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Подготвяне на читателя
Това, което ще прочетете в тази книга, по всяка вероятност ще се насочи директно срещу онова, на което са
ви учили вашите родители и учители, което ви е казвано от
църквите, медиите и Властта, и в което много от вас, вашите семейства и приятели винаги са вярвали. Въпреки
всичко, това е истина, както ще видите, ако си позволите да
разгледате въпроса обективно. И не само че е истина, а
това може да се окаже най-важната истина, която изобщо
сте чували.
Все повече и повече хора откриват тази истина, но
за да направят това, е необходимо да игнорират някои вече
изградени представи и дълбоко вкоренени суеверия, да
отхвърлят идеи, втълпявани цял живот, и безпристрастно и
честно да проучат някои нови идеи. Ако и вие направите
това, ще почувствате поразителна промяна в своя светоглед. Почти сигурно е, че отначало ще изпитвате неудобство, но в дългосрочен план това ще си струва усилията. И ако достатъчно хора изберат да научат тази истина и
да я приемат, тя не само че драстично ще промени начина,
по който хората приемат света, а драстично ще промени самия свят, към добро.
Но ако такава проста истина би могла да промени
света, нямаше ли да знаем за нея преди и нямаше ли да я
приложим на практика още отдавна? Ако хората бяха раса
само от мислещи, обективни същества, да. Но историята
показва, че повечето човешки същества буквално биха
предпочели да умрат, отколкото обективно да преосмислят
системите си от вярвания, в които са възпитани. Обикновен
човек, който прочете във вестника за война, потисничество
и несправедливост, ще се учуди защо съществуват такива
мъки и страдания и ще пожелае те да бъдат прекратени.
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Обаче ако му се изкаже предположение, че неговите
собствени вярвания допринасят за тези нещастия, той
почти със сигурност ще отхвърли такова предположение,
без да се замисли, и дори може да нападне човека, направил това предположение.
И така, читателю, ако твоите вярвания и суеверия –
много от които не си избрал сам, а са просто унаследени
като неподлежащи на съмнение „конфекционни“ вярвания
– значат за теб повече от истината и справедливостта, то,
моля те, спри да четеш и дай тази книга на някой друг. Ако
обаче си склонен да поставиш под съмнение своите дълго
поддържани схващания и ако смяташ, че като правиш това
може да намалиш страданието на други хора, то прочети
тази книга. И след това я дай на някой друг.
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Част I
Най-опасното суеверие
Да започнем с поантата
Колко милиона хора са били смайвани от бруталните ужаси на историята с нейните безброй примери на нехуманно отношение на човек към човек и на глас са се чудели
как е възможно да се случат такива неща? Истината обаче
е, че повечето хора не биха искали да знаят как се случва
това, защото са религиозно привързани към самата вяра,
която прави възможни тези ужаси. За огромното мнозинство от случаите на страдание и несправедливост в света от
хилядолетия до днес директно можем да обвиним една
единствена идея. Повечето насилия, кражби, нападения и
убийства в света са резултат не на алчност или омраза или
на която и да било друга емоция или идея, които обикновено обвиняваме за злините в обществото, а просто на едно
суеверие или вярване, което, въпреки че се поддържа почти
универсално, противоречи на фактите и разума (въпреки
че, разбира се, онези които го изповядват, не виждат нещата по този начин). „Поантата“ на тази книга лесно може да
се изрази, макар че повечето хора трудно я възприемат и
дори не я обмислят спокойно и разумно:
Вярата в „авторитета“, която включва цялата вяра
във „Властта“, е ирационална и вътрешно противоречива;
тя противоречи на цивилизацията и морала и представлява
най-опасното и разрушително суеверие, което някога е съ ществувало. Вместо да бъде движеща сила на реда и спра ведливостта, вярата в „авторитета“ е архи-врагът на чове чеството. Разбира се, почти всеки човек е възпитан да
вярва точно обратното: че подчинението пред „авторитета“
е добродетел (поне в повечето случаи), че уважението и
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спазването на „законите“ на „Властта“ е онова, което ни
прави цивилизовани, и че неуважението към „авторитета“
води само към хаос и насилие. Всъщност, хората са така
грижливо научени да асоциират подчинението с това да
„бъдеш добър“, поради което атакуването на понятието
„авторитет“ ще звучи за повечето хора като внушение, че
няма неща като правилно и неправилно, че няма нужда да
се спазват никакви стандарти на поведение, че няма нужда
да имаме какъвто и да било морал изобщо. Идеята, която
застъпвам тук обаче не е такава, а точно противоположна.
