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Когато човек чуе фразата „европейски културни институции“, той незабавно се сеща за
пищни концерти, изложби на авангардното изкуство и щедри стипендии за талантливи,
но небогати местни студенти от развиващите се страни. Това звучи така благородно,
така цивилизовано! Но така ли е наистина? Да помислим...

Написах своя кратък роман „Аврора“ след като проучих дейността на различни западни
„културни институции“ във всички части на света. Срещнах се с техните ръководители,
запознах се с хора, получили финансиране по различни програми и успях да проникна
зад кулисите на тази "културна" дейност. Това, което открих, ме порази: тези лъскави
„храмове на културата“, изникнали посред толкова много съсипани и нещастни градове в
цял свят (съсипани от западния империализъм и неговите най-близки съюзници безсрамните местни елити), са всъщност много тясно свързани със западните
разузнавателни служби. Те пряко участват в неоколониалисткия проект, осъществяван
от Северна Америка, Европа и Япония във всички континенти на Земята. „Културата“ се
използва, за превъзпитание и промиване на мозъците главно на децата на местните
елити. Финансиране и субсидии се пускат в ход там, където преди са се прилагали
заплахи и убийства. Всъщност, всичко е много просто: непокорните, социално
ориентирани и антиимпериалистически настроени млади творци и мислители, сега биват
безсрамно купувани и корумпирани. С тяхното его се играе много изкусно. Уреждат се
пътувания в чужбина за „млади и талантливи хора на изкуството“, раздават се пари,
предлагат се стипендии. Морковите са твърде вкусни, направо „неустоими“. Печатите на
одобрение от страна на Империята, са готови, за да подпечатат празните страници от
живота на младите непризнати, но гневни и умни творци и интелектуалци от бедните
колонизирани страни. Толкова е лесно да извършиш предателство! Толкова е лесно да
се огънеш! Някои страни - те са много малко – е почти невъзможно да бъдат
корумпирани. Такава е Куба, но тя е уникална страна, която настойчиво се демонизира
от западната пропаганда. В Куба казват: “Patria no se vende!”, което ще рече
„Отечеството не се продава“. Но за нещастие почти навсякъде другаде по света хората
го правят – от Индонезия до Турция, от Кения до Индия.

Действието в моя роман „Аврора“ започва в малко кафене в древен град в Индонезия,
чието име не се споменава в книгата. Немецът Ханс, ръководител на неназована
културна институция, разговаря със своите местни „ученици“. Той обича живота си там:
цялото уважение, което получава, безбройните жени, които притежава сексуално и
унижава, разточителния начин на живот, който му е предоставена възможност да води.
Влиза една жена – красива жена, горда жена, човек на изкуството, жена, която е била
родена тук, но преди много години е заминала за далечна Венецуела. Името й е Аврора.
Нейният съпруг е Ороско, виден революционен художник. Сестрата на Аврора е убита в
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своята страна, защото не се е съгласила да се откаже от своето революционно
изкуство. Била е отлвлечена, изтезавана, изнасилена, а после и умъртвена. Ханс,
ръководителят на европейска културна организация, е бил замесен в това
престъпление. Аврора се изправя срещу Ханс, а всъщност, и против цялата европейска
култура на плячкосване и колониализъм. И тази вечер тя е подкрепена от духа на
Волфганг Амадеус Моцарт, отвратен от това, че го използват като един от символите на
„културата“, която е унищожила него самия, която унищожи самата същност на
изкуствата, и която всъщност от векове унищожава цялата планета.

Неотдавна споделих фабулата на „Аврора“ с местен „независим“ филмов деец в Хартум,
столицата на Судан. Първонално той слушаше внимателно, после се ужаси, а накрая
бързо се отправи към вратата. Избяга без дори да се опитва да скрие своето
огорчение. По-късно ми казаха, че той е изцяло финансиран от западни „културни
институции“. След като прочетоха книгата ми, няколко мои африкански другари, водещи
борци против империализма, незабавно я подкрепиха като казаха, че тя разглежда
някои от основните проблеми, пред които се е изправил техният континент. Културната
разруха, която Империята сее, е сходна навсякъде: в Африка, Азия и Латинска
Америка. Написах книгата „Аврора“ като произведение на изкуството, като
белетристика, но я написах и като подробно обвинително изследване на културния
империализъм в духа на J’accuse /"Аз обвинявам"/ на Зола. Мечтая си тя да бъде
прочетена от младите мислители и творци на всички континенти така, че да им помогне
да разберат как действа Империята и колко отвратително и позорно е предателството.

Андре Влчек е философ, писател, филмов деец и разследващ журналист. Той е
отразявал войните и въоръжените конфликти в десетки страни на света.
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