто поредните продукти на капиталистическия пазар – те са потребителски стоки. Това е особено вярно в ситуация, в която буржоазията
се нуждае от ежедневна доза шок и вълнуващи елементи на контролирано насилие [6] – това ще рече, насилие, чието абсорбиране от Системата се превръща в приятно пронизване. Примери
за това са социалистически оцветените творби от живописта и
скулптурата, които новата буржоазия алчно търси, за да украси с
тях апартаментите и именията си; постановки, изпълнени с гняв
и авангардизъм, които биват шумно аплодирани от властващите класи; литературата на „прогресивни“ писатели, занимаващи
се със семантика и с човека на ръба на времето и пространството, което дава впечатление за демократичната широта на възгледите на издателските къщи на Системата и техните списания. Също така съществува киното на „предизвикателството“ и
„спора“, прокарвано от разпространителски монополи и показвано
в големи комерсиални студиа.
В действителност зоната на позволен протест в Системата
е много по-голяма, отколкото тя е готова да признае. Това дава на
творците илюзията, че, преминавайки някои тесни ограничения,
действат „срещу системата“. Не осъзнават, че дори анти-Системното изкуство може да бъде абсорбирано и използвано от Сис-
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темата едновременно като спирачка и като необходима само-поправка. [7]
При липсата на съзнание как да използваме онова, което ни принадлежи, за истинското ни освобождение – иначе казано, при липсата на политизация – всички тези „прогресивни“ алтернативи
започват да оформят лявото крило на Системата, подобрението на културните му продукти. Те ще бъдат обречени да извършват най-добрата работа отляво, която десницата днес може да
приеме и която следователно само ще послужи за оцеляването на
последната. „Върнете думите, драматичните действия и образите на местата, където могат да изпълнят революционна роля,
където ще бъдат полезни и ще могат да се превърнат в оръжия в
борбата“. [8] Поместете творбата като първичен факт в процеса на освобождение, поставете я на първо място в услуга на самия
живот, преди изкуството; разтворете естетиката в живота на
обществото – само по този начин, както казва Фанон, деколонизацията може да стане възможна, а културата, киното и красотата –
или поне онова, което за нас е най-важно – ще станат нашите култура, нашите филми и нашето чувство за красота. Историческите перспективи на Латинска Америка и на по-голямата част от
страните под имериалистко владичество са на път не да намалят потисничеството, а да го увеличат. Движим се в посока не
на буржоазно-демократични режими, ами на диктаторски форми на управление. Борбите за демократични свободи, вместо да
си присвояват отстъпки от Системата, по-скоро ги съкращават
предвид тясното ѝ поле за маневриране.
Буржоазно-демократичната фасада е хлътнала преди доста
време. Цикълът в Латинска Америка се отвори през последния век
с първите опити за самоопределяне на националната буржоазия,
обособена от метрополисите (примери са федерализмът на Роза в
Аржентина, режимите на Лопез и Франча в Парагвай, както и тези
на Бенгидо и Балмачеда в Чили) с традиция, продължаваща дъл-
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боко в нашия век: национално-буржоазни, национално-популярни
и демократично-буржоазни опити бяха предприети от Cardenas,
Yrigoyen, Haya de la Torre, Vargas, Aguirre Cerda, Peron и Arbenz. Но що
се отнася до революционните изгледи, цикълът определено е бил
завършен. Линиите, позволяващи задълбочаването на историческия опит на всеки от тези преживявания, днес минават през онези сектори, които възприемат ситуацията на континента като
такава на война и които подготвят, по силата на обстоятелствата, превръщането на региона в един Виетнам на следващото
десетилетие. Война, в която националното освобождение може да
успее само ако едновременно с това бъде поставено като социално освобождение – социализмът като единствената действителна
перспектива на който и да е процес на национално освобождение.
Понастоящем в Латинска Америка няма място нито за пасивност, нито за невинност. Отдадеността на интелектуалеца се
измерва по отношение на рискове, както и на думи и идеи; важи

Соланас и Джетино с Хуан Доминго Перон.
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онова, което прави, за да придвижи каузата на освобождението.
Работникът, който стачкува и така рискува да загуби работата
или дори живота си; студентът, който застрашава кариерата си;
военният, който не проговаря, когато го изтезават: всяко едно
от тези действия ни обвързва с нещо много по-важно от смътния
жест на солидарност. [9]
В ситуация, в която „законовото състояние“ е заменено от
това на фактите, интелектуалецът, който е още един работник, действащ на културния фронт, трябва все повече да се радикализира, за да избегне отричането на себе си и да извърши онова, което се очаква от него в наше време. Безсилието на всички
реформистки идеи вече достатъчно е бивало изобличено, не само
в политиката, но и в културата и филмите – особено в последните, чиято история е тази на империалистко господство, основно
от янките.
Докато по време на ранната (или пра-) история на киното
беше възможно да се говори за немско, италианско или шведско
кино, които биха били ясно обособени или отговарящи на определени национални характеристики, то днес тези разлики са изчезнали. Границите са пометени заедно с експанзията на северноамериканския империализъм и е наложен един филмов модел: този на
Холивуд. В днешно време е трудно да се намери филм в сферата на
комерсиалното кино, включително в онова, което е известно като
„авторско кино“ – както в капиталистически, така и в социалистически страни, – което да успява да избегне моделите на Холивудските филми. Те имат толкова силно влияние, че монументални
творби като „Война и Мир“ на Бондачук от СССР са и монументални примери за подчинението на всички похвати, наложени от
северноамериканската филмова индустрия (структура, език и др.)
и съответно, на всичките ѝ понятия.
Поставянето на киното в рамките на северноамериканските
модели, дори във формален смисъл, в езика, води до приемането на
идеологическите форми, предизвикали именно този език, а не друг.
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Дори присвояването на модели, които изглеждат само технически, индустриални, научни и пр., води до концептуална зависимост,
защото киното е индустрия, но се различава от други индустрии
в това, че е било създадено и организарано, за да генерира определени идеологии. 35-милиметровата камера, 24-те кадъра в секунда, дъговите лампи и комерсиалното място на показване пред публика са били замислени не за да предадат безкористно някаква си
идеология, а на първо място, за да задоволят културните нужди,
както и нуждите на принадената стойност, на определена идеология, на определен поглед към света: този на северноамериканския финансов капитал.
Механисткото завземане на едно кино, замислено като шоу,
което да бъде показвано в големи кина, със стандартна продължителност, херметични структури, раждащи се и умиращи на екрана, със сигурност задоволява комерсиалните интереси на продуцентските групи, но също така води до попиването на буржоазния
светоглед, който е продължение на изкуството от 19-и век, на
буржоазното изкуство: човекът се приема само като пасивен и
консумиращ обект. Вместо способността му да прави история да
бъде разпозната, на него се позволява само да я чете, да размишлява над нея, да се вслушва в нея и да я претърпява. Киното като
спектакъл, насочен към храносмилащ обект, е най-високата точка, която може да бъде достигната от буржоазното кино-творчество. Светът, преживяванията и историческите процеси са
затворени в рамката на картината, в театралната сцена и на
кино-екрана. Тази представа е началната точка на прекрасното
взаимодействие между буржоазната философия и придобиването на принадена стойност. Резултатът е едно кино, което бива
изучавано от мотивационни анализатори, социолози и психолози, от безкрайните изследователи на сънищата и фрустрациите
на масите, всички насочени към това да продават кино-живота,
реалността, както е замислена от управляващите класи.
Първата алтернатива на този вид кино, което бихме могли
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да наречем първо кино, се появи с т.нар. „авторско кино“, „експресивно кино“, „nouvelle vague“, „cinema novo“ или, конвенционално,
с второто кино. Тази алтернатива обозначаваше стъпка напред
дотолкова, доколкото изискваше от режисьора да бъде свободен
да се изразява с нестандартен език и доколкото представляваше
опит за културна деколонизация. Но такива опити вече достигнаха, или скоро ще достигнат, външните граници на позволеното от
системата. Режисьорът на второ кино остава „заклещен в крепостта“, както казва Годар, или е на път да се заклещи. Търсенето
на пазар за 200 000 зрители в Аржентина – цифра, която се очаква,
че трябва да задоволи разходите на независима местна продукция;
предложението за развитие на паралелен на Системата механизъм за индустриална продукция, който обаче би бил разпространяван от нея според собствените ѝ норми; борбата за подобряване
на законите; защита на киното и замяната на „лоши управленци“
с „по-малко лоши“ и пр. е едно търсене, на което липсват обещаващи перспективи. Освен ако не приемате като обещаваща перспективата за институционализиране на „младото, гневно крило
на обществото“ – иначе казано, на неоколонизираното или капиталистическо общество.
Реални алтернативи, различни от онези, предоставени от
Системата, са единствено възможни, ако една от двете предпоставки е изпълнена: правенето на филми, които Системата не
може да асимилира и които са чужди на нуждите ѝ, или пък правенето на филми, които директно и експлицитно се опитват да се
борят с нея. Нито едно от тези изисквания не се вмества в алтернативите, които второто кино все още предлага, но те могат да
бъдат открити в революционното отваряне към едно кино вън и
срещу Системата, в освободителното кино: в едно Трето кино.
Една от най-ефективните задачи, изпълнени от неоколониализма, е откъсването на интелектуалните сектори, особено на
творците, от националната действителност и строяването им
зад „универсални изкуство и модели“. Много често се е случвало
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интелектуалците и творците да се намират на опашката на народната борба, освен ако всъщност не са заели позиции срещу нея. Социалните слоеве, които най-много са допринесли към изграждането на
национална култура (разбрана като импулс към деколонизация), са
били не толкова просветените елити, ами най-експлоатираните и
нецивилизовани сектори. Популярни организации с право са се отнасяли с недоверие към „интелектуалеца“ и „твореца“. Когато тези
не са били „отявлено използвани от буржоазията или империализма, те със сигурност са били най-непосредствените им инструменти; повечето от тях не правят нищо повече от това да декламират политики на „мир и демокрация“, страхувайки се от всичко,
което звучи националистически, страхувайки се от това да заразят
изкуството с политика, а творците – с революционния боец. Така
те бяха склонни да засенчват вътрешните на неоколонизираното
общество каузи и да поставят на преден план външни му каузи, които, макар че „са условие за промяна, не могат да бъдат никога нейна основа“. [10] В Аржентина замениха борбата срещу империализма
и местната олигархия с борбата на демокрацията срещу фашизма,
потискайки фундаменталното противоречие на неоколонизираната страна и заменяйки го с „противоречие, което бе копие на едно
разпространено из целия свят противоречие.“ [11]
Това откъсване на интелектуалните и художествени сектори от процеса на национално освобождение – което, освен всичко
останало, ни помага да разберем ограниченията, в които тези процеси са се разгръщали днес – започва да изчезва до такава степен,
че творците и интелектуалците започват да откриват невъзможността да разрушат врага, без преди това да са се присъединили в
битка за общите си интереси. Творецът започва да усеща недостатъчността на неконформизма и индивидуалното си бунтарство.
А революционите организации на свой ред откриват вакуумите,
отворени в сферата на културата от борбата за власт. Проблемите на кино-творчеството, идеологическите ограничения на един
режисьор в неоколонизирана страна и др. досега са представлява-
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Кадър от филма La Hora de los Hornos.