Всъщност, причината митът за „авторитета“ да се
нуждае от разрушаване е точно защото има такова нещо
като правилно и неправилно, защото има значение как хората се отнасят едни към други и защото хората винаги
трябва да се стремят да живеят морален живот. Въпреки
постоянната авторитарна пропаганда, твърдяща противното, уважението към „авторитета“ и уважението към човечеството са взаимно изключващи се и диаметрално противоположни. За да можем да уважаваме човечеството и
справедливостта, не трябва да изпитваме уважение към
мита за „авторитета“.
Има рязък контраст между онова, което са ни учели,
че е целта на „авторитета“ (да създава мирно, цивилизовано общество), и резултатите от действието на „авторитета“ в реалния свят. Прелистете някоя историческа книга и
ще видите, че по-голямата част от несправедливостта и
разрушенията, случили се навсякъде по света, не са били в
резултат от действията на хора, „нарушаващи закона“, а в
резултат от действия на хора, подчиняващи се и прилагащи
със сила „законите“ на „Властта“ в различни страни.
Злините, извършени въпреки „авторитета“, са незначителни в сравнение със злините, извършени в името на
„авторитета“.
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Въпреки това, децата все още биват учени, че мирът
и справедливостта произтичат от авторитарното управление и че въпреки крещящите злини, извършени от авторитарните режими по света през цялата история, те все още
са морално задължени да уважават и да се подчиняват на
сегашната „Власт“ в тяхната собствена страна. Те биват
учени, че „да правиш това, което ти е казано“ е синоним на
това да бъдеш добър човек и че „да играеш по правилата“ е
синоним на това да постъпваш правилно. Обаче да бъдеш
морален човек изисква да поемаш персонална отговорност
за преценката на това кое е правилно и кое неправилно и да
следваш собствената си съвест, което е противоположно на
уважението и подчинението на „авторитета“.
Причината да бъде толкова важно хората да разберат този факт е, че първичната опасност, която представлява митът за „авторитета“, се намира не в умовете на
управляващите и „Властта“, а в умовете на управляваните.
Един отвратителен човек, който обича да господства над
другите, е незначителна заплаха за човечеството, освен ако
много други хора не сметнат това господство за законно,
защото е осъществено чрез „законите“ на „Властта“.
Извратеният ум на Адолф Хитлер сам по себе си
представлявал малка или никаква заплаха за човечеството.
Всъщност милионите хора, които сметнали Хитлер за
„авторитет“ и по този начин се почувствали задължени да
се подчинят на неговите команди и да изпълняват неговите
нареждания, станали причина за щетите, нанесени от
Третия райх. С други думи, проблемът не е, че злите хора
вярват в „авторитета“; проблемът е, че по същество добри
хора вярват в „авторитета“ и в резултат на това накрая
стават привърженици и дори извършители на актове на
агресия, несправедливост и потисничество, дори убийство.
Обикновеният етатист (този, който вярва във
9

„Властта“), докато се оплаква от всички начини, при които
„авторитетът“ е използван като инструмент на злото, дори
в неговата собствена страна, ще продължи да настоява, че е
възможно „Властта“ да бъде сила на доброто, и да си
въобразява, че „авторитетът“ може и трябва да осигури път
към мир и справедливост.
