
ZŰLLÖTT CSILLAGOK
a hetedik lecke a világról

1. Washington DC-ben van egy Fehér Ház nevű épület, melyet rengetegen ismernek. Ez az épület 
ott van. Ott van egy helyen, nem mozdul el, sok szó esik róla, az emberek odamehetnek és megnézhetik, 
és bárki megy is oda, bármelyik országból, nem számít, hány éves, hogy férfi-e vagy nő, fehér, fekete, 
ázsiai, eszkimó vagy bármi más, ha odamegy, ahol a Fehér Ház áll, és abba az irányba néz, amerre van, 
akkor látni fogja. Ezen okból kifolyólag a Fehér Ház viszonyítási ponttá vált. A Hold és a csillagok is vi-
szonyítási pontok. Azért azok, mert ott vannak fenn, és mindenki láthatja őket, aki arra néz, amerre 
vannak. A híres embereket ezért nevezték el csillagoknak. Ott álltak fenn a színpadon, vagy ott voltak 
a mozivásznon, mindenfelé látni lehetett az arcképüket, a média is foglalkozott velük, és mindezek kö-
vetkeztében az emberek tudták, hogy amikor egy adott híresség kerül szóba, az kicsoda. Minden, amit 
bárki megnézhet, amire elegendő figyelem irányul, viszonyítási ponttá válik. Hírességnek lenni azt je-
lenti: viszonyítási pontnak lenni. Hírességnek lenni nem a megélhetés egyik fajtája, hanem sokkal több 
annál. Sztárnak lenni azt jelenti: modellnek lenni, példaképnek lenni, mintának lenni. Azt jelenti: tanár-
nak lenni. Híresnek lenni annyi, mint tanítani. Minden sztár néptanító, akár tetszik ez neki, akár nem; 
akár elhiszi, akár nem. És ha vetünk egy pillantást a világ hírességeire, azokra az emberekre, akiket a 
tömegek csodálnak és követnek, és látjuk, hogy közülük mennyien pszichopaták, vagy közönséges bűnö-
zők, vagy egyszerűen csak értelmi fogyatékosok, akkor kapunk egy elég jó magyarázatot arra, hogy mi-
től ilyen a világ. A hírességek tekintélyek. Az ő segítségükkel árucikkeket, gondolatokat, eszméket, ér-
tékrendeket és életmódot lehet eladni. Vegyünk egy zenészt, aki fellép ezer ember előtt. Fenn áll a 
színpad tetején, a többiek meg lent vannak a nézőtéren, és mindannyian felfelé néznek és a zenészt 
látják. Ezért, amit a zenész mond, illetve képvisel, igen sokat nyom a latba. Ha ír egy számot arról, 
hogy milyen jó marihuánát szívni, vagy a magánéletében heroint fogyaszt, akkor ezzel ténylegesen dro-
gossá tesz embereket - amiért őt börtönbe kellene zárni, vagy ki kellene végezni. A helyes válasz tehát 
arra a kérdésre, hogy minden dolog ellenére, a jó példák tökéletes hiánya ellenére, a rossz hírnév elle-
nére, a bizonyítékok ellenére miért fordulnak mégis fiatalok milliói a droghoz, bálványaik droghoz való 
hozzáállásában keresendő. A világ legsikeresebb drogügynöke egy drogfüggő szupersztár. Senki nem 
képes annyi embert függővé tenni, mint az ő példája.

2. Sikerült odáig eljutnunk, hogy manapság emberek kérkednek azzal, hogy őrültek. Kérkednek. 
KÉRKEDHETNEK! Soha az emberiség történelmében nem volt még olyan szalonképes a romlottság, az 
őrület, mint manapság. Ezt elérni nagyon komoly és nagyon átgondolt munkát igényelt, hiszen egész ge-
nerációk természetes józanságát kellett tönkretenni hozzá. Hogyan terjeszti el a legfelsőbb kaszt a 
szexuális aberrációkat? Hogyan terjeszti el a drogfüggőséget? Hogyan terjeszti el a züllöttséget? Pél-
damutatással. Fognak néhány furcsa alakot, a média által elegendő figyelmet irányítanak rájuk, úgy ál-
lítják be őket, mintha rendkívül sikeresek és rendkívül boldogok lennének, és ezek által tekintéllyé, vi-
szonyítási ponttá teszik őket - de ezek az emberek őrültek! Rossz példát mutatnak. Abnormális érték-
rendet képviselnek. Így működik a máz, így irányítja az emberek figyelmét bizonyos dolgokra. Így hoz 
létre újabb és újabb tekintélyeket - a média, és a korábbi tekintélyek által. Próbáljon találni egy sztárt 
az irodalomban, a zenében vagy a filmben, az üzlet világában, a politikában vagy a tudományos életben, 
aki teljesen normális, aki egy épelméjű értékrendet képvisel, aki úgy él, úgy viselkedik, zenéjén vagy 
filmjein keresztül olyan mintát közvetít, amelyet érdemes elfogadni és követni!

Fog ilyet találni, de ijesztően keveset. A kultúra hanyatlik, a máz egyre alacsonyabb szintű élet-
módot, világlátást és viselkedést állít az emberek elé, mint „jó példát”, mint követelményrendszert. Mi-
nél híresebb valaki, annál nagyobb tekintéllyel rendelkezik. A világ legnagyobb sztárjainak többsége 
züllött figura, aki eszelős módon viselkedik, őrült módjára él, és az értékek, melyeket közvetít, nem ér-
tékek. A legnagyobb sztárok jelentős része ténylegesen beteg ember. És nem véletlen, hogy éppen be-
lőlük csináltak sztárt!

3. A művészet nagyon kényes téma a legfelsőbb kaszt számára. Nincs semmi, ami annyira kötőd-
ne a szabadsághoz, mint a művészet, és nincs még egy olyan embertípus, amit nehezebb lenne elnyomni, 
mint a művészt. Míg a tudományos közéletet a kaszt viszonylag könnyen uralma alá hajtotta, és az ezen 
a területen kifejtett elnyomást ma már kisebb erőfeszítések árán is fent tudja tartani, addig a művé-
szetre a mai napig is nagyon komolyan oda kell figyelnie. Két nagy hazugság terjedt el a művészettel 
kapcsolatban, amelyek gyakorlatilag elpusztították az igazi művészetet. Ez a két hazugság a következő:

1. A művészet önkifejezés.
2. A művészet célja a szórakoztatás.

Mindkettő rendkívül távol áll az igazságtól, és mindkettő alkalmas arra, hogy tévútra tereljen 
szinte bárkit, aki megpróbál alkotni valamit. Az a hazugság, miszerint a művészet önkifejezés, ahhoz 
vezetett, hogy egyre több dolgot kezdtek művészetnek nevezni, és egyre több különc alakot kezdtek 
művésznek hinni. Így alakult ki az a nézet, hogy a művész nincs teljesen magánál, ködös a tekintete, 
nincs kapcsolata a valósággal, álmodozva jár-kel a világban stb. A másik hazugság, amely azt állította, 
hogy a művészet célja a szórakoztatás, ahhoz vezetett, hogy azt hitték, a művészetnek el kell feled-
tetnie az emberekkel a nyomasztó valóságot. A legfelsőbb kaszt e két nagy hazugsággal lerántotta a 
művészetet a mocsokba, eltörölte eredeti funkcióját, és gyakorlatilag teljesen hatástalanná tette. Ma 
már úgy tűnik, hogy a művészet jópofa dolog ugyan, de nincs különösebb jelentősége, és szinte bármi 
fontosabb a művészetnél. Pedig a művészet valószínűleg még a tudománynál is fontosabb.

4. Én az 1980-as évek elejétől dolgoztam a legfelsőbb kasztnak, mint az ideológiák tervezőmér-
nöke. A feladataim tekintélyes része, főként az első években, a művészettel állt kapcsolatban. A 
kasztnak volt egy óriási kudarca a science-fiction területén, amely demonstrálta a számára, hogy mek-
kora veszély leselkedik rá nézve a művészetben. A huszadik század első felében a sci-fi nagyon felfu-
tott, és a legfelsőbb kasztnak ez nem is volt ellenére, mivel a műfaj attól volt tudományos--
fantasztikus, hogy az írók a bevett hazugságokat szajkózták. Ha valaki nem ezt tette, azonnal „leminő-
sítették” fantasy-vá a művét. Csakhogy az egész sci-fi őrületnek volt egy mellékhatása, amelyet az ak-
kori elődöm egyszerűen nem ismert fel időben. Ez pedig az volt, hogy a világűrről szóló novellák és re-
gények (és némiképp a filmek is) akkora érdeklődést hoztak létre a világűr felé az emberekben, hogy a 
kaszt kénytelen-kelletlen felállított egy űrprogramot, amely gyakorlatilag nem szolgált semmilyen más 
célt, mint hogy demonstrálja az űrutazás nehézségeit, és értelmetlenségét. A science-fiction aranyko-
rának írói, azzal, hogy történeteikkel bevezették a köztudatba a bolygó- és csillagközi űrutazás álmát, 
megteremtették az űrprogramot. Így történt, a legkisebb túlzás nélkül. Okulva mindebből, a legfelsőbb 
kaszt azóta sokkal óvatosabb a látszólag ártatlan művészi alkotások megítélésében, és a legkisebb za-
varó tényező esetén azonnal közbelép.

A hetvenes évek elején feltűnt egy új zenei irányzat az Egyesült Államokban, még pontosabban a 
New York-i Bronxban. Az évtized végére kezdett népszerűvé válni, 1979-ben megjelent az első lemez, 
és az új irányzat kijutott a nagyvilágba. Ez volt a rap. Egy 1982-ben kiadott, „Message” című dal keltet-
te fel a kaszt érdeklődését a műfaj iránt, amely súlyos politikai üzeneteket hordozott az elnyomásról. 
Még ebben az évben megkaptam a megbízatást a rap tönkretételére. A rap esetében is a megszokott 
ügymenetet követtem. Minden generációnak kell adni néhány szimbólumot, melyet a szabadsággal azo-
nosíthat, és amivel szabadnak érezheti magát. Szabadságot ugyan egyik generáció sem kapott soha, 
amióta világ a világ, de szimbólumokat azt igen. Így váltak az olyan nevetséges semmiségek a szabadság 
szimbólumaivá, mint például a hosszú haj, a miniszoknya, a szakadt farmernadrág, vagy az autópályán 
való száguldozás. Ezt kapták az emberek, semmi mást. Minden generációnak kell valami semmiség, ami 
ellen lázadhat. Ez az elv. Minden generáció a rendszer ellen lázad, bár nem tudják, hogy mi az a rend-
szer. A lázadásuk mindig valamilyen engedetlenségi mozgalom volt, akárminek is nevezték, és sohasem 
volt tényleges lázadás. Azt mondták a politikusok, vagy a zsarnokok, vagy az elnyomók, vagy a nagyoko-
sok, vagy a hájfejek (vagy bárhogy nevezzék is a rendszer megtestesülését az adott időszakban), hogy 
tilos fiatalkorúaknak alkoholt inni. Mi lett ebből? Emberek milliói hitték azt, hogy azzal lázadnak a 
rendszer ellen, ha alkoholt isznak, még tizennyolc éves koruk előtt. Azután jött a drog, jött a szexuális 
szabadosság, jött a bűnözés maga. És megint csak milliók hitték és hiszik, hogy azzal lázadnak a rend-
szer ellen, ha drogot fogyasztanak, ha prostituáltként élnek, ha kisebb-nagyobb bűncselekményeket 
követnek el. És furcsa módon nem tűnt fel, hogy amit tesznek, az vagy teljesen értelmetlen (mint pél-
dául a hosszú haj, ami a legkisebb mértékben sem érdekli a kasztot), vagy önpusztító (mint például az 
alkohol vagy a drog), vagy a teljes társadalmi ellehetetlenülés felé taszítja az embert (mint például a 
hippi mozgalom, vagy a bűnözés divatja). Egyszerűen belesétáltak a legfelsőbb kaszt csapdájába, és 
közben bőszen azt hitték, hogy most jól fellázadtak ellene. Én magam is a fentebb vázolt klisét követ-
tem, amikor a rapből (amely voltaképpen az utolsó szabad zenei művészet volt) a szokásos „rendszer el-
leni” ostoba lázadást csináltam. Ehhez először is kitaláltam a központi hazugságot, a gondolat-bálványt. 
Az ihletet egy régi római mondás adta, amely úgy hangzott: „Carpe Diem” - „Élj a mában”. Ezt a mon-
dást átfogalmaztam, és „Élj a mában” helyett „Élj a mának” lett az új jelentés. A kettő között csupán 
egy rag a különbség, de az eredeti jelentés a visszájára fordult. Az „Élj a mában” azt jelenti, hogy 
„Cselekedj, ne halogass!”; az „Élj a mának” viszont ezt: „Vesd el a jövőt!” Ebben az új formájában már 
nagyon is használható volt arra, hogy elnyomja, megnyomorítsa az embereket. Hiszen, ha csak a ma van, 
csak a pillanat létezik, akkor minden a pillanatnyi élményről szól, következésképpen bármit meg lehet 
tenni: nyugodtan lehet valaki bűnöző, alkoholista, drogfüggő, vagy akármi, a lényeg, hogy ne legyen sem-
mi értelme. Az ideológia, amely a központi hazugságot körbevette, olyan hazugságokat tartalmazott, 
mint hogy „Csak a pénz számít, mert mindent a pénz irányít”, „A bűnözők az igazi lázadók”, „A világot 
nem lehet megváltoztatni”, „A rendszer a bőrszín alapján ítél meg mindent” (a kaszt régi jó szokása, az 
ellentétek szítása mindenhol jelen van) stb. Ezután már csupán sztárt kellett csinálni néhány züllött 
bűnözőből (amihez pénz és média kell), és minden ment a maga útján. Ma a rap a bűnöző életforma és a 
bűnöző értékrend első számú reklámhordozója a kultúrában. Még mindig előfordulnak „kemény” szöve-
gek, politikai, vallási, ideológiai üzenetek, de ezek már csupán megszokott műfaji elemek, egy kis topor-
zékolás, amit senki nem vesz komolyan. A kaszt így bánik el azokkal, akik lázadnak ellene: egy kis pén-
zért, egy kis hírnévért, egy kis szexért megveszi a lelküket, és ezek a „lázadók” innentől kezdve előlép-
nek propagandistákká, bár ezt nem veszik észre.

5. Bár nem látok bele a legfelsőbb kaszt lapjaiba, úgy tűnik, a művészettől még a tudománynál is 
jobban félnek. Hogy miért tarthatnak tőle ennyire?

Ezt csak abban az esetben lehet megérteni, ha tudjuk, hogy mi a művészet a valóságban. A művé-
szet a kommunikáció legtisztább formája. Ebből következően a művészetnek mindenek felett ÉRTHE-
TŐNEK kell lennie. A művészet tehát kommunikáció, amelynek két alkotóeleme van: esztétika és igaz-
ság. Esztétika, hogy könnyű legyen befogadni a kommunikációt, és igazság, hogy legyen értelme, haszna 
befogadni (például megnézni egy filmet, vagy elolvasni egy regényt). Egy igazi művész a saját szemével 
nézi a dolgokat, tisztán és érthetően kommunikál az emberek tömegeivel az alkotásain keresztül, és 
egyáltalán nem érdeklik a különféle divatok, irányzatok, műfajok, iskolák; és legfőképpen a tekintélyek 
nem érdeklik. Egy művész képes arra, hogy alkotásain keresztül befolyást gyakoroljon az emberek gon-
dolkodására, értékrendjére, világnézetére, álmaira, céljaira. Vagyis képes mindarra, amelyet a legfel-
sőbb kaszt saját monopóliumának tekint. Ez az oka annak, hogy minden elnyomó hatalom gyűlöli a művé-
szetet és a művészeket. Egy magasan képzett, sokat látott, kiemelkedő képességű, renegát hírszerző 
tiszt, vagy katona, okozhat némi problémát a kaszt számára. De igazi kárt csak egy művész tehet a 
rendszerben.

6. A legfelsőbb kaszt már a kezdet kezdetén bevezetett egy hatalmas hazugságot a művészet-
be, illetve a művészek képzésébe. Azt mondták, hogy a tehetség elengedhetetlen ahhoz, hogy valaki 
művész lehessen, a tehetséget pedig adottságként határozták meg. Majd pedig tekintélyekből álló „bi-
zottságok” alakultak, amelyek eldöntötték, hogy ki az, aki tehetséges, és ki az, aki nem. Mivel nem ad-
tak semmilyen kézzelfogható meghatározást a tehetség szóra, ezek a tekintélyek azt mondhattak, 
amit akartak. Nagyon hosszú időn át az volt a hivatalos álláspont, hogy a tehetség nem fejleszthető, de 
azután ezt módosították, és létrehozták a „tehetség-fejlesztést”, amely annyit jelentett, hogy a te-
hetségesnek tartott embereket neves tekintélyek gondjaira bíztak, akik annak rendje és módja sze-
rint, kiirtottak belőlük mindenfajta tényleges művészi kvalitást, mint amilyen a merészség, a szuverén 
személyiség és egyebek. A valóságban a tehetség a szembenézés képessége, és semmi más. Egy ember 
annyira tehetséges valamihez, amennyire képes azzal szembenézni. Például, ha valaki mesterlövész akar 
lenni, akkor szeretnie kell a fegyvereket. Élvezettel kell, hogy eltöltse a fegyverrel való bánás, a lövés 
hangja, a célzás, a fegyver karbantartása, a célpont becserkészése, a lőszer összerakása stb. Jól kell 
éreznie magát a fegyverek közelében. Nem fájdíthatja meg a fejét egy lőtér hangzavara. Nem lehet 
számára zavaró a lőpor szaga. Nem lehet elviselhetetlen teher egy másik ember meglövése. Nagyjából 
ezek tennék ki a mesterlövészet tehetség oldalát. A tehetségnek nem része a tudás, mint például az, 
hogy az első lövés leadása előtt és után hány fok van a csőben, vagy hogy adott lövedék hogyan viselke-
dik esőben, erős szembeszélben, vagy hogy miképpen változik meg egy ember koponyájában a nyomás, 
ha két és félszeres hangsebességgel belecsapódik egy tíz grammos acéldarab. A tehetség nem adato-
kat jelent, nem szaktudást jelent, hanem ezek alapját: a szembenézés képességét. A szaktudás a te-
hetségre épül rá. A tehetség a tudás alapja. A tehetség és a szaktudás éppen ezért kéz a kézben jár. 
A tehetség nem tud érvényre jutni kellő szaktudás nélkül, a tudás pedig nem lehet mély tehetség nél-
kül. A tehetség fejleszthető azáltal, hogy fokozatosan hozzászoktatjuk magunkat valamihez, megba-
rátkozunk valamivel. Ennyi a tehetség, nem több. Bárki fejlesztheti a tehetségét, amiben csak akarja.

7. Az, amit ma művészetnek neveznek, nem művészet. Az, amit ma művészetnek hisznek, csupán 
a legfelsőbb kaszt szócsöve, a propaganda-gépezet egyik része.

Az igazi művész nem egy csodabogár, egy furcsa, különc figura, akit senki sem ért igazán. Az iga-
zi művész nem egy bolond, nem egy züllött alak, aki csak a pillanatnak él. Az igazi művészet nem arra 
való, hogy a szexre irányítsák általa az emberek figyelmét. Az igazi művészet nem egy eszköz arra, 
hogy általa ocsmány hazugságokat sulykoljanak az emberekbe. Az igazi művész, csak azért, hogy önma-
ga lehessen, és szabadon alkothasson, dacolni merészel a világ minden tekintélyével. Az igazi művészet 
felszabadíthatja az emberiséget az elnyomás alól. Ekkora hát a jelentősége a művészetnek.