ли обективни фактори за липсата на внимание, отделена на киното от страна на народните организации. Вестниците и другите
печатни материали, плакатите и стенните вестници, речите и
други вербални форми на информация, просвещение и политизация, са все още основните средства за комуникация между организациите и челните слоеве на масите. Но новите политически
позиции на някои режисьори и последвалото появяване на филми,
които са полезни за освобождението, позволиха на някои политически авангарди да открият важността на филмите. Тази важност
може да бъде открита в специфичното значение на филмите като
комуникационна форма и поради специфичните им характеристики. Характеристики, които им позволяват да привличат различни по произход публики, сред които има много хора, които не биха
отговорили позитивно на една политическа реч. Филмите предлагат ефективен претекст за събирането на публика, в допълнение
към идеологическото послание, което носят.
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Способността за синтез и проникване на филмовия образ,
възможностите, предложени от живеещия документ и голата
реалност, и просвещенската сила на аудиовизуалните средства
превръщат филма в много по-ефективен от който и да е друг
комуникационен инструмент. Едва ли е нужно да се подчертава,
че онези филми, които постигат интелигентна употреба на възможностите на образа, адекватна дозировка на идеи, език и структура, естествено преливащи от всяка тема, и контрапункти на
аудиовизуален разказ, постигат ефективни резултати в политизацията и мобилизацията на кадри и дори, когато това е възможно, в работата с масите.
Студентите, които изградиха барикади на Avenida 18 de Julio
в Монтевидео след прожекцията на „Часът на пещите“ (La hora de
los hornos), нарастващото търсене на филми като тези на Сантяго Алварез и на кубинското движение за документално кино, както и дебатите и срещите, които се провеждат след ъндърграунд или полу-публични прожекции на филми от третото кино, са
началото на един криволичещ и труден път, извървян в консуматорските общества от масовите организации (Cinegiornali liberi в
Италия, документалните филми на Zengakuren в Япония и др.). За
първи път в Латинска Америка организациите са готови и имат
желание да използват филми за политико-културни цели: чилийската Partido Socialista снабдява кадрите си с революционен филмов
материал, докато аржентинските перонистки и нео-перонистки
групи също проявяват интерес за това. И още – OSPAAAL (Организация на солидарността на народите в Африка, Азия и Латинска
Америка) участва в продукцията и разпространението на филми,
които допринасят към борбата с империализма. Революционните организации откриват нуждата от кадри, които, освен всичко
друго, знаят как да работят с филмова камера, диктофони и прожектори по възможно най-ефективен начин. Борбата за изземане
на власт от врага е основата, на която се срещат политическите
и творчески авангарди, въвлечени в общата задача, която ще бъде
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обогатяваща и за двата.
Някои от обстоятелствата, които забавиха употребата
на филмите като революционни средства до съвсем скоро, бяха
липсата на екипировка, техническите трудности, задължителната специализация на всяка фаза на работа и високите разходи.
Напредъците, които са се случили във всяка от специалностите,
опростяването на филмовите камери и звукозаписните устройства, подобренията в самата медия (като например бързия филм,
който може да бъде заснет при нормална светлина), автоматичните фотомери, подобрената аудиовизуална синхронизация, разпространението на похвати чрез специализирани списания в големи обращения и дори чрез неспециализирани медии – всички те са
спомогнали за демистификацията на правенето на филми и освобождаването му от онази почти магическа аура, която създаваше впечатление, че филмите са достъпни единствено за „творци“, „гении“ и „привилегировани“. Правенето на филми става все
по-достъпно до широки обществени прослойки. Във Франция Крис
Маркър експериментира с групи работници, на които предоставя 8-мм оборудване и някои основни инструкции за употребата
му. Целта бе да накара работника да заснеме своя начин, по който
гледа на света, точно сякаш пише за него. Това отвори нечувани
дотогава перспективи за киното; най-вече, една нова концепция
за правенето на филми и значението на изкуството в наше време.
Империализмът и капитализмът, дали в потребителското общество или в неоколонизираната страна, забулват всичко зад екрана
на образите и привидностите. Образът на реалността е по-важен от самата реалност. Това е свят, населен от фантазии и фантоми, в който противното е облечено като красиво, а красотата
е предрешена като грозота. От една страна, фантазията, имагинерната буржоазна вселена, прелива от комфорт, равновесие,
сладък разум, ред, ефикасност и възможността „да бъдеш някой“.
А от друга страна, фантомите – ние мързеливите, ленивите и
недоразвитите, ние които причиняваме безпорядък. Когато една
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неоколонизирана личност приеме ситуацията си, се превръща
в Гунга Дин, в предател в услуга на колонизатора, в чичо Том, в
класов и расов ренегат, в глупак, в добродушен слуга и селяндур.
Когато обаче откаже да приеме ситуацията си на потисничество, тогава се превръща в засегнат дивак, в канибал. Тези, които
губят съня си от страх от гладните, онези, които поддържат
Системата, виждат в революционера бандит, обирджия и изнасилвач. Първата битка срещу тях така се оказва не на политическата повърхност, ами в полицейската среда на закона, арестите и пр. Колкото по-експлоатиран е човек, толкова повече бива
принизяван до незначителност. Колкото повече се съпротивлява, толкова повече бива привиждан като звяр. Това може да бъде
видяно в „Africa Addio“ на фашиста Джакопети: африканските диваци, животни-убийци затъват в жалка анархия, щом избягват от
защитата на белите. Тарзан умря, а на негово място бяха родени Лумумбас и Лобегулас, Нкомос и Мадзимбамутосите – и това
е нещо, което неоколониализмът не може да прости. Фантазията бива заменена от фантоми, а човекът се превръща в статист,
така че Джакопети да може да заснеме екзекуцията му.
Аз правя революцията, следователно съществувам. Това е
началната точка за изчезването на фантазията и фантомът, за
да направят място за живи човешки същества. Киното на революцията е същевременно такова на унищожението и съзиданието:
унищожението на образа, който неоколониализмът е изградил за
себе си и за нас; и изграждане на жива реалност, която запечатва
отново истината в кое да е от нейните проявления.
Връщането на нещата на реалните им места и до реалното
им значение е изначално подривен факт както в неоколониалната
ситуация, така и в потребителските общества. В първите привидната двусмисленост или псевдо-обективност на вестниците,
литературата и пр., както и относителната свобода на народните организации да се снабдят със собствена информация, спират
да съществуват, давайки път на отявлени ограничения, щом става въпрос за телевизията и радиото – двете най-важни контро252

лирани от Системата или монополизирани комуникационни медии.
Събитията от миналия май [1968 г.] във Франция са твърде категорични по този въпрос.
В свят, където цари нереалното, творческото изразяване бива
изтласкано по каналите на фантазията, фикцията, кодирания и
знаков език, а съобщенията биват предавани шепнешком измежду редовете. Изкуството бива отрязано от конкретните факти
(които, от неоколониалистка гледна точка, са обвинителните
свидетелства), за да се върне обратно към себе си, перчейки се
из един свят на абстракции и фантоми, където се превръща във
„вечно“ и лишено от история. Виетнам може да бъде споменат,
но само далече от Виетнам. Латинска Америка може да бъде спомената, но само твърде далеч от континента, за да е ефективно
споменаването ѝ – на места, където то е деполитизирано и където не води до действие.
Онова кино, което познаваме като документално, при цялата
широта на понятието днес (от образователни филми до фактологията или историческото събитие), е може би най-важната основа на революционното кино. Всеки образ, който документира, е
свидетел на, оборва или задълбочава истината на една ситуация,
е нещо повече от филмов образ или чисто художествен факт. То се
превръща в нещо, което Системата намира за несмилаемо.
Свидетелството за националната реалност също е безценно
средство на диалог и познание на световно равнище. Нито една
интернационалистка форма на борба не може да бъде проведена успешно, ако няма обмяна на опит сред хората, ако хората не
успеят да се откъснат от балканизацията на международните,
континентални и национални равнища, която империализмът се
опитва да запази.
Няма познание за реалността, докато тази реалност не стане обект на действие, докато трансформацията ѝ не бъде подета на всички фронтове на борбата. Добре познатият цитат от
Маркс заслужава непрекъснато повторение: не е достатъчно да
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интерпретираме

све-

та; въпросът сега е да го
променяме.
С подобна нагласа като
своя

отправна

точ-

ка, за режисьора остава да открие собствения
си език – език, който ще
възникне от един стремителен и трансформативен поглед към света
и от темата, с която се

Кадър от филма La Hora de los Hornos

занимава. Тук би могло да
бъде посочено, че някои
политически кадри ще поддържат стари догматични позиции, които изискват от твореца или режисьора да предостави едно оправдателно виждане на реалността, по-скоро в тон със самозалъгването, отколкото с това, което действително представлява.
Такива позиции, които произлизат от липса на вяра във възможностите на самата реалност, в някои случаи са довеждали до употребата на филмовия език като просто една идеализирана илюстрация на някакъв факт, до желанието за премахване на дълбоките
противоречия на реалността и диалектическото ѝ богатство –
което е именно онзи вид дълбочина, която може да придаде на
филма красота и ефективност. Реалността на революционните
процеси по целия свят, въпреки обърканите им и негативни аспекти, притежава една доминираща линия, един синтез, който е толкова богат и стимулиращ, че не се нуждае от това да бъде схематично представян чрез частични или сектантски гледни точки.
Памфлетни, дидактически, репортажни, есеистични филми, такива, които носят някакво свидетелство – всяка борческа
изразна форма е валидна и би било абсурдно да се изброява набор от
естетически норми на работа. Бъдете отворени за това, което
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хората могат да предложат, и им предлагайте най-доброто. Или
както каза Че, уважавайте хората като им давате качество. Това
е добре да бъде запазено в съзнанието предвид винаги латентните в революционния творец тенденции да занижи нивото на
изследването или на езика на дадена тема, в един вид неопопулизъм, до нива, където масите може и да се придвижват, но които не
им помагат да се отърват от препъващите блокади, оставени от
империализма. Ефективността на най-добрите филми на борбеното кино показват, че социалните слоеве, възприети като назадничави, са способни да отсеят точното значение на една асоциация
от образи, на един ефект на постановката и на който и да е езиков
експеримент, поставен в контекста на дадена идея. Още повече,
че революционното кино фундаментално не е такова, което илюстрира, документира или пасивно установява дадена ситуация: то
по-скоро опитва да се намеси в ситуацията като елемент, който
представлява пробив или поправка. Казано другояче, то открива
чрез трансформация.
Разликите, които съществуват между един или друг освободителен процес, правят невъзможно установяването на наглед
универсални норми. Едно кино, в което потребителското общество не получава степента на реалност, в което се намира, може
да има стимулираща роля в една недоразвита страна, точно както
революционното кино в неоколониалната ситуация няма да бъде
обезателно такова, ако механистично бъде пренесено в метрополинизираната страна.
Обучението в употреба на оръжия може да бъде революционно там, където има потенциално или явно обещаващи лидери,
готови да се хвърлят в борбата за изземане на власт, но спира да
бъде революционно там, където масите все още не притежават
достатъчно съзнание за ситуацията си или където вече знаят как
да употребяват оръжия. Така че едно кино, което настоява върху осъждането на ефектите от неоколониалната политика, остава впримчено в една реформистка игра, ако съзнанието на масите
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вече е асимилирало това познание. Тогава революционната задача
е да се изучат причините, да се изследват начините на организация
и въоръжаване за промяна. Това означава, че империализмът може
и да спонсорира филми, които се борят срещу неграмотността,
а такива филми само ще бъдат вписани в настоящите необходимости на империалистката политика. За разлика от това, правенето на такива филми в Куба след триумфа на Революцията очевидно беше революционно. Въпреки че началната им точка беше
точно фактът на обучението, на четенето и писането, тяхната
цел беше радикално различна от империалистката: тренирането
на хората за освобождение, а не потисничество.
Моделът на перфектната творба, на изцяло изгладения филм,
структуриран според наложените от буржоазната култура мерки, на нейните теоретици и критици, е служил за възпирането на
режисьора в зависимите страни, особено когато той се е опитвал
да издигне подобни модели в една реалност, която не му е предоставяла нито културата, нито техниката, нито най-основните
елементи за успех. Културата на метрополията пази пра-старите тайни, дали живот на нейните модели. Пренасянето на последните върху неоколониалната реалност винаги е било механизъм на
отчуждаване, тъй като за твореца от зависимата страна не е
било възможно да абсорбира за няколко години тайните на култура и общество, които са се развивали през вековете при коренно
различни исторически условия. Опитът в сферата на правенето на
филми да се наподобят образите на властващите страни обикновено завършва с провал, предвид наличието на две несъизмерими
исторически реалности. А такива неуспешни опити водят до усещане за фрустрация и непълноценност. И двете чувства на първо място се пораждат от страха за поемане на рискове по съвсем
нови пътища, които биха представлявали почти пълно отричане
на „тяхното кино“. Страх от разпознаването на особеностите и
ограниченията на зависимостта с цел откритие на възможностите, които принадлежат към ситуацията, чрез откриването на
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начини за преодоляванего ѝ, които по необходимост ще бъдат
оригинални.
Съществуването на революционно кино е немислимо без константното и методическо практикуване, търсене и експериментиране. То дори значи отдаването на новия режисьор на поемане на рискове към новото, понякога да скочи в пространството,
излагайки се на провала, както го прави и партизанина, който сам
прокарва пътеки с ударите на своето мачете. Възможността за
откритието и изобретяването на филмови форми и структури, които са в услуга на по-задълбочена представа за реалността
ни, се намира в способността да се поставиш извън границите на
познатото, да прокараш пътя си насред непрекъснати опасности.
Нашето време е време на хипотезата, а не толкова на тезата, то
е време на незавършената творба – недовършени, неподредени,
яростни творби, направени с камерата в едната ръка, а с камъка –
в другата. Такива творби не могат да бъдат оценени според традиционните теоретични и критически канони. Идеите за новата
ни филмова теория и критика ще се родят чрез действия и експериментаторство, които целят премахването на пречките. „Познанието започва с практика. След придобиването на теоретично
познание чрез действие
е необходимо връщането към действие.“ [12]
Щом веднъж е предприел практиката си, революционният

режисьор

ще трябва да преодолее безчет препятствия.
Той ще изпита самотаЖан-Люк Годар, режисьор с огромно влияние върху т.
нар. nouvelle vague във френското кино.
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та на онези, които се
стремят към признание

от системните промоционални медии само за да открие, че тези
медии са затворени за него. Както би казал Годар, той ще престане да бъде шампион по колоездене, за да стане анонимен колоездач във виетнамски стил, потопен в жестока и продължителна
война. Но също така той ще открие, че е налице отзивчива публика, която гледа на работата му като на част от собственото
си съществуване, която е готова да го защити по начин, по който
никога не би го сторила с който и да е световен шампион по колоездене.
В тази дълга война с камерата вместо с автомат действително се придвижваме в партизанската дейност. Затова работата на един партизански филмов екип се управлява от строги норми на дисциплина, както що се отнася до методи на работа, така
и до сигурност. Революционният филмов екип е в същата ситуация като партизанския отряд: не може да стане силен без военни структури и ръководни идеи. Групата съществува като мрежа
от взаимодопълващи се отговорности, като сбора и синтеза на
способности, дотолкова, доколкото работи в хармония с командванего, което централизира работата по планирането и запазва
континуитета ѝ. Опитът показва, че не е лесно да се запази сплотеността на една група, когато тя непрекъснато бива бомбардирана от Системата и нейната редица съюзници, често предрешени
като „прогресивни“; когато няма незабавни и импозантни външни
стимули, а членовете на групата трябва да преминат през дискомфорта и напрежението на ъндърграунд работата, разпространяваща се нелегално. Мнозина изоставят отговорностите си,
понеже ги подценяват или ги измерват спрямо ценности, адекватни за системното, а не за ъндърграунд киното. Раждането
на вътрешни конфликти в действителност съществува във всяка група, независимо от това дали притежава идеологическа зрялост. Липсата на съзнание за такъв вътрешен конфликт на психологическо или личностно ниво, липсата на зрялост при справянето
с проблемите на отношенията понякога води до лоши чувства и
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съперничества, които на свой ред пораждат истински сблъсъци,
надхвърлящи и идеологическите или обективните различия. Всичко това означава, че основното ни условие е съзнание за проблемите на междуличностните отношения, ръководството и зоните
на компетентност. Нужно е да се говори ясно, да се маркират сфери на дейност, да се разпределят отговорности и работата да се
предприеме сякаш е взискателна бойкост.
Партизанското правене на филми пролетариатизира филмовия работник и разчупва интелектуалната аристокрация, която
буржоазията придава на последователите си. Авангардните слоеве и дори масите участват колективно в работата, когато осъзнаят, че тя е продължение на ежедневните им борби. La hora de los
hornos показва как един филм може да бъде направен във враждебни
условия, когато има подкрепата и сътрудничеството на военни и
народни кадри.
Революционният режисьор действа според радикално нова
визия за ролята на продуцента, на работата в екип, на инструментите, детайлите и др. Преди всичко, той се снабдява на всички
нива, за да продуцира филмите си, екипира се на всички нива, научава се как да борави с множество техники от занаята си. Най-ценните му притежания са инструментите на попрището му, които са
неделима част от нуждата му да общува. Камерата е неуморимият експроприатор на образи-оръжия, а прожекторът е пистолет,
който може да изстрелва 24 кадъра в секунда.
Всеки член на групата трябва да е запознат, поне в най-общ
смисъл, с използваната екипировка: трябва да е готов да замени
другиго в коя да е от фазите на продукцията. Митът за незаменимите техници трябва да бъде взривен.
Цялата група трябва да придава голяма важност на малките
детайли в продукцията и на мерките за сигурност, необходими за
защитаването ѝ. Липсата на предвидливост, която при един конвенционален режисьор би останала незабелязана, може буквално да
направи неизползваеми седмици или месеци труд. А един провал в
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партизанското кино, както и в самата партизанска борба, може да
означава загубата на работата или пълна промяна на плановете.
„В партизанската борба идеята за провал присъства хиляда пъти
по-често, а победата е мит, който може да бъде сънуван само от
революционера.“ [13] Всеки член на групата трябва да е способен да
се грижи за детайлите, дисциплината, скоростта и, преди всичко, готовността да преодолее слабостта на комфорта, старите
навици и целия климат на псевдонормалността, зад който се крие
военното положение на ежедневния живот. Всеки филм е различна
операция, различна работа, която изисква вариране на методите
с цел заблуда на врага или отбягването на неговото алармиране –
особено при положение, че лабораториите за проявяване на филми
са все още в ръцете му.
Успехът на работата до голяма степен зависи от способността на групата да запази мълчание, от постоянната ѝ предпазливост – условие, което е трудно да бъде постигнато в ситуация,
в която привидно нищо не се случва, а режисьорът е свикнал да
разказва на всички без изключение за всичко, което върши, защото
буржоазията го е обучила именно в това като основа за престиж
и повишение. Призивите „непрекъсната бдителност, непрекъсната предпазливост, непрекъсната мобилност“ имат основополагаща валидност за партизанското кино. Трябва да си даваш вид, че
работиш върху различни проекти, да разпокъсваш заснетия материал, да го комбинираш и разделяш, объркваш, неутрализираш и
отбиваш от следата. Всичко това е необходимо, докато групата
не разполага със собствени средства за проявяване, без значение
колко елементарни, и докато все още има някои възможности в
традиционните лаборатории.
Кооперацията на ниво групи между различни страни може да служи за гарантирането на завършването на даден филм или изпълнението на някои фази на работа, които иначе може би не биха били
възможни в страната по произход. Към това трябва да бъде доба-
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Обява за филма La Hora de los Hornos.

във всяка страна: периодично списание или международни срещи за обмен на опит, статии, съвместно планиране на работата и пр.
Поне в ранните фази революционният режисьор и работните
групи ще бъдат единствените продуценти на филмите си. Партизанското кино все още не притежава достатъчно опит, за да
поставя стандарти в тази сфера. Наличният досега опит е показал преди всичко способността да се използва конкретната ситуация във всяка страна. Но, независимо от това какви биха могли да
бъдат тези ситуации, подготовката на един филм не може да бъде
предприета без паралелно изучаване на бъдещата му публика и,
следователно, без план за възвръщаемост на финансовата инвестиция. Тук отново се ражда нуждата от по-тесни връзки между
политическите и творческите авангарди, тъй като това също
служи за съвместното изучаване на продукцията, показването и
приемствеността.
Един партизански филм може да цели само разпространителните механизми, предоставени от революционни организации, включително тези, които са били открити или изобретени
от самите режисьори. Продукцията, разпространението и икономическите възможности за оцеляване трябва да формират част
от единна стратегия. Решението на проблемите, които са налице във всяка от тези сфери, ще насърчи други хора да се включат в
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работата на партизанското правене на филми, което ще увеличи
ранковете и така ще го направи по-малко уязвимо.
Разпространението на партизански филми в Латинска Америка все още е в пелени, докато репресивните мерки от страна на
Системата вече са легализиран факт. Стига само да се отбележат
набезите, които се случват в Аржентина по време на някои прожекции, както и скорошният потиснически закон за киното с явно
фашистки характер. В Бразилия – все по-увеличаващите се рестрикции върху най-борбено настроените другари от Cinema Novo,
във Венецуела – забраната на La hora de los hornos. Върху почти
целия континент цензурата предотвратява каквато и да е възможност за публично разпространение.
Без революционни филми и публика, която ги изисква, всеки един опит за отваряне на пътища за разпространение би бил
обречен на провал. Но и двете вече съществуват в Латинска
Америка. Появата на филмите отвори път, който в някои страни като Аржентина се случва чрез прожекции на филми в апартаменти и къщи пред публика, която никога не наброява повече от
25 души. В други страни като Чили филмите се показват в общините, университетите или културните центрове (от които има
все по-малко с всеки изминал ден). А в случая на Уругвай имаше прожекции в най-големия кино-салон в Монтевидео пред публика от 2
500 души, които изпълниха салона и превърнаха всяка прожекция
в страстно анти-империалистко събитие. Но перспективите на
равнището на контитента показват, че възможността за приемствеността на революционното кино лежи върху засилването на
строги базови ъндърграунд структури.
Практиката е свързана с грешки и провали. [14] Някои другари ще се оставят да бъдат отнесени от успеха и безнаказаността на първите си прожекции и ще са склонни да отпуснат мерките за сигурност. Други ще поемат в противоположната посока
на прекомерни предпазни мерки и боязливост, до такава степен,
че разпространението да се ограничи само до няколко приятелски
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групи. Само конкретният опит във всяка страна ще покаже кои са
най-добрите методи, които не винаги могат да бъдат приложени
в друга ситуация.
На някои места ще бъде възможно да бъдат изградени инфраструктури, свързани с политически, студентски, работнически и
други организации, докато на други ще бъде по-подходящо да се
продават копия на организации, които да поемат отговорността
за събирането на нужните за заплащането на всяко копие средства
(стойността на копието плюс малък марж на печалба). Този метод
при възможност ще се окаже най-надежден, тъй като позволява децентрализирането на разпространението, позволява по-задълбочена политическа употреба на филма, както и възстановяването на инвестираните във филма средства чрез продажбата
на копия. Вярно е, че в много страни организациите все още не са
напълно наясно с важността на тази работа или ако са, може би им
липсват средствата, за да я предприемат. В тези случаи трябва
да бъдат използвани други средства: доставката на копия, за да
се насърчи разпространението, отстъпки на организаторите при
продажбата на билети за всяка прожекция и т.н. Идеалната цел,
която трябва да бъде постигната, би била продуцирането и разпространението на партизански филми чрез средства, придобити чрез експроприация на буржоазията – тоест, буржоазията би
финансирала партизанско кино с малко принадена стойност, която
получава от хората. Но докато целта ни е не повече от стремление в среден- до дългосрочен план, отворените алтернативи за
възвращаемост на продукционните и разпространителски разходи от революционното кино са до някаква степен сходни на тези
на конвенционалното кино: всеки зрител трябва да плати същата цена, която плаща, за да гледа системно кино. Финансирането,
субсидирането, екипирането и поддържането на революционното кино са политически отговорности за революционните организации и бойци. Един филм може да бъде направен, но ако разпространението не позволява възвръщането на разходите по него, ще
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Плакат от архива на OSPAAAL.
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бъде трудно или невъзможно да се направи втори филм.
Каналите за разпространение на 16-мм филми в Европа
(20 000 кина в Швеция, 30 000 във Франция и пр.) не са най-добрият пример за неоколонизираните страни, но те все пак са допълнителен източник за набиране на средства, особено в ситуация, в
която такива канали могат да играят важна роля за популяризиране на борбите в Третия свят, така както са все по-свързани с
онези, разгръщащи се в метрополитни страни. Един филм за венецуелските партизани ще каже много повече на европейската публика, отколкото двадесет разяснителни листовки. Същото важи
и за нас при един филм за събитията от май във Франция или за
студентските борби в Бъркли, САЩ.
Guerrilla Films International? Защо не? Не е ли вярно, че един нов
вид Интернационал се надига чрез борбите в Третия свят, чрез
OSPAAAL [15] и революционните авангарди на потребителските
общества?
Едно партизанско кино – на този етап все още достъпно за
ограничени прослойки от населението – е, все пак, единственото
възможно кино на масите днес, тъй като то е единственото, което се занимава с интересите, стремленията и перспективите на
огромното мнозинство от хора. Всеки важен филм, създаден от
революционното кино, ще бъде, явно или не, събитие от национален порядък за масите.
Това кино на масите, което е било възпрепятствано от това
да достигне отвъд секторите, представляващи масите, с всяка
прожекция провокира – като при военно нападение – едно освободено пространство, една деколонизирана територия. Прожекцията може да бъде превърната във вид политическо събитие, което, според Фанон, би било „литургиен акт, привилигирован случай,
в който човешките същества чуват и могат да бъдат чути.“
Борбеното кино трябва да бъде способно да абстрахира безкрайните нови възможности, които се разгръщат от условията на
забрана, наложени от Системата. Опитът за преодоляване на
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неоколониалното потисничество изисква измислянето на нови
комуникационни форми; той отваря тази възможност.
Преди и по време на правенето на La hora de los hornos ние изпробвахме различни методи за разпространение на революционно
кино – малкото, което имахме направено до момента. Всяка прожекция за бойни, средни кадри, активисти, работници и студенти от университета се превръщаше (без предварително да сме
си го поставяли за цел) в един вид уголемена среща на клетката,
от която филмите бяха част, но не и най-важният фактор. Така
открихме нова фасета на киното: участието на хора, които до
този момент бяха възприемани като зрители.
Понякога съображения за сигурност ни принуждаваха да се
опитваме да разпръснем групата от участници веднага щом прожекцията свършеше, и осъзнахме, че разпространението на такъв
тип филм има малко значение, ако не е съпроводено от участието
на другари, ако не се отваря дискусия върху темите, предложени
от филмите.
Също така открихме, че всеки другар, който присъства на
такива прожекции, го прави в пълното съзнание, че нарушава законите на Системата и излага личната си сигурност на евентуална репресия. Тази личност вече не беше зрител, ами обратното –
от момента, в който решаваше да присъства на прожекцията, от
момента, в който се нареждаше от тази страна, поемайки рискове и допринасяйки с житейския си опит към срещата, той се превръщаше в актьор, в по-важно действащо лице, отколкото тези,
които се появяваха във филмите. Такава личност търсеше други отдадени хора като нея самата, докато тя, от своя страна,
започваше да бъде отдадена към тях. Зрителят отстъпваше място на актьора, който търсеше себе си в другите.
Извън това пространство, което филмите за кратко помагаха да бъде освободено, нямаше нищо друго освен самота, липса на
комуникация, недоверие и страх. В освободеното пространство
ситуацията превръщаше всекиго в съучастник на развиващото се
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действие. Дискусиите се пораждаха спонтанно. Сдобивайки се с
опит, инкорпорирахме в прожецията различни елементи (мизансцен), за да подсилим темите на филмите, атмосферата на прожекцията, „отприщването“ на участниците и диалога: записи на музика или стихотворения, скулптури и картини, плакати, програмен
директор, който модерираше дискусията и представяше филма,
говорещи другари, чаша вино, няколко приятели [16] и др. Установихме, че имахме на разположение три много ценни фактора:
1. Участника-другар, човека-актьор-съюзник, който отговаряше на призивите;
2. Свободното пространство, където този човек изразяваше
притесненията и идеите си, се политизира и започна да се
освобождава; и
3. Филма, важен само като детонатор или претекст.
От тези данни заключихме, че филмът би бил много по-ефективен,
ако би бил напълно наясно с тези фактори и би предприел задачата
да подчини собствената си форма, структура, език и твърдения на
това действие и на тези актьори. Казано другояче, ако би търсил
собственото си освобождение в това подчинение на и вмъкване в
другите, в основните действащи лица на живота. При правилната
употреба на времето, която тази група от актьори-персонажи с
различните си истории ни предлагаше, на пространството, предложено от някои другари, и на самите филми, беше необходимо да
се опитаме да трансформираме времето, енергията и работата в
една освобождаваща енергия. По този начин започна да расте идеята за структуриране на това, което решихме да назовем филмовия акт, филмовото действие – една от формите, които според
нас придобива голямо значение при утвъждаването на линията на
едно Трето кино.
Другари [казвахме ние в началото на ‚Acto para la liberacion‘
(действието за освобождение)], това не е просто една филмова
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прожекция, нито е шоу. Това е, преди всичко, едно СЪБРАНИЕ –
едно действие на анти-империалистка сплотеност. Това е пространство само за онези, които се идентифицират с тази борба,
защото тук няма място за зрители или за съучастници на врага.
Тук има място само за авторите и действащите лица на процеса,
на който този филм се опитва да направи свидетелство и да задълбочи. Филмът е претекст за диалог, за търсенето и намирането
на волите. Това е доклад, който поставяме пред вас за обмисляне,
за да бъде обсъден след прожекцията.
Изводите [казвахме в друг момент във втора част], до които може да стигнете като истинските автори и действащи
лица на тази история, са важни. Опитите и изводите, които ние
сме събрали, имат относителна стойност – те са от полза само
дотолкова, доколкото са от полза за вас: настоящето и бъдещето
на освобождението. Но най-важно от всичко е действието, което
би могло да бъде породено от тези изводи, от сплотеността въз
основа на фактите. Затова филмът свършва тук – отваря се за
вас, така че вие да го продължите.
Филмовият акт означава филм с отворен край. Той из основи е
начин на учене.
Първата стъпка в процеса на познание е първият контакт с
нещата от външния свят, с етапа на усещанията [във филма –
живата фреска от образ и звук]. Втората стъпка е синтезирането на данните, предоставени от усещанията, тяхната подредба и усъвършенстване, етапът на идеи, отсъждания, мнения и
дедукции [във филма – представящия го, докладите, дидактиките или пък разказвачът, който води прожекционния акт]. И после
се стига до третия етап, този на познанието. Активната роля на
познанието се изразява не само чрез активен скок от сетивно към
рационално познание, но и – и това е още по-важно – от скока от
рационално познание към революционна практика … Практиката
на трансформацията на света … Това, най-общо казано, е диалектическата материалистка теория за единството на познание и
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действие [17] [в прожекцията на филмовия акт, участието на другарите, предложенията за действие, които изникват, и самите
действия, които ще се случат по-късно].
И още, всяка прожекция на филмов акт предпоставя различна обстановка, тъй като пространството, където се случва,
никога не е същото. Това означава, че резултатът от всяка
прожекция на филмовия акт ще зависи от това кой я организира
и от тези, които участват в нея, както и от времето и мястото. Възможността за въвеждане на вариации, допълнения и промени е неограничена. Прожекцията на филмовия акт винаги изразява по един или друг начин историческата ситуация, в която се
намира. Нейните перспективи не са изчерпани в борбата за власт,
ами вместо това ще продължат след вземането на властта, за да
подсилят революцията.
Човекът на Третото кино, било то партизанско кино или
филмов акт, с безкрайните категории, които съдържа (филмовото писмо, филмовата поема, филмовото есе, филмовия памфлет,
филмовия доклад и т.н.), преди всичко противопоставя на киното
на персонажите това на темите; на киното на личностите това
на масите; на авторовото кино това на оперативната група; на
това на неоколониалното дезинформиране това на информацията; на ескейписткото онова, което отново запечатва истината;
на това на пасивността – онова на агресиите. На институционалното кино противопоставя партизанското кино; на филмите като
шоута противопоставя филмовия акт или действието; на киното на унищожението – едно кино, което е едновременно деструктивно и конструктивно; на киното за стария тип човек, за тях,
то противопоставя кино, достойно за нов вид човешко същество, в което всеки от нас може да се превърне.
Деколонизацията на режисьора и на филмите ще бъдат едновременни действия дотолкова, доколкото всеки допринася за
колективната деколонизация. Битката започва отвън, срещу врага, който ни атакува, но също така вътре, срещу идеите и моде-
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лите на врага, които могат да бъдат открити във всеки един от
нас. Унищожение и съзидание. Деколонизиращото действие спасява с дейността си най-чистите и витални импулси. То противопоставя на колонизацията на съзнанията революцията на съзнанието. Светът бива внимателно изследван, разнищван, откриван
наново. Хората са свидетели на постоянно изумление, на един вид
второ раждане. Те откриват предишната си простота, способността си за приключение. Летаргичната им способност за негодувание се събужда за живот.
Освобождаването на забранената истина означава освобождението на възможността за негодувание и подривна дейност.
Нашата истина, тази на новия човек, който изгражда себе си, отървавайки се от всички дефекти, които все още му тежат, е бомба с неизчерпаема сила и в същото време – единствената реална
възможност за живот. В рамките на този опит революционният
режисьор рискува с подривните си наблюдения, чувствителност,
въображение и реализация. Големите теми – историята на страната ни, любовта и необичането между сражаващите се, усилията на събуждащите се хора – всичко това се преражда пред обектива на деколонизираната камера. Режисьорът чувства за първи
път. Той открива, че в рамките на Системата нищо не е на мястото си, докато извън и против нея всичко си пасва, защото всичко още предстои да бъде направено. Това, което вчера изглеждаше като нелепо приключение, както казахме в началото, днес се
поставя като неизбежна необходимост и възможност.
Дотук предложихме идеи и работни твърдения, които са скицата на една хипотеза, плод на личния ни опит. Те ще са постигнали нещо позитивно дори ако не направят нищо повече, отколкото
да породят разпалена дискусия за новите революционни филмови
перспективи. Вакуумите, които съществуват на артистичните
и научни фронтове на революцията, са достатъчно добре познати, така че неприятелят няма да се опита да ги присвои, докато
ние още не сме способни на това.
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Защо филми, а не някоя друга художествена форма на комуникация? Ако избираме филмите като центъра на своите твърдения
и дебат, то това е защото това е нашият работен фронт и защото раждането на Третото кино означава, поне за нас, най-важното революционно артистично събитие в наше време.
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Джон Нюсингър
Превод на Ирина Самоковска от 88 брой на
International Socialism Journal (2000 г.)

Джон Нюсингър: Защо фентъзи литературата представлява
интерес за социалистите?
Чайна Миевил: Фентъзито представлява интерес за мен,
защото израснах с него и, наред с ужасите и научната фантастика –
тези три неразривно свързани жанра – е все още любимо четиво.
Що се отнася до социалистите като цяло, струва ми се, че има три
основни причини. Първата е въпрос на масова култура. Погледнете списъка с бестселъри – имената на Стивън Кинг, Джоан
Роулинг и Тери Пратчет греят там в неонови светлини. Толкин
е един от най-популярните писатели на века. Мисля, че трябва
да се интересуваме от това защо дадени художествени форми и
жанрове са популярни и да се опитваме да ги разберем.
Втората причина е, че фентъзито, научната фантастика и ужасите биват тотално низвергнати от мейнстрийм критиката
като простовата и второкачествена литература. Бих казал, че
радарите на социалистите трябва да реагират на контракултури,
субкултури и други алтернативи на „благопристойния“ вкус. Ставам подозрителен всеки път, когато полуофициалните арбитри
на добрия вкус ни казват, с едва прикрит снобизъм, че нещо е под
достойнството им. (С това, разбира се, не искам да кажа, че маргиналността e автоматичен признак за качество.)
На последно място, което е и най-интересното, изглежда има
странно сходство между радикалната политика и фантастичната
литература. Има редица писатели на фентъзи и научна фантастика със сериозен политически ангажимент към лявото, в която и
да е от разновидностите му. Иън Банкс е социалист, Кен Маклауд
и Стивън Бруст са троцкисти, Урсула Ле Гуин и Майкъл Муркок
са леви анархисти, а има и много други, ако се върнем назад чак
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до Уилиям Морис, че и преди това. Вижте сюрреализма, предполагаемата връхна точка на фантастичното в изкуствата, и едновременно с това движение с множество поддръжници, счели систематичната социалистическа политика за неразривнo свързана с
тяхната естетика. Има много отлични фентъзи писатели, които
не са политични, или са десни, но смятам, че размерът на това малцинство най-малкото поставя въпроса за това има ли нещо в тази
форма на писане, което да я прави особено подходяща за радикални
или подривни естетики.
ДжН: Какво казват марксистите за фентъзито и научната
фантастика?
ЧМ: Вероятно най-влиятелната марксистка позиция е тази на
Дарко Сувин, теоретик на научната фантастика, в „Метаморфози
на научната фантастика“ (на английски: Metamorphoses of Science
Fiction (1979)). В политически план той подкрепя научната фантастика, разглеждайки я като свързана с прогресивния буржоазен проект, особено в ранната му фаза. По негови думи, научната фантастика се характеризира с „когнитивно отчуждаване“ – тя действа
според един рационален/научен манталитет, но включва отчуждаване от „тук-и-сега“-то, така че то да може да бъде творчески
екстраполирано. За разлика от това, фентъзито, твърди той, е
„жанр, посветен на налагането на анти-когнитивни закони в емпиричната среда… просто поредната морбидна тръпка… една второразредна литература на мистификациите. Така комерсиалното
поставяне на фентъзито и научната фантастика под общ знаменател се оказва сериозна лоша услуга и ширещ се социопатологичен феномен.“
Той е променил позицията си в последно време и е станал
по-непредубеден към фентъзито, но първоначалната му формулировка все още е много влиятелна. Когато говоря пред социалисти, все още срещам много, които са скептични или пренебрежително настроени към фентъзито, понеже в него има магия или
призраци, или каквото още там, и понеже, бидейки марксисти, ние
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не вярваме в тях. Те виждат нещо съмнително в една литература,
която се преструва, че те са истински. За мен това е неразбиране
на същността на изкуството. Писал съм истории за призраци, но
това ни най-малко не означава, че вярвам в призраци. Пиша история, която не претендира да е директна репрезентация на действителността. Потискането на недоверието е ключово.
Единствената друга марксистка книга, изследваща фентъзито, която познавам, е „Един призрак броди из Европа – социоисторически подход към фантастичното“ (на английски: A Specter
is Haunting Europe: A Sociohistorical Approach to the Fantastic (1990))
на Хосе Монлеон. Той вижда фантастичното като отражение на
факта, че – по името на една от най-известните картини на Гоя –
„сънят на разума ражда чудовища“ (1799). Намирам това за една наистина полезна отправна точка. Картината на Гоя показва спящ мъж,
над когото тегне угрозата на множество фантастични същества, дебнещи изотзад. Монлеон твърди, според мен с право, че Гоя
установява „причинно-следствена връзка между разум и безумие.“
Ранното възприемане на научната мисъл от страна на капитализма беше прогресивно в сравнение със случилото се преди това, и
на тази основа той заяви претенция, че представлява триумфа на
системната рационалност и че следователно всяка противопоставяща му се сила е ирационална или анти-рационална. Но ние също
така знаем, че капитализмът абсолютно по неизбежност извиква
сили, които могат и трябва да му опонират. Той потиска почти
всеки човешки импулс, който ви дойде на ум и който впоследствие
ще изплува на повърхността в различни форми. Което е най-важното, той създава, и едновременно с това потиска, работническата класа и нейния еманципаторен политически проект. Капитализмът се преструва, че класовият конфликт не го подпомага, но
той всъщност e неразделна негова част. Монлеон казва „Призракът
на революцията, в такъв случай, изглежда да е в основата на това
завръщане на безумието като цяло, и в частност на фантастичното.“ Следователно безумието на фентъзито е един вид невро-
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„Сънят на разума ражда чудовища“, офорт на Франсиско Гоя (1799 г.)
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тичен контрапункт на „рационалността“ на капитализма. „Разумът“ на капитализма ражда собствените си чудовища.
С тази рамка Монлеон си обяснява особената форма на фантастичното през различни периоди. Така готическите страхове на
древните и предмодерните (стари замъци, гори, гробища, и т.н.)
са отражение на факта, че в кулминацията на Готиката през късния XVIII век бунтовете, породени от капитализма, са били на една
работническа класа, често селска или наскоро урбанизирана, чиито
брожения (като лудизма) са били насочени по неясен начин срещу
„модерните“. По-късно през XIX век, когато протестът на работническата класа става по-програмен, фантастичното често разполага „чудовищата“ си в сърцевината на града или ги показва като
плод на научния манталитет („Франкенщайн“ на Мери Шели е прекрасен пример за това).
Мисля, че идеята за „съня на разума“ е изключително полезна за
това да се види как фантастичното упорства в сърцето на капиталистическия рационализъм. То позволява да се историзира фантастичното и оставя достатъчно място за по-специфични анализи в рамките на парадигмата, било то на конкретни модуси на
фантастичното или на индивидуални творби. Намирам книгата на
Монлеон за безценна в това отношение.
Въпреки това при Монлеон има проблеми. Той е твърде пристрастен във фокуса си върху фентъзито на тема „чудовищното“.
Освен това, много по-проблематично е използването на редукционистката теоретична парадигма на „доминантната идеология“,
според която той съди фантастичната литература. Парадигмата
е извънредно опростенческа, което означава, че политическото
му отсъждане за фентъзито е прекалено негативно. Той вижда
фентъзито като отражение на безпокойства, които обаче биват
включени в литературата, с което се обезоръжава радикалното
съдържание – „случва се изместване, което позволява доминиращото общество да контролира или да укротява образа на безумието.“ Оттук следва, че Готиката за него малко или много е откро-
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вен защитник на статуквото.
И след 1917 г., когато капитализмът в условия на война и революция се обръща към собствения си „дивашки ирационализъм“, за
да защити предполагаемия си „рационализъм“, авторът разглежда
„ирационализма“ на фентъзито като трансгресивен, генерализиращ и оказващ се, в крайна сметка, реакционно отражение на ирационалния капитализъм. Това е позиция „а ла Лукач“, която е художествено и политически еснафска. Монлеон малко увърта около
тази позиция в последната глава на книгата, но е ясно, че за него
фентъзито се оказва поддържано от капиталистическия ирационализъм по един пряк, почти подхранващ начин, и го крепи на свой
ред, като че е част от един реакционен буржоазен проект. „Фантастичното „отразявало“ много реални заплахи. От друга страна,
то създало пространство, в което тези заплахи можело да бъдат
трансформирани в „свръхестественост“ и чудовищност, като по
този начин допринесло за преоформянето на философските предпоставки, поддържащи фантастичното, и за действителното
преориентиране на курса на социална еволюция.“ Неговото четене
на политиката на книгите е твърде пристрастно и той приписва
на фантастичната литература социална власт, с каквато тя не
разполага, поне според мен. (Де да разполагаше!)
Според мен начинът, по който фентъзито изразява напреженията, извикани от капитализма, по особено остър начин, затруднява четенето на жанра като реакционен или като прогресивен,
както твърди Монлеон. Това може да бъде полезно стенографиране, но категориите си остават твърде схематични. Литературата е по-амбивалентна и сложна, отношението към ирационализма е по-индиректно, а пространството за критическото/
подривното във фантастичното е много по-голямо, отколкото
той предполага.
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ДжН: Защо фентъзито толкова често изглежда консервативно (с малко „к“)?
ЧМ: Бързият отговор на въпроса защо фентъзито изглежда
толкова консервативно е, че за дълго време огромна част от него
е била точно такава. Ако погледнете стереотипните „епически“ или „високи“ фентъзита, в тях става въпрос за жанр, разполагащ се в магически светове, наситени с някои доста противни
идеи. Те обикновено се основават на феодализъм в олекотена версия – като например идеята, че ако има проблем с владетеля на
кралството, това е защото той е лош крал, а не просто защото е
крал. Ако селяните са видими, то по-вероятно е те да са добродушен и прост народ, отколкото угнетени окаяници (освен ако това
не е лошо кралство...). Силните мъже защитават жени със заоблени форми. Героите, надарени със суперсили, налагат волята си
на историята сякаш са извадени от ницшеански мокри сънища, но
в същото време определяща е по-скоро съдбата, отколкото социална действеност. Социалните заплахи са патологични, предимно
нахлуващи отвън, наместо пораждащи се изотвътре. Моралът е
абсолютен, като героите, нерядко цели раси от тях, пасват в правилни редички с щемпел „добри“ и „лоши“.
Въпреки че ужасно много книги пасват на този стереотип в
различна степен, важно е да се има предвид, че тук не става въпрос
за фентъзито по принцип, а за определено историческо течение в
рамките му. Това течение придобива внушителни пропорции от
шейсетте години насам. Трябва също да се има предвид, че много
творби, издържани в тази традиция, поставят под въпрос или
подриват по-консервативните му аспекти. Въпреки това, вярно
е, че консерватизмът държи жанра в здрава хватка. Вярно е също
така, че именно това пост-Толкиново течение визират повечето
хора днес, когато говорят за фентъзи.
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ДжН: Как бихте оценили приноса на Дж. Р. Р. Толкин и Мървин Пийк?
ЧМ: „Властелинът на пръстените“ на Толкин безсъмнено е
най-влиятелната фентъзи книга, писана някога. Тя е образец за
обсъдения по-горе вид псевдоепически консервативни фентъзита за вторични светове*. Очевидно е имало много значими писатели и преди Толкин – поредицата на Робърт Хауърд за Конан
например е писана през трийсетте, и тя също трудно би могла
да се нарече политическа, но Толкин е внесъл различни елементи
във фентъзито, които са го направили централна фигура. Той
отива отвъд постигнатото от предходниците си в изграждането на сложна история, география, лингвистика, митология и
т.н., за целите на измисления от него свят, и напасва разказа си
по тях. То се знае, че фикционални светове са създавани и преди
него, като например Хибория на Хауърд, Нехуон на Фриц Лайбър,
Зотик на Кларк Аштън Смит, но Толкин придава централно значение на изграждането на вътрешно непротиворечив вторичен
свят в рамките на проекта на това, което нарича „приказно“ и на
което ние сега казваме фентъзи.
Фокусът върху вторични светове, понякога придобиващ обсесивен характер, е характерен за фентъзито след шейсетте. От
една страна е лесно да бъде взето на подбив, но според мен може
да бъде много интересен вид проект. Този тип фентъзи често
включва голяма доза творчество и изобретателност и е много
мощен способ за постигане на жанрово обусловеното засилено
потискане на недоверието. Поради това феновете на този жанр
често са невротици на тема последователност и не прощават на
автори, които не смогват да удържат собствения си свят и сами
си противоречат. (На това му казвам маниашка критика – „Във

* Във фентъзи жанра „вторичен свят“ е изцяло измислен, вътрешно консистентен, често магически свят, докато „първичен свят“ се основава върху „нашата“ реалност, към която потенциално са добавени някои магически елементи. – Бел. ред.
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втора книга на пенталогията „Елфическа луна“ казвате, че планините Редфанг са на два дни път на север от града, но в книга четвърта на Бронмор му трябват три дни, за да стигне до там...“).
Мирогледът на Толкин е непоколебимо провинциален, дребнобуржоазен, консервативен, анти-модернистичен, мизантропично християнски и анти-интелектуален. Това особено ясно личи
в художествената му проза и публицистиката му. Майкъл Муркок брилянтно се изказва по този въпрос в книгата си „Магия и див
романс“ (на английски: Wizardry and Wild Romance (1987)):
„Малките хълмове и гори на този въображаем Съри, на Графството [където живеят героите „хобити“] са „безопасни“,
но дивите пейзажи навсякъде отвъд Графството са „опасни“...”Властелинът на пръстените“ е пагубно потвърждение
на ценностите на една морално банкрутирала средна класа...
ако Графството е градина в предградията, Саурон [„злият“
тъмен властелин] и поддръжниците му са онзи стар буржоазен таласъм, тълпата – безмозъчни футболни фенове,
мятащи бирените си бутилки през оградата – най-лошата
страна на съвременното градско общество, представено в
цялост от една страхлива и назадничава класа.“
Толкин се изправя срещу това, което нарича „Ера на роботите“, като му противопоставя едно минало, което, разбира се,
никога не е съществувало. Той не предлага систематична съпротива срещу модерността, a само едно ужасено дърдорене за
„по-добрите времена“. Той отговаря на хаоса с умереност, поради
което „бунтът“ му срещу модерността се оказва просто еднa
мрънкаща инертност.
За Толкин функцията на неговото фентъзи е „утехата“. Ако
прочетете есето му „За приказките“, ще откриете, че според
него главното за фентъзито е „утехата от щастливия край“. Той
се прави, че подобен щастлив край е нещо, което се случва „като
по чудо“, че „не може да се разчита, че някога ще се повтори“. Но
тази претенция за случайност е идиотска, понеже непосредст-
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вено преди това той твърди, че „всички завършени приказки
трябва да го имат [щастливия край]. Това е най-високата функция на фентъзито“. С други думи, далеч от постулата „не може да
се разчита, че ще се повтори“, писателят и читателят са наясно,
че за да мине за фентъзи, един „утешителен“ щастлив край ще се
повтаря във всяка история. Освен това има теория на жанра, според която „утехата“ е въпрос на курс на поведение. Не е изненадващо, че този вид фентъзи е консервативно. Есето на Толкин е
възможно най-близо до хартата на съвременното фентъзи. Там
той дефинира този жанр като литература, която по-скоро глези
читателя, отколкото да го предизвиква.
При Толкин читателят се очаква да се утеши с идеята, че системните проблеми идват от външни агитатори и че почтените
хора, които са доволни от начина, по който са стоели нещата,
накрая ще победят. Такова фентъзи е литературният еквивалент
на храните за душевен комфорт. За съжаление много от наследниците на Толкин, които може и въобще да не споделят политиката
му, подемат множество тропи, чрез които вграждат значителна
част от тези идеи в творчеството си.
Пийк е просто несравнимо по-добър. Неговото писане е плътно и опива, идеите му са сложни, а героите не се поддават на лесно
категоризиране. Политиките, вложени в трилогията за Горменгаст, понякога са трагични, но никога не са опростенчески. Пийк е
един от малкото автори на фентъзи, радващи се на уважението
на мейнстрийм критиката. Вярно е, че Пийк не се вписва съвсем
точно в жанра, при все почитанието на фентъзи феновете, както
и че не е имал чувството, че пише в жанрова традиция, за разлика
от повечето си колеги. Той едновременно е във и извън фентъзито.
За мен това, което придава на писането на Пийк едно подобно
усещане за уникалност, е трудността да се проследят влиянията върху него (в рамките на жанра и отвъд). Въпреки че неговото въздействие е силно, то е доста дифузно и мъгливо. То съвсем не може да се мери по интензивност например с „Властелинът

284

на пръстените“, която безпроблемно и цялостно бива усвоена в
жанра фентъзи.
Най-хубавото нещо, което някой някога е казвал за „Станция
Пердидо“, е, че се чете като фентъзи книга, писана в алтернативен свят, където трилогията за Горменгаст е взела надмощие над
„Властелинът на пръстените“ в жанра.
ДжН: Фентъзито ескейпистко ли е?
ЧМ: Това е обичайното обвинение, отправяно към фентъзито
от жанрови сноби, а също и от левичари, които не одобряват този
тип литература. Това е опростенческата представа, че във фентъзито не става въпрос за действителността и следователно не
си струва особено. Същевременно много от защитниците на фентъзито приемат, че жанрът е ескейпистки, но се опитват да се
застъпят за проекта на ескейпизма като цяло.
Да повторим, това идва от Толкин. В „За приказките“ той
казва: „Защо трябва да се гледа с насмешка на човек, който, намерил се в затвор, се опитва да излезе и да се прибере вкъщи? Или
ако се окаже, че не може да го стори, то той да мисли и говори
за неща, различни от тъмничарите и стените на затвора?“ Фентъзи писателят Тери Пратчет го е казал много просто: „Тъмничарите не харесват ескейпизма.“ Проблемът е в това, че, както
Муркок отбелязва, тъмничарите всъщност обичат ескейпизма, а
не харесват бягството.
Проблемът с ескейпизма е, че когато четеш или пишеш
книга, обществото е на стола заедно с теб. Не можеш да избягаш от историята или културата си. Така че представата, че
фентъзи книгите „бягат“, понеже не говорят за действителността, е абсурдна. Фентъзито все още се пише и чете през филтрите на социалната действителност. Затова някои творби в
жанра (като „Пътешествията на Гъливер“ на Суифт) са толкова
директно алегорични. Но даже и най-сюрреалистичните и чудати
фентъзита няма как да не отразяват осведомеността на чита-
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теля за собствената му действителност, било то и по объркващ
и неясен начин.
Вземете книга като „Плъхове и гаргойли“ (на английски: „Rats
and Gargoyles“) на Мери Джентъл. Действието се развива във въображаем свят и включва обсъждания на теми като расизма, индустриалния конфликт, сексуалните вълнения и така нататък. Има ли
смисъл да се твърди, че книгата е същностно, по силата на жанра
си, по-ескейпистка от така наречените от Иън Банкс „Хампстедски романи“, занимаващи се с дрязгите на семейства от средната класа, които изглеждат херметически изолирани от по-мащабни социални конфликти? Това, че тези книги се правят, че са
за „действителността“, не означава непременно, че те я отразяват по-честно.
Тъкмо защото книги се четат и се пишат с обществото наум,
то „бягството“, към което Толкин и други се стремят, е обречено
на провал. Всъщност именно този вид ескейпистки книги, които
приемат действителността за даденост, са най-плътно приковани към недоизказаните и силно идеологизирани версии на този
свят. Проблемът с повечето жанрово фентъзи е, че съвсем не е
достатъчно фантастично. То е ескейпистко, но не може да избяга.
Така че не, намирам за абсурдно твърдението, че фентъзито като
цяло е същностно ескейпистко. Много от жанровото фентъзи
след Толкин е ескейпистко, но това няма нищо общо със самата
литература.
ДжН: Тогава дали фентъзито не е реакционно по неизбежност?
ЧМ: Не. Ще повторя, това би предполагало да съдим фентъзито като цяло по най-малкото общо кратно на жанра в съвременния му вид. Бих казал, че наличието на писатели като Мери
Джентъл, Михаил Булгаков, Джейн Гаскел, Стивън Бруст, Грегъри
Магуайър, Стефан Грабински, М. Джон Харисън и още куп други би
трябвало незабавно да сложи край на тази представа.
ДжН: Как виждаш връзката между литературното производство и революционната политика?
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ЧМ: Когато пиша роман, го правя, за да разкажа история и да
опиша свят, който поддържа интереса на читателите. Задачата
ми в тази книга не е да убеждавам хората в социализъм – фентъзи
от 700 страници би било забележително неуспешна форма на пропаганда. Но очевидно, бидейки политически писател на художествена проза, по неизбежност съм и писател на политическа художествена проза.
Определено се старая да се занимавам с политически идеи в
книгите си. Ако следваш тази линия във фентъзито, където има
подобна консервативна традиция, ти се занимаваш едновременно
с политиката като цяло, и с политиката на жанра, в който пишеш.
В книгите ми има политика, понеже това придава на световете
плътност, по мое мнение, и понеже ми харесва да изследвам идеите. Ако хората вземат за себе си някаква част от политиките,
то това би било страхотно, но смятам, че като социалист бих се
изправил пред много сериозно разочарование, ако това беше първата ми цел с романите. Не мисля, че има някакъв заместител за
традиционните политическа дейност и полемика за лансирането
на социалистическата политика.
Обичам с цяло сърце странната художествена проза, историите за призраци, хорър комиксите и научната фантастика, но те
няма да променят света. Затова съм романист и едновременно с
това активен революционен социалист.
ДжН: Можеш ли да бъдеш по-конкретен относно уместността на фентъзито за революционния социализъм?
ЧМ: Както се опитах да изясня, политиката ми е от ключово значение в моя живот, също както писането на художествена проза, но връзката между двете не може да се определи като
просто, неопосредено влияние в която и да било посока.
Смятам обаче, че има нещо извънредно важно и радикално
относно способността на човешкия ум да мисли невъзможното,
фантастичното. Много теоретици на фентъзито и научната
фантастика опитват да подходят към това с идеалистки поня-
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тия. Ерик Рабкин казва: „Славата на човека е в това, че не е ограничен от реалността. Човекът пътува във фантастични светове“.
Парадоксът се състои в това, че всъщност в рамките на този
модел си в плен на реалността, така че когато мислиш за фантастичното, ти го трансцендираш. Това е модел, който разделя фантастичното и действителното.
Но вижте аргумента на Маркс от „Капиталът“: „Но и найлошият архитект още от самото начало се различава от най-добрата пчела по това, че преди да построи килийката от восък, той
вече я е построил в главата си. В края на трудовия процес се получава резултат, който още в самото начало е съществувал в представата на работника, т. е. мислено“. (Маркс, К.,Капиталът, т.1,
Издателство на БКП, С., 1950, стр. 205) С други думи, човешката
производителна дейност е обусловена от съзнание за не-действителното. Трябва да знаеш как светът не е, за да го промениш.
В действителността не-действителното се разделя на възможното, все-още-не възможното, и това, което никога няма да
е възможно, но в ума си човек не може винаги да е сигурен в тези
разграничения. Може да се захванеш с някоя задача, без да си наясно
дали е възможна, или не – това, в което си сигурен, е, че желаният
ефект е не-действителен към момента, в който се заемаш.
Иначе казано, моделът, който взимам от Маркс, се различава от мейнстрийм критиката по това, че не-действителното
не е отделено от действителното. Действителното е оформено в процес на постоянно препращане към не-действителното.
Нашата представа за това какво е възможно и какво – не пряко
влияе върху възможностите ни за промяна. Тези възможности,
общо казано, се отнасят до колебанието на съзнанието между
действителното и или възможното, или все-още-не-възможното
не-действително.
Фентъзито е различно. Когато разказваш фентъзи история, се преструваш, че неща, чиято невъзможност ти е ясна, са
не просто възможни, но и действителни. По този начин създаваш
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мисловно пространство (свят наужким или нещо такова), което
предефинира (или претендира, че предефинира) невъзможното.
Това е радикално начинание в психологически и естетически план –
то ни позволява един вид ловкост на ума, понеже предефинирайки
„невъзможното“, променяш категориите в рамките на не-действителното. А това, което се опитах да покажа, е, че заради процеса
на препращане, който Маркс описва, веднъж променили не-действителното, вече имате възможност различно да мислите потенциалностите в действителното.
Мисля този процес като ловкост на ума, понеже не предефинираш невъзможното наистина (предикатите на фентъзито по
дефиниция са невъзможни), а се преструваш, че го правиш (понеже
за тези предикати се твърди, че са истина). Всичко това са мои
постфактум теоретизации. Откакто чета, съм влюбен в странната художествена проза, а откакто имам съзнание за политиката, съм ляв. Този процес ме отведе при марксизма и революционния социализъм преди седем години. Убеден съм, че тези факти за
мен са свързани. Не съм сигурен, че съм схванал защо точно, но се
опитвам пипнешком да достигна до някакво разбиране.

Десет препоръки за фентъзи/научнофантастични романи
Това не е списък с най-добрите фентъзита или научнофантастични романи. Много превъзходни произведения не са в списъка.
Изброените по-долу са избрани не просто заради качеството си, а
защото политиката, която вграждат (умишлено или не), е от особен интерес за социалистите. Разбира се, че други творби, било
от същите, било от други автори, биха могли да са в селекцията.
Ема Бул и Стивън Бруст, „Свобода и необходимост“ (на английски:
„Freedom and Necessity“ (1997)). Бул е ляв либерал, а Бруст е фентъзи писател троцкист. Действието в романа се развива в XIX век
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на чартистите и на класовите сътресения. Описван е като „първия марксистки стиймпънк“ или „фентъзи за младохегелианци.“
Михаил Булгаков, „Майстора и Маргарита“ (1938). Изумително фентъзи, разиграващо се в трийсетте години в Москва, с
участието на Дявола, Пилат Понтийски, Скитащия евреин.
Сатирата и критиката на сталинистка Русия е толкова язвителна, че не е за вярване, че е успяла да заобиколи цензурата. Абсолютно брилянтна.
Джейн Гаскел, „Странно зло“ (на английски: „Strange Evil“ (1957)).
Гаскел я пише на 14. Въпреки че има недостатъци тук-таме, все
пак си остава изключителна. Свирепа приказка, изпълнена със сексуалност, размишления на тема Томас Пейн и Маркс, революционно
вълнение, изобразено съпричастно, но без сантименталност, и в
добавка най-обезпокоителният злодей в художествената проза.
Урсула Ле Гуин, „Освободеният: една двусмислена утопия“
(1974). Най-отявлено политическата сред превъзходните творби
на тази анархистка писателка. Представлява изследване на отношенията между един богат експлоататорски капиталистически
свят, и един беден комунистически свят, в който може да се каже,
че цари пустош, била тя и високотехнологична.
Грегъри Магуайър, „Зла“ (на английски: „Wicked“ (1995). Брилянтно ревизионистко фентъзи за това как победителите пишат
историята. Победеният, чиято гледна точка се разглежда тук,
е Злата вещица от Запада – борец за еманципаторна политика в
деспотичната империя на Оз.
Мървин Пийк, трилогията „Горменгаст“ (на английски: „The
Gormenghast Trilogy“ (1946-1959)). Аскетично описание на мъртвия ритуализъм и необходимата промяна. Не вярвайте на онези,
които казват, че третата книга е разочароваща.
Филип Пулман, трилогията „Тъмните му материи“ (1995-) Тази
поредица се занимава с морални/политически сложности с уважение, лишено от сантименталност към читателите си (младежи)
и героите си. Изследва свободата и социалната действеност,
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както и въпроса за използването на ужасни средства за еманципаторни цели.
Ким Стенли Робинсън, трилогията „Червеният Марс“ (1993)
„Зеленият Марс“ и „Синият Марс“. Вероятно най-силният гравитационен център за лява научна фантастика през деветдесетте.
Пространно и внимателно изследване на разнообразието от социални взаимоотношения, способстващи за революционната промяна. (Има и шеги за Грамши)
Норман Спинард, „Железният сън“ (на английски: „The Iron
Dream“ (1972)). Научна фантастика от Адолф Хитлер… Осъждането на фашистката естетика, предадено по забавен, обезпокоителен и безпощаден начин от Спинард, в доста жанрово
фентъзи и научна фантастика. Какво ако Хитлер беше станал
писател на евтина, сензационна научна фантастика в Ню Йорк?
Това не е книга относно тази възможност, а книга, произтичаща
от нея. „От същия автор: „Триумф на волята“ и „Повелителят на
свастиката“. Смела и гадничка.
Майкъл Суонуик, „Дъщерята на железния дракон“ (на английски: „The Iron Dragon‘s Daughter“ (1993)). Велика творба, която изцяло
разрушава сантименталните аспекти на жанра фентъзи. Потопен във вътрешността на жанра – феи, елфи и прочие, – Суонуик
изследва индустриалната революция, войната във Виетнам, расизма, сексизма и ескейпистките мечти на жанра фентъзи. Абсолютно великолепно анти-фентъзи.
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dВЕРСИЯ е платформа за независима лява

публицистика - безплатно тримесечно
електронно списание за социални, политически и културни анализи, фотография и
непопулярни гледни точки.
dВЕРСИЯ има за цел „да отклони“ инерт-

ните изказвания и реакции от познатите
до болка медийни дискурси. Създава се от
колектив от активисти, студенти, изследователи, журналисти, дизайнери и др. Това
е независима общност, която не разчита
на помощ от правителства, фондации и
меценати. Всичко, което се случва, е плод
на доброволния труд и желанието на авторите да се намесят в проблематиката на
различни социални, политически и културни
реалности. И да разкажат за маргиналните,
изключените, невидимите хора, идентичности и визии за живота заедно.
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