Хората погрешно смятат, че много от полезните и
законни неща, от които има полза човешкото общество,
изискват съществуване на „Власт“. Добре е, например, хората да се организират за обща отбрана, да работят заедно,
за да постигнат общи цели, да намерят начини да си
сътрудничат и да си съжителстват хармонично и мирно, да
постигнат споразумения и да съставят планове, които подобре позволяват на човешките същества да съществуват и
преуспяват във взаимно изгодни и ненансилнически условия на цивилизация. Но това не е същото, което е
„Властта“. Въпреки факта, че „Властта“ винаги твърди, че
действа в полза на хората и за общо добро, истината е, че
„Властта“, поради самото си естество, винаги е пряко противопоставена на интересите на човечеството. „Авторитетът“ не е благородна идея, от която понякога се отклоняваме, нито пък е добре обоснована концепция, която понякога се опорочава. От горе до долу, от начало до край самото
понятие „авторитет“ е антихуманно и ужасно разрушително.
Разбира се, повечето хора трудно могат да преглътнат такова твърдение. Не е ли Властта съществена част от
човешкото общество? Не е ли тя механизъм, чрез който съществуването на цивилизацията е станало възможно, защото принуждава нас, несъвършените хора, да се държим
дисциплинирано и мирно? Не е ли въвеждането на общи
правила и закони онова, което ни позволява да съжителстваме хармонично, да уреждаме споровете по цивилизован
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начин и да търгуваме и да си взаимодействаме по почтен и
ненасилнически начин? Не сме ли слушали винаги, че ако
не са „правилата на закона“ и общото уважение към
„авторитета“, щяхме да бъдем не по-добри от банда тъпи
насилнически зверове, живеещи в състояние на постоянен
конфликт и хаос? Да, така ни беше казвано. И не, нищо от
това не е истина. Но опитите да освободим умовете си от
вековните лъжи, да извлечем истината от джунглата на
дълбоко загнездилите се погрешни представи могат да
бъдат извънредно трудни, да не кажем и неудобни.
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Общ преглед
На следващите страници читателят ще бъде преведен през няколко етапа, за да разбере напълно защо вярата
в „авторитета“ наистина е най-опасното суеверие в историята на света. Първо, от понятието „авторитет“ ще бъде
извлечена неговата основна същност, така че да бъде дефинирано и проучено обективно.
В Част II ще бъде доказано, че самото понятие е
фатално дефектно, че същността на цялото понятие
„Власт“ е крайно несъвместима с логиката и морала.
Всъщност, ще бъде доказано, че „Властта“ е чисто религиозно вярване – базирано на вяра схващане за свръхчовешко митологично същество, което никога не е съществувало и никога няма да съществува. (От читателя не се
очаква да приеме такова стряскащо твърдение без достатъчно доказателства и добре обосновани разсъждения,
каквито ще бъдат предоставени).
В Част III ще бъде доказано защо вярата в „авторитета“, включително цялата вяра във „Властта“, е ужасно
опасна и разрушителна. По-точно, ще бъде посочено как
вярата в „авторитета“ поразително влияе както върху възприятията, така и върху действията на различни категории хора, карайки буквално милиарди иначе добри и миролюбиви хора да оправдават или да извършват актове на насилие и неморална агресия. Всъщност всеки, който вярва
във „Властта“, прави това, въпреки че огромното мнозинство не го съзнава и разпалено би го отричало.
Най-накрая, в Част IV, на читателя накратко ще бъде
представено това как би изглеждал животът без вярата в
„авторитета“. Противно на обичайното схващане, че отсъствието на „Власт“ би означавало хаос и разрушения, ще
бъде доказано, че когато митът за „авторитета“ бъде изо12

ставен, много неща ще се променят, но и много ще останат
непроменени. Ще бъде посочено защо вярата във „Властта“, вместо да благоприятства и да бъде необходима за
мирно общество, както почти всеки е научен, е най-голямата пречка пред взаимно изгодната организация, сътрудничество и мирно съвместно съществуване. Казано накратко,
ще бъде посочено защо истинската цивилизация може и ще
съществува само след като митът за „авторитета“ бъде
изкоренен.
