
Страничните ефекти от мита
Ако погледнем назад в историята, ще видим, че не

липсват примери на  нечовешко отношение  на  едни хора
към други, примери на потисничество и страдание, наси-
лие и омраза, както и ситуации и събития, които не се отра-
зяват добре на  човешката  раса  като цяло.  И,  въпреки че
много от най-крещящите несправедливости в историята яв-
но са продукт на вярата във „Властта“, каквито са войната
и потисничеството, много други несправедливости, които
обикновено не се приписват на действия на „Властта“, съ-
що са щели да бъдат невъзможни без намесата на „автори-
тета“.

В допълнение към примера за това, дали робството
би могло да съществува,  ако не беше „узаконено“ (както
беше споменато по-горе), подобни въпроси биха могли да
се зададат и за отношението към американските индианци.
Ако не бяха указите на авторитарната „Власт“ и държавни-
те наемници, които да ги прилагат, щеше ли да има такива
широкомащабни,  концентрирани  усилия  за  унищожение
или насилствено прогонване на местните жители от земи-
те,  които те  населявали  поколения  наред?  Без  съмнение,
все пак щеше да има по-малки конфликти, заради сблъсъка
на културите и нуждата от земя за обработване и ловуване,
но щеше ли да бъде в нечий личен интерес да се включи в
яростна широкомащабна битка?

След като явното робство бива прекратено в Съеди-
нените щати (приблизително по същото време, когато „за-
конното“ робство – облагането с „данък върху дохода“ бива
въведено за пръв път), междурасовото напрежение и конф-
ликтите с насилие продължават. Много хора вярват, че то-
гава се  появила Властта  и решила сериозните проблеми.
Реално конфликтът и  придружаващото го насилие се  на-
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сърчават от „авторитета“. В продължение на много години
расовата сегрегация е налагана насилствено чрез „закони“.
По ирония, междурасовото напрежение по-късно се изост-
ря още повече от  интеграцията по заповед от „Властта“,
която иска да принуди хора от различни раси и култури да
се смесят, независимо от това, дали искат или не. И отново
резултатът е насилие. По време на цялото фиаско, ако има-
ха свобода, някои фирми и училища щяха да изберат сегре-
гация,  а  някои други –  интеграция.  Ако „Властта“  не  се
опитваше насилствено да наложи на всички една „офици-
ална политика“, родителите биха могли просто да изберат в
кое училище да изпратят децата си (в такова със сегрегация
или такова без сегрегация), а купувачите просто щяха да
изберат кои фирми да подкрепят (онези със сегрегация или
онези без сегрегация). Много насилие е извършено срещу
чернокожите директно от служителите на „Властта“ („по-
лицията“), но извършеното от обикновени хора насилие в
резултат на гнева на хората, принуждавани от „Властта“ да
си  имат  работа  с  хора  от  друга  раса  и  култура,  дори  е
повече. Глупаво е да се мисли, че принуждаването на хо-
рата да се разделят и принуждаването на хората да живеят
заедно ще направи хората по-щастливи, по-добри или по-
либерални и толерантни.  И в  единия,  и в  другия случай
авторитарната намеса не служи на мира и сигурността на
едната или другата раса. Въпреки че е невъзможно да се
каже точно колко разпространени или продължителни биха
били сегрегацията и расизмът без намесата на „Властта“,
въпрос на здрав разум е на хората от всички раси и религии
да бъде позволено да избират с кого да имат контакти. Това
поне би направило  възможно мирното съвместно същест-
вувание на много различни култури. Но когато се намеси
„Властта“ и спорът е между това дали да се принудят ра-
сите да останат разделени или да се принудят расите да се
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смесят, ясно е, че някои хора ще се разгневят или от еди-
ния, или от другия начин, и то с право.

Не искам да кажа, че всяка гледна точка е еднакво
валидна. Въпросът е, че хора с много различен светоглед –
колкото и мъдри или глупави, либерални или тесногръди,
осведомени или невежи да бъдат техните гледни точки –
обикновено винаги водят мирно съвместно съществувание,
дори и в голяма близост, освен ако не се намеси „Властта“.
Различни хора могат да не се харесват взаимно, да не одо-
бряват  взаимно  вярванията  или  начина  си  на  живот  и
всъщност остро да критикуват или заклеймяват други кул-
тури. Но това не означава, че те не могат да съществуват
съвместно и мирно, като и двете страни се въздържат от
насилие и агресия. Но когато се намеси „Властта“, наси-
лието, присъщо на всички „закони“, със сигурност просто
принуждава хората да не живеят в хармония.

Друг пример за косвените вредни ефекти от дейст-
вията на „Властта“ е фактът, че насилието, свързано с „тър-
говията с наркотици“ (производството и разпространение-
то на „незаконни“ вещества), съществува само заради „за-
коните за борба с наркотиците“. Чрез обявяване на дадено
вещество  или  поведение  „извън  закона“,  дори  всички
участници да са възрастни, готови да се подчиняват, поли-
тиците създават черен пазар, който не само че има огромен
потенциал за печалба, поради ограничаването на снабдява-
нето, а създава и ситуация, която по специфичен начин ли-
шава клиентите и снабдителите от всякаква „законова“ за-
щита.  Например,  ако наркопласьор бъде ограбен или на-
паднат от полицията  или от някой  друг, той едва ли ще
извика „служителите на закона“ да му помогнат. „Обявява-
нето извън закона“ на  нещо,  свързано с удоволствията  –
било то проституция, хазарт или употреба на наркотици –
почти гарантира, че пазарът ще бъде контролиран от онази
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банда, която е най-силна или е подкупила най-много поли-
цаи и други държавни служители. Идеален пример за „пре-
ди и след“ такова „обявяване извън закона“ е забраната на
алкохола в Съединените щати. Когато търговията с алкохол
станала „незаконна“, тя веднага била превзета от органи-
зираната  престъпност, която била  прочута  не  само с  на-
силие,  но и със способността  си да подкупва агентите и
служителите на „Властта“. Когато търговията с алкохол от-
ново станала  „законна“,  цялото насилие,  свързано с  нея,
бива прекратено почти веднага.

Въпреки този кристално ясен пример на ужасни ре-
зултати от „закони“, забраняващи „пороци“, повечето хора
все още подкрепят „законите“ против поведения и навици,
които те смятат за отвратителни. Резултатът е, че насилие-
то, свързано с това, продължава. Вместо да се признае, че
този проблем съществува заради „Властта“ и нейните „за-
кони“, все още се смята, че това е проблем, срещу който
трябва да се бори „Властта“. Същото би могло да се каже и
за позорното насилие, извършвано от лихварите кожодери,
които се занимават с „нелегален“ хазарт, както и насилието
на сводниците в места, където проституцията е „незакон-
на“. В такива случаи непосредственото сравнение дори е
по-добро от сравнението „преди и след“: хазартът води ли
до  повече  насилие  в  Атлантик  Сити,  където  е  „легален,
отколкото  във  всички  останали  места,  където  е  „нелега-
лен“? Проституцията представлява ли по-голяма заплаха за
всички, свързани с нея, в Амстердам, където е „легална“,
отколкото във всички места, където е „нелегална“? Не ис-
кам  да  кажа,  че  проституцията,  хазарта  и  наркотиците
(включително алкохолът) са добри неща, а че независимо
от това, дали са добри или лоши, въвеждането от „Властта“
на насилие в ситуацията не елиминира такива „пороци“, а
само ги прави  по-опасни за всеки замесен, но често и за
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хора, които не са замесени.
Да не би някой все още да си въобразява, че такива

„закони за борба с пороците“ са резултат на добри намере-
ния? Политиците напълно съзнават, че хазартът, проститу-
цията и „нелегалната“ употреба на наркотици се срещат и в
затворите на „Властта“.  Политиците много добре знаят,
че ако дори и постоянния затвор и надзор, произволните
обиски, суровите наказания не могат да спрат такова пове-
дение у хората,  които са  държани в килии под директно
наблюдение, „законите“явно не могат да изкоренят такова
поведение от цялата страна. Но те могат да осигурят и оси-
гуряват на тираните готово извинение за все по-увеличава-
щата им се власт и ето защо „Властта“ приема „закони за
борба с пороците“: за да  създаде „престъпление“, където
няма такова, в опит да се оправдае съществуването на авто-
ритарна власт и контрол.

В  един  свят  без  мит  за  „авторитета“  много  хора
(включително и авторът на тази книга) ще продължат ре-
шително да не одобряват употребата на наркотици, прости-
туцията и други „пороци“, но те едва ли ще подкрепят уси-
лия за насилствена забрана на такъв тип поведение. Обик-
новено те не само че няма да смятат, че имат право да под-
крепят  насилие,  ако нямат  извинение  с  „авторитет“,  зад
който да се скрият, но те едва ли ще искат да осигурят ми-
лиардите долари, необходими за провеждане на една широ-
комащабна насилствена кампания против такива широко-
разпространени действия. Дори най-критично настроеният
човек би имал и икономически, и морален стимул да оста-
ви другите хора на мира, както и страх от отмъщение от
всеки, срещу когото реши да извърши актове на агресия.
Разбира се, откритата критика на начина на живот и пове-
дението и опитите хората да бъдат убедени да променят на-
чина  си  на  живот,  са  абсолютно  приемлива  част  от  чо-
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вешкото общество.  Всъщност, ако хората  трябваше да се
опитват да използват разум и словесно убеждаване, за да
накарат другите  да  си  променят  мнението,  вместо  да  се
използва  бруталната  сила  на  „Властта“,  може  би  „обек-
тите“ щяха да бъдат по-отворени да чуят чуждото мнение.
Най-малкото, хората не биха обръщали проблема с лошите
навици в кръвопролития и зверства, както се случва пона-
стоящем при всеки опит да се „узакони“ морала.

Обратната страна на схващането „Ако нещо е неза-
конно, трябва да е лошо“ е „Ако нещо е законно, трябва да
е наред“. Може би най-яркият пример за това е фактът, че
през 1913 година „Властта“ на САЩ не само „легализира“
робството чрез „данък върху дохода“, конфискувайки пряко
и насилствено плодовете на труда на хората, но също така
чрез Закона за федералния резерв „легализира“ една ужася-
ваща степен на фалшификация и банкова измама. Казано
накратко, политиците дадоха на банкерите „законово“ раз-
решение да правят пари от нищо и да дават тези фалшиви,
фабрикувани „пари“ назаем с лихва на други хора, вклю-
чително и на „Властта“. Макар и повечето хора да не знаят
подробности за това как такива огромни измами и грабежи
стават  чрез  „фиатни  валути“  и  „банкиране  с  частичен
резерв“,  много  хора  днес  инстинктивно  подозират,  че
„банките“ вършат нещо измамно и нечисто. Това, което не
успяват да схванат, е, че „Властта“ е онова, което е дало на
банките  разрешение да  мамят  и  изиграват  обществото
буквално с билиони долари.

Един друг особено противоречив пример за това как
един дебат за „законност“ може да надделее над дебат за
факти и морал, е въпросът за аборта. Едната страна лобира
пред „авторитета“ да направи или да запази аборта „зако-
нен“, а след това защитава практиката въз основа на нейна-
та  „законност“.  Другата страна настоява абортът да бъде
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обявен извън „закона“ с надежда, че „авторитетът“ ще из-
ползва насилие, за  да прекрати тази практика.  От гледна
точка на логиката,  единственият уместен въпрос, който е
религиозен  /  биологически  /  философски  въпрос,  а  не
въпрос, свързан със „закона“,  е:  В кой момент плодът се
смята за личност? От отговора на този въпрос зависи, дали
абортът ще се смята за убийство или за равностойност на
операция  за  отстраняване  на  бъбрек.  Обаче,  вместо  да
повдигат единствения въпрос, който всъщност има смисъл
– колкото и сложен и противоречив да е той – и двете стра-
ни обикновено се съсредоточават върху това да привлекат
на своя страна насилието на „авторитета“.

Ето  един  друг  пример  за  „узаконена“  неправда.
Почти всеки човек знае колко възмутителни и ирационални
са  станали „съдебните процеси“ (напр.  престъпници,  на-
хлули в чужди имоти, успешно съдят собствениците на те-
зи имоти, след като са се наранили при взлома), но не може
да схване, че именно решенията на „съдии“, назначени от
„Властта“, позволяват това изобщо да се случи. Освен че е
способно да краде „законно“ от един човек, за да дава на
друг  човек,  чрез  сегашната  система на  съдебни процеси
„Властта“ също така създава механизъм, чрез който един
човек директно и „законно“ ограбва друг човек.

„Законите“ за защитата на околната среда също се
използват за нанасяне на неморални удари и в двете посо-
ки.  С  достатъчно  пари  една  фирма,  която  наистина  за-
мърсява, като по този начин засяга правата върху собстве-
ността на други хора, може да си „купи“ „законно“ разре-
шително за замърсяване. В същото време може да използва
„законите“ за защита на околната среда, за да срази конку-
ренцията чрез  създаване на лабиринт от „разпоредби“ за
защита на околната среда – много от които ненужни или
непродуктивни, понякога идиотски – за да държи малките
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фирми  извън  пазара.  Освен  това,  политиците  могат  да
използват  неясно  формулирани  опасности  за  околната
среда  като извинение  за  поемане  на  управлението върху
частния сектор, за управление на поведението на милиони
хора или за заграбване на повече пари за свои собствени
цели.

В много отрасли успехът днес зависи не толкова от
предлагането на качествени услуги на разумна цена, колко-
то от получаването на специални облаги и привилегии от
„Властта“. Това може да бъде под формата на директни по-
мощи (напр.,  отпускане  на  суми или  субсидии),  полити-
чески сделки (напр., договори с „Властта“ без търг), схеми
на  лицензиране  (като  в  медицинския  сектор),  тарифи  за
международна търговия, регулаторен контрол и протекцио-
низъм, както и много други средства. Резултатите от всичко
това – по-високи цени, по-некачествени продукти и услуги,
по-малък избор и т. н. – често се приемат като резултати от
недостатъците на частния сектор, вместо да се признае от
какво са: вредните последици от авторитарното управление
на човешкото взаимодействие.

По-значителните  икономически  катастрофи  винаги
са резултат от намесата на „Властта“ в търговията, креди-
тите и валутите. Единственият начин да се разруши цялата
икономика – да се  доведе кажи-речи до обща физическа
разруха – е чрез намеса в средствата за размяна, „парите“,
чрез „узаконено“ фалшифициране, чрез отпускане на фал-
шиви кредити и издаване на фиатни пари. Повечето хора,
тъй като са незапознати дори с основите на икономиката,
смятат инфлацията  и  другите икономически проблеми за
естествени,  но,  за  съжаление,  неизбежни явления.  Всъщ-
ност те са симптоми за широкомащабна „узаконена“ изма-
ма и кражба.

Имиграционните „закони“ са друг пример за пряка-
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та  вреда  и  вторичните  проблеми,  които  предизвиква
„Властта“. Освен явното пряко насилие, до което водят, те-
зи „закони“ пораждат други проблеми, които иначе не биха
съществували,  включително:  1)  доходоносно,  често  при-
дружено с насилие „нелегално“ прехвърляне на имигранти
в страната; 2) „нелегални“ имигранти, които са лесна ми-
шена за трафика на хора и други форми на експлоатация,
защото не смеят да се обадят или да потърсят помощ; и 3)
хора, принудени да живеят под тиранични режими, защото
не  могат физически  да  избягат. И понеже „нелегалните“
имигранти вече са  класифицирани като „престъпници“ и
често са смятани за „нежелани“, просто защото се намират
в  страната,  и  тъй като за  тях  няма нито уважение,  нито
защита от голяма част от гражданите,  те така или иначе
имат по-малък стимул да имат поведение на хора,  „спаз-
ващи закона“.

Дори много проблеми,  които  по  естеството  си  не
изглеждат да са причинени от „Властта“, съществуват зара-
ди някой „закон“. Разбира се, има и винаги ще има случаи
на  измама  и  кражба,  извършени  от  безскрупулни  хора,
действащи по своя инициатива, но повечето хора изобщо
не знаят колко уж частни измами, интриги и случаи на из-
нудване са не само разрешени от „авторитета“, но са и на-
сърчавани и възнаграждавани от „законите“ на „Властта“,
било то преднамерено или случайно. Тъй като нямаме ис-
тински свободен пазар, за да направим сравнение, мнозина
продължават да приемат, че държавното насилие е необхо-
димо,  докато всичко,  което прави то,  е  да пречи и да се
меси в човешката продуктивност и прогрес.
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