
Демонизиране на жертвите
Важно е да се подчертае, че участниците в експери-

ментите на Милграм мислят, че причиняват шокове на не-
винни непознати.  Няма обвинение,  че този,  на когото се
причиняват шоковете,  е лош човек или е направил нещо
неморално. Трябва да е очевидно, че ако един обикновен
човек по повелята на „авторитета“ причини болка на неви-
нен човек, то той ще причини – с по-малко колебание и по-
малко чувство за вина – също такава болка и на някой, за
когото смята, че заслужава такава болка.

Армията на САЩ (а вероятно много други армии)
са  провели  много  изследвания,  за  да  се  определи  какво
може да се направи, за да се преодолее естественото отвра-
щение у войниците към убийства, така че да могат да уби-
ват  по  заповед.  И  един  от  най-ефективните  начини  за
постигане на това е чрез демонизиране и дехуманизиране
на  хората,  които им е  заповядано  да  застрелят. При мо-
дерните  войни  „Властта“  от  двете  страни  постоянно
подхранва  войниците  си  с  пропаганда,  предназначена  да
обрисува „врага“ като банда безсърдечни, зли, садистични,
безчовечни чудовища. По ирония на съдбата, това става са-
мосбъдващо  се  пророчество,  защото  такава  пропаганда
превръща и двете страни в банди от безсърдечни чудови-
ща, полагащи фанатични усилия да изтребят враговете, в
лицето на които не виждат напълно човешки същества.

Подобна тактика се използва и при „служителите на
закона“. Наемниците на „Властта“ са далеч по-склонни да
приложат несправедливи и потиснически мерки срещу ня-
кого, ако този човек първо бъде дехуманизиран и демони-
зиран. Именно терминологията, която се използва – от го-
сподарите, от служителите и от всички други – представ-
лява много ефективна форма на контрол над съзнанието,
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която променя начина, по който и служителите, и техните
мишени възприемат реалността, като по този начин оказва
влияние върху поведението и на двете групи. Такива тер-
мини укрепват схващането,  че  подчинението пред „авто-
ритета“ е добродетел, а неподчинението – грях.

Това, което буквално става, е че една група от хора
издава заповеди, а нейните служители ги налагат на маси-
те, чрез наказване на неподчинението. Това прави и мафия-
та, това правят и уличните банди, това правят и побойни-
ците  от  училищния  двор,  и  това  прави  всяка  „Власт“.
Разликата е, че когато „Властта“ прави това, тя използва не
само заплахи, а също така и индоктринация както на слу-
жителите, така и на обикновените хора. Ако посланието на
повечето  гангстери  обикновено  е  прямо  и  откровено
(„Направи каквото казвам, иначе ще ти причиня болка“), то
посланието на „Властта“ включва до голяма степен психо-
логическо въздействие и контрол над съзнанието, което е
съществено за убеждаване на наемниците, че е справедли-
во  да  налагат  потиснически  мерки  срещу  други  хора.
Управляващите  във  „Властта“  окачествяват  себе  си  като
„законодатели“,  които имат  правото да  „управляват“  об-
ществото,  своите  заповеди  окачествяват като  „закони“,  а
онези,  които  не  се  подчиняват,  окачествяват  като  „пре-
стъпници“. И, за разлика от мафиотите, онези, които нала-
гат  наказания  на  всеки,  който не  се  подчинява на  поли-
тиците, се окачествяват не просто като наети разбойници, а
като благородни „служители на закона“, които справедливо
защитават обществото от всички нецивилизовани, презре-
ни „нарушители на закона“.

Такава пропаганда изминава дълъг път, не само до-
там да накара авторитарните служители да извършват на-
силие срещу невинни хора, а и дотам да ги накара да се
гордеят с  това.  Те се  убеждават чрез  своята  авторитарна
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индоктринация,  че  изправят  „престъпниците“  пред
„правосъдието“,  като по този начин поддържат „закона и
реда“ за благото на обществото. Но това, което всъщност
правят по-често,  е  да  използват насилие,  за  да  принудят
всеки  да  се  подчинява  на  всяка  заповед,  която  издават
политиците, колкото и неморална, деспотична, обществено
или икономически разрушителна или откровено идиотска
да е тази заповед.

Има голяма разлика в подразбиращото се значение
на термините „служител на закона“ и „главорез, наемник
на политиците“. Обаче няма разлика в буквалното им зна-
чение. Но чрез убеждаване на служителите, че насилието,
което те използват, представлява по съществото си спра-
ведливо  и  благородно  „прилагане  на  закона“,  тяхното
възприятие може да бъде променено по такъв начин, че те с
радост  и  гордост  да  налагат  на  ближния  си  волята  на
управляващата класа. Има толкова много примери за това
колкото  и  „закони“,  но  всички  те  спадат  към  една  от
следните две категории: забрани (с които политиците обя-
вяват, че на техните поданици е забранено да правят опре-
делени неща) и  искания (с които политиците обявяват, че
техните поданици  трябва да  направят дадено нещо).  По
един пример от всяка категория ще бъде достатъчен, за да
се покаже същността.

Забрана: Управляващите издават наредба, че техни-
те  поданици  не  могат  да  притежават  марихуана.  Тази
забрана се обявява за „закон“ и всеки, който не се иѝ  подчи-
нява, се смята за „престъпник“. След това управляващите
харчат огромни суми пари (взети от техните поданици чрез
друг „закон“), за да плащат за наемници, оръжие, бронира-
ни коли, затвори и т. н., с единствената цел залавяне на все-
ки, който не се подчинява на техния „закон“.

Сега да разгледаме гледната точка на „полицейския
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служител“, на когото е възложено да прилага този „закон“
и който открива, че някой продава марихуана на проявява-
щи  желание  клиенти.  Ако  „служителят“  би  могъл
обективно  да  обмисли  ситуацията,  без  митът,  наречен
„авторитет“, да изкривява неговото възприятие, той ведна-
га би разбрал, че „работата“ му не само че не е морална, но
е и крайно идиотска и лицемерна – неговата „работа“ е да
залови физически някого с цел да вкара този човек в затво-
ра за продължително време, затова, че е вършел нещо, кое-
то не е нито измама, нито насилие. Всъщност, преди да се
появи ченгето, всички участници – растениевъд, търговец,
продавач, купувач, потребител – си взаимодействат мирно
и  доброволно.  Нещо  повече,  ако  служителят  някога  е
консумирал алкохол, той би бил виновен за нещо, което в
морално  отношение  е  идентично  на  онова,  което  е
извършил „престъпникът“. Въпреки това, той ще се смята
за  храбър,  справедлив,  благороден „служител на закона“,
тъй като участва в паравоенно въоръжено нахлуване в дома
на човека, при което насилствено залавя и отнема този „на-
гъл  закононарушител“  от  приятелите  и  семейството  му.
След това служителят ще си отиде у дома, ще изпие една
бира и, разбира се, няма да реагира любезно на никой, кой-
то  се  опита  насилствено  да  го  спре  да  извърши  това.
Единствената разлика – която изобщо не е истинска разли-
ка – е, че политиците са издали заповед за едно променящо
съзнанието  вещество  (марихуана),  а  не  за  другото
(алкохол).  В  резултат  на  това  „служителят“  искрено  ще
вярва, че използването на едно променящо съзнанието ве-
щество е добро и благоразумно поведение на всички аме-
риканци, докато използването на друго е долнопробно, не-
морално и „престъпно“ и дори оправдава използването на
насилие срещу „извършителите“ и отвличането им.

Искане:  Управляващите  въвеждат  „закон“,  който
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казва, че всеки от техните поданици, който притежава иму-
щество, трябва да плаща на управляващите всяка година
два процента от стойността на своето имуществото. Това
искане се нарича „имуществен данък“ и е обявено за „за-
кон“, а всеки, който не му се подчинява, е „престъпник“ и
„данъчен  измамник“.  След  това  управляващите  създават
организация на „данъчните служители“, които да откриват
всички, които не се подчиняват, да измъкват насилствено
от тях пари или насилствено да ги изселват от имущество-
то им, за да конфискуват такова имущество и да го дават на
управляващите.

Разбира се, ако някой направи това без цялата авто-
ритарна пропаганда, това ще се нарече грабеж: „Трябва да
ми плащаш куп пари всяка година, иначе няма да те оставя
да живееш в собствената си къща“. И много малко хора,
включително и от онези, които сега работят като „данъчни
служители“, биха желали да бъдат част от такава схема за
рекетиране. Обаче ако същото това нещо бъде направено
„легално“, обикновените хора не само че ще приемат да ра-
ботят като част от такъв грабителски рекет, а ще показват
презрение  към  всеки,  който  му  се  съпротивлява.  Тогава
онези, които се опитват да не бъдат ограбени, са смятани за
алчни  „данъчни  измамници“,  които  не  желаят  да  платят
„полагащите им се задължения“. И онези, чиято работа е
насилствено да отнемат пари или имущество от такива „да-
нъчни измамници“, обикновено правят това с чувството, че
е справедливо, защото те истински  вярват, че „авторите-
тът“ на „закона“ може да вземе нещо, което обикновено е
неморален акт – кражба, грабеж и рекет – и да го превърне
в нещо справедливо и легитимно. Така те извършват масо-
ви грабежи, чувстват се добре от това и презират своите
жертви. Това е силата на най-опасното суеверие.

Етатистите често твърдят, че облагането с данъци не
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е кражба, защото „Властта“ използва постъпленията от да-
нъци  за  неща,  които  са  за  „общо  добро“,  така  че  става
въпрос просто за това, че хората плащат за стоки и услуги,
които  получават.  Един  такъв  аргумент  игнорира  фунда-
менталното  естество  на  ситуацията.  Двойният  стандарт
става очевиден от един прост пример. Да си представим, че
някакъв непознат дойде при вас и ви каже, че е окосил тре-
вата пред къщата ви или че е оставил нещо за вас в дома ви
и сега иска да му дадете 1000 долара,  обаче вие изобщо
няма да се съгласите на такава сделка. Очевидно е, че това
ще представлява изнудване и вие няма да имате никакво за-
дължение да платите, дори той наистина да е окосил трева-
та  или да е  оставил нещо за вас.  Никой няма право без
ваше съгласие да ви доставя нещо или да ви върши някаква
услуга – когато не сте поръчвали и не сте искали да ку-
пувате това нещо или тази услуга – и след това насилст-
вено да взема от вас толкова, колкото заяви, че струва това
нещо или  тази  услуга.  Обаче  именно  това  прави  винаги
всяка „Власт“ на всяко ниво.

Когато  обектите  на  авторитарната  агресия  бъдат
успешно демонизирани и дехуманизирани, всъщност не съ-
ществуват ограничения на степента на насилие и неспра-
ведливост, които ще извършват вярващите в „авторитета“.
За  всеки,  който все  още има  надежда,  че  съзнанието на
американските войници и „служители на закона“ може да
ограничи нивото на несправедливост, която те желаят да
причинят на абсолютно непознати хора, има изобилие от
реални примери,  които доказват обратното.  Един от най-
известните  е  клането в  Ми Лай (Сонг  Ми)  по  време  на
Виетнамската война, при което войниците на САЩ не само
избиват стотици невъоръжени цивилни,  повечето жени и
деца, а също и изнасилват и изтезават някои от тях, а някои
войници открито се наслаждават на страданието и смъртта

121



на  своите  жертви,  както  свидетелстват  самите  войници.
Американските войници  извършват  това  в  резултат  на
своята лоялност към мита, наречен „авторитет“, комбини-
рана  с  демонизирането  и  дехуманизирането  на  техните
жертви. Самите войници го казват съвсем откровено – един
казва, че те „просто изпълнявали заповеди“, друг казва, че
повечето американски войници там „не смятали виетнам-
ците за хора“ (трябва да се отбележи, че някои американ-
ски  войници  опитали  почти  безуспешно  да  спрат  или
ограничат клането).  Докато това може би е един от най-
известните  примери  на  зверства  по  време  на  война,
извършени от американски войници, той, разбира се, не е
единственият. Всъщност непрекъснато излизат наяве нови
примери  на  садизъм,  проявен  от  американски  войници.
Макар  че  някои  от  участниците  в  експериментите  на
Милграм  показват  –  чрез  думи  или  поведение  –  че  се
чувстват  зле  от  това  да  причиняват  болка  на  невинен
непознат  човек,  „служителите  на  закона“  и  войниците,
които  първо  биват  научавани  да  презират  „врага“,  се
подчиняват  на  авторитарните  команди  дори  с  по-голяма
охота,  често  по  начин,  който  показва,  че  те  изпитват
наслаждение от  това  да  причиняват  болка  и  смърт  на
своите жертви.

Това беше ясно представено на снимките, дошли от
затвора Абу Граиб в Ирак, показващи, че американски вой-
ници, жени и мъже, не само че извършват психически и
физически изтезания, но и показват, че изпитват удоволс-
твие  и  се  забавляват със  страданието  на  своите  жертви,
дори доволни позират пред апарата, докато унижават, бият,
изтезават и изнасилват своите затворници (администрации-
те и на Буш, и на Обама попречиха много от снимките, до-
казателства за тези изтезания, да бъдат публикувани, защо-
то се страхуват от въздействието,  което биха имали тези
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снимки върху мнението за армията и „страната“ както на
американците, така и на чужденците). Освен това, въпреки
че  доказателствата  показват,  че  такива  изтезания  се
извършват  по  повелята  на  най-висшите  кръгове  на
„Властта“,  важно  е  да  се  отбележи,  че  онези,  които  са
изпълнили  тези  заповеди  на  „авторитета“,  открито  са
показали, че изпитват садистично удоволствие от болката и
страданието,  които  те  причиняват  на  други  човешки
същества.  На  тях  им  било  казано  от  някой,  когото  те
възприемат като „авторитет“,  че е  благородно и справед-
ливо  да  мразят  „врага“  и  да  му  причиняват  болка.  Те
изпълняват това и изпитват наслаждение от извършеното.

Същото поведение и манталитет може да се види и
при различни акции на „служители на закона“,  каквато е
атаката срещу Руби Ридж през 1992 г. и обсадата и щурмът
в Уейко, Тексас през 1993 г., завършили с масово убийство.
В нито един от двата случая „авторитетът“ не преследва
някой, който наистина да е наранил или заплашил някого.
Въпреки това, и в двата случая се извършват паравоенни
атаки въз основа на недоказани твърдения за „незаконно“
притежание на огнестрелно оръжие. При инцидента в Уей-
ко в крайна сметка загиват осемдесет души, мъже, жени и
деца включително, след като психически и физически били
тормозени седмици наред чрез лишаване от сън и използ-
ване на сълзотворен газ и др. Жертвите бяха демонизирани
както пред обществеността, така и пред „служителите на
закона“, и агресорите от „Властта“ показаха както презре-
ние към своите жертви, така и ентусиазъм при мисълта да
ги  избият. Същото поведение в  общи линии може да  се
види в десетки видеофилми за полицейски извращения, по-
казващи  как  полицията  ентусиазирано  тормози  и  дори
използва физическо насилие срещу хора, които не са запла-
ха за никого и които дори не се защитават или съпротивля-
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ват. Това е пряк резултат от убеждаването на „служителите
на закона“ в това, че всички други хора са под тях и че те,
като агенти на „авторитета“, имат правото да карат всички
останали хора да се отнасят към тях като към по-висше-
стоящи, да раболепничат пред тях и безпрекословно да се
подчиняват на техните заповеди. Същият модел може да се
види и при „данъчните служители“ и други бюрократи.

До  каква  степен  вярата  в  „авторитета“  наистина
създава  садистични  наклонности  и  до  каква  степен  тя
просто  отприщва  наклонности,  които  са  съществували,
едва ли има значение. Въпросът е в това, че чрез престоре-
ното освобождаване на индивида от отговорност за негови-
те собствени действия и чрез издаване на заповед към него
да причини вреда на други хора, както и чрез убеждаването
му, че причиняването на вреда на даден субект не е просто
позволено, а е  добродетелно, митът, наречен „авторитет“,
превръща милиони обикновени, иначе свестни хора, в чу-
довища  и  садистични  агенти  на  злото.  Каквито  и  да  са
факторите,  които обикновено заставят човек да се държи
цивилизовано  и  ненасилнически  –  или  индивидуални
вътрешни  добродетели  и  неговата  преданост  към  устно
предавани принципи или религиозни вярвания, или просто
неговата загриженост за това какво могат да си мислят хо-
рата за него или какво могат да му направят – те лесно би-
ват елиминирани и потиснати от вярата в „авторитета“. Ка-
зано накратко,  най-ефективният начинът за  потискане на
хуманността и почтеността на някой индивид е той да бъде
научен да уважава и да се подчинява на „авторитета“.
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