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Идентифициране на врага
За да оценим понятието „авторитет“ и да определим
неговата стойност, трябва да започнем с ясно дефиниране
на това какво е и какво означава той.
От ранно детство сме учени да се подчиняваме на
волята на „авторитета“, да се подчиняваме на нарежданията на онези, които по един или друг начин са се домогнали
до позиции, на които имат изконно право на власт и
управление. Добрината на детето се оценява или явно, или
неявно, първо по това колко добре се подчинява на своите
родители, после колко добре се подчинява на своите учители, а накрая – по това колко добре се подчинява на „законите“ на „Властта“. Независимо дали неявно или явно, обществото е наситено с послания, че подчинението е добродетел и че добрите хора са тези, които правят това, което
„авторитетът“ им каже да правят. Като резултат от това
послание понятията морал и подчинение толкова са се смесили в умовете на повечето хора, че всяка атака срещу понятието „авторитет“ ще бъде почувствана от повечето хора
като атака срещу самия морал. Всеки намек, че по същността си „Властта“ е незаконна, ще прозвучи като внушение, че всеки трябва да се държи като бездушно, зло животно, живеещо по закона за оцеляването на най-силния.
Проблемът е, че системата от вярвания на обикновения човек е базирана върху смесица от неясни, често противоречиви понятия и схващания. Термини като морал и
подчинение, закони и законодателство, ръководители и граждани постоянно се използват от хората, които изобщо не
изследват рационално тези понятия. Първата стъпка в опита да се разбере естеството на „авторитета“ (или „Властта“) е да се дефинира какво означава думата. Какво е това
нещо, наречено „Власт“?
14

„Властта“ казва на хората какво да правят. Но това
само по себе си не ни дава достатъчна дефиниция, защото
всички видове индивиди или организации казват на другите какво да правят. „Властта“ обаче не просто предлага или
изисква, тя заповядва. Но за всеки рекламодател, който
казва „Действай сега!“ или проповедник, който казва на
своето паство какво да прави, също би могло да се каже, че
издават заповеди, но те не са „Власт“.
За разлика от „заповедите“ на проповедниците и
рекламодателите, заповедите на „Властта“ са подкрепени
със заплаха от наказание, употреба на сила срещу онези,
които не ги изпълняват, срещу онези, които бъдат заловени,
че „нарушават закона“. Но дори и това не ни дава пълна дефиниция, защото уличните гангстери и рекетьори също налагат със сила своите заповеди, а не са „Власт“. Отличителната черта на „авторитета“ е тази, че за него се смята, че
има правото да издава и налага със сила заповеди. В случая на „Властта“, нейните заповеди се наричат „закони“ и
неизпълнението им се нарича „престъпление“.
„Авторитетът“ може да се обобщи като право да
управляваш. Той не е просто способност насилствено да
управляваш другите, каквато, до известна степен, притежава всеки. Той е въображаемо морално право насилствено да
управляваш другите. Уличната банда и „Властта“ се различават по това как ги възприемат хората, които те държат
под господството си. Неразрешеното влизане в чужди имоти, грабежите, насилственото отнемане, нападенията и
убийствата, извършени от обикновени гангстери, се възприемат почти от всеки като неморални, неоправдани и
престъпни. Жертвите им може да изпълнят исканията им,
но не от чувство за морално задължение да се подчинят, а
просто от страх. Ако набелязаните жертви на уличната банда си помислят, че биха могли да се съпротивляват без
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опасност за самите тях, те биха направили това, без ни наймалко чувство за вина. Те не възприемат уличния гангстер
като някакъв легитимен, законен владетел; те не си го
представят като „авторитет“. Плячката, която гангстерът
събира, не се смята за „данък“ и неговите заплахи не се наричат „закони“.
От друга страна, повечето хора, към които са насочени заповедите, възприемат по много различен начин
исканията и заповедите на онези, които носят етикета
„Власт“. Господството и контролът, които „законодателите“
от „Властта“ упражняват върху всеки друг, се възприемат
като валидни и легитимни, „законни“ и добри. По същата
причина, повечето хора, които изпълняват такива заповеди
чрез „подчинение на закона“ и които отстъпват парите си
чрез „плащане на данъци“, не правят това само от страх от
наказание ако не се подчинят, но и от чувство за дълг да се
подчиняват. Никой не се гордее с това, че е ограбен от
улична банда, но мнозина носят етикета на „спазващ закона данъкоплатец“ като значка за отличие. Това се дължи
изцяло на начина, по който подчиняващите се възприемат
онези, които им дават заповеди. Ако те бъдат възприемани
като „авторитет“, като законен господар, то по дефиниция
те ще бъдат възприемани като имащи моралното право да
издават такива заповеди, което от своя страна предполага
морално задължение от страна на хората да се подчиняват
на тези заповеди. Да си поставиш етикет „спазващ закона
данъкоплатец“ означава да се хвалиш с лоялното си подчинение към „Властта“.
В миналото някои църкви претендирали, че имат
право да наказват еретиците и другите грешници, но в западния свят днес понятието „авторитет“ почти винаги се
свързва с „Власт“. Всъщност, двата термина сега могат да
бъдат използвани почти като синоними, тъй като днес и в
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тази епоха всеки от тях предполага другия: „авторитетът“
по общо мнение произтича от „законите“, издадени от
„Властта“, а „Властта“ е организацията, за която се пред–
полага, че има правото да управлява, т.е., „авторитет“.
Съществено е да се прави разлика между заповедите според това при каква ситуация е издадена и според
това кой е издал заповедта. Само вторият случай е видът
„авторитет“, с който се занимаваме в тази книга, въпреки
че терминът понякога се използва и в друг смисъл, което
води до заличаване на тази разлика. Когато, например, някой твърди, че има „авторитета“ (правото) да спре
джебчията и да върне портмонето на стара жена, или каже,
че има „авторитета“ (правото) да изгони онези, които са
влезли в имота му, той не претендира, че притежава някакви специални права, които другите не притежават. Той
просто казва, че смята, че определени ситуации оправдават
издаването на заповеди или използването на сила.
За разлика от този случай, понятието „Власт“ се
отнася до определени хора, които имат някакво специално
право да управляват. И тази идея или схващане, че някои
хора – например, в резултат на избори или други политически ритуали – имат моралното право да управляват другите хора в ситуации, в които повечето хора нямат такова
право, е понятието, с което се занимаваме тук. Смята се, че
само онези, които са от „Властта“, имат право да приемат
„закони“; само за тях се смята, че имат право да водят войни, да регулират определени въпроси, да издават лицензи
за различни дейности и т. н. Когато в тази книга се
обсъжда „вярата в авторитета“, значението на този израз е:
идеята, че някои хора имат моралното право насилствено
да управляват другите и че в следствие на това последните
имат моралното задължение да се подчиняват.
Трябва да се подчертае, че винаги „авторитетът“ е
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такъв в очите на зрителя. Ако управляваният вярва, че
този, който го управлява, има правото да върши това, то
управляваният вижда управляващия като „авторитет“. Ако
управляваният не възприема управлението за законно, то
управляващият не бива смятан за „авторитет“, а просто за
рекетьор или гангстер. Пипалата на вярата в „авторитета“
достигат до всеки аспект на човешкия живот, но общият
знаменател винаги е въображаемата законност на
властта, която той упражнява върху другите. Всеки „закон“
и „данък“ (федерален, щатски или местен), всяка изборна
кампания и избори, всеки лиценз и разрешително, всеки
политически дебат и движение – накратко: всичко, което
има нещо общо с „Властта“, от най-незначителната
общинска заповед до „световната война“ – почива изцяло
върху идеята, че някои хора са придобили моралното право
– по един или друг начин, до една или друга степен – да
управляват другите.
Въпросът тук не е просто злоупотребата с „авторитета“ или спорът „добра Власт“ срещу „лоша Власт“, а
изследване на основата, на фундамента на понятието „авторитет“. Дали „авторитетът“ се смята за абсолютен или
върху него влияят определени условия или ограничения,
може да има връзка с това колко вреда нанася този „авторитет“, но няма връзка с това, дали основното понятие е рационално. За американската конституция, например, се
смята, че е създала „авторитет“, който поне на теория, има
строго ограничени права да управлява. Въпреки това, тя се
стреми да създаде „авторитет“ с право да върши неща
(напр. да облага с „данък“, да „регулира“), които обикновеният гражданин няма право да върши сам. Макар че уж давала право за управление само по определени специфични
въпроси, тя все пак дарява управляващата класа с някакъв
„авторитет“, и като такъв той е толкова мишена на следва18

щите критики на „авторитета“, колкото би бил и „авторитетът“ на някой абсолютен диктатор.
(Терминът „авторитет“ понякога се използва по начин, който няма нищо общо с темата на настоящата книга.
Например, някой, който е експерт в дадена област, често
бива наричан „авторитет“. По същия начин, при някои
отношения има подобие на „авторитет“, но те не включват
никакво право на управление. Отношението работодател –
работник често се смята като такова между „шеф“ и
„подчинен“. Обаче няма значение колко тираничен или
властен е даден работодател, защото той не може да мобилизира работниците в армията си или да ги вкара в затвора
си за неподчинение. Единствената власт, която той реално
притежава, е да прекрати трудовия договор с работника,
като го уволни. И работникът има същата власт, защото
може да напусне. Същото е валидно и за други отношения,
при които може да има подобие на „авторитет“, например,
занаятчия и неговия чирак, сенсей в бойните изкуства и неговия ученик или треньор и атлета, който той тренира. Такива сценарии включват договори, основани на взаимно
доброволно споразумение, при които всяка страна е свободна да прекрати договора. Такова отношение, при което
един човек позволява на друг да ръководи неговите
действия с надежда, че ще има полза от знанията или уменията на другия, не е от вида „авторитет“, представляващ
най-опасното суеверие, ако това отношение изобщо се
основава на „авторитет“).
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„Властта“ не съществува
Повечето хора вярват, че „Властта“ е необходима,
въпреки че те също признават, че „авторитетът“ често води
до корупция и злоупотреби. Те знаят, че „Властта“ може да
бъде неефективна, нечестна, неразумна и потисническа, но
те продължават да вярват, че „авторитетът“ може да бъде
сила за добро. Това, което те не могат да разберат е, че
проблемът не е просто в това, че „Властта“ дава лоши резултати или че с „авторитета“ често се злоупотребява.
Проблемът е, че самото понятие е крайно ирационално и
вътрешно противоречиво. „Авторитетът“ не е нищо друго
освен едно суеверие, лишено от каквато и да било логическа или доказателствена подкрепа, но което се поддържа
от хората само в резултат на постоянна култоподобна
индоктринация, предназначена да скрие логическата
абсурдност на понятието. Не е въпрос до каква степен или
как „авторитетът“ се използва: истината е, че той не съществува и не може да съществува изобщо и че непризнаването на този факт е довело милиарди хора дотам, че да
вярват в неща и да вършат неща, които са ужасяващо
разрушителни. Не може да има такова нещо като добър
„авторитет“ – всъщност, изобщо няма такова нещо като
„авторитет“. Колкото и странно да звучи, това лесно може
да бъде доказано.
Казано накратко, Властта не съществува. Никога не
е съществувала и никога няма да съществува. Политиците
са реални, войниците и полицията, които налагат волята на
политиците, са реални, сградите, в които се помещават, са
реални, оръжията, които притежават, са съвсем реални, но
техният предполагаем „авторитет“ не е. И без този „авторитет“, без правото да вършат това, което вършат, те не са
нищо друго, освен банда гангстери. Терминът „Власт“
20

предполага законност – той означава упражняване на
„авторитет“ (власт) върху определени хора или място.
Начинът, по който хората говорят за онези, които имат
власт, наричайки заповедите им „закони“, отнасяйки се към
неподчинението към тях като към „престъпление“ и т. н.,
предполага правото на „Властта“ да управлява и
съответното задължение от страна на поданиците да се
подчиняват. Без правото да управлява („авторитет“), няма
причина някой да бъде наричан „Власт“ и всички политици
и техните наемници стават напълно неразличими от
гигантска организирана криминална групировка, техните
„закони“ стават не по-законосъобразни от заплахите на
мутрите и крадците на коли. Ето какво всъщност е всяка
„Власт“: незаконна банда гангстери, крадци и убийци,
маскирани като законна управляваща организация.
(Причината термините „Власт“ и „авторитет“ да бъдат в кавички в цялата книга е тази, че изобщо няма легитимно право да се управлява, така че всъщност Власт и
авторитет изобщо не съществуват. В тази книга тези термини се отнасят само за хора и банди, за които погрешно се
смята, че имат право да управляват).
Всички конвенционални политически дискусии –
всички дебати около това какво трябва да бъде „законно“ и
„незаконно“, кой трябва да бъде поставен на власт, каква
трябва да бъде „националната политика“, как „Властта“
трябва да постъпва по различни въпроси – всички те са
крайно ирационални и пълна загуба на време, тъй като са
базирани на погрешното схващане, че някой човек може да
има правото да управлява друг, че дори можело да съществува „авторитет“. Целият дебат около това как да бъде
използван „авторитетът“ и какво трябва да прави „Властта“
е полезен точно колкото дебата как Дядо Коледа трябва да
управлява Коледа. Но е безкрайно по-опасен. За утешение,
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премахването на тази опасност – всъщност най-голямата
заплаха, с която човечеството изобщо се е сблъсквало – не
изисква фундаментална промяна на природата на човека
или превръщане на цялата омраза в любов, или извършване
на каквато и да било драстична промяна на състоянието на
вселената, а изисква само хората да разпознаят и след това
да се освободят от едно особено суеверие, една
ирационална лъжа, на която почти всеки човек е научен да
вярва. В този смисъл, повечето от световните проблеми
могат да се решат много бързо, ако всеки човек направи
нещо подобно на това да се освободи от вярата в Дядо
Коледа.
Всяка идея или предложено решение на проблем,
който зависи от съществуването на „Властта“ и който
включва абсолютно всичко в областта на политиката, са по
същество невалидни. Нека използваме аналогия: двама
души могат да поведат полезна, рационална дискусия за
това, дали атомните или водните електроцентрали са подобрият начин за производство на енергия за техния град.
Но ако някой изкаже мнение, че по-добър начин за генериране на електроенергия ще бъде използването на вълшебен
прах, неговото мнение трябва да бъде и ще бъде отхвърлено като нелепо, защото реалните проблеми не могат да се
решават с митични неща. Обаче почти всички съвременни
дискусии по обществени проблеми не са нищо друго,
освен спор за това кой вид вълшебен прах ще спаси човечеството. Цялата политическа дискусия почива върху
неоспорвано, но погрешно схващане, което се приема на
доверие от всички хора, просто защото те виждат и чуват
всички останали хора да повтарят мита: схващането, че е
възможно да съществува такова нещо като законна „Власт“.
Проблемът с популярните погрешни схващания
просто е, че те са популярни. Когато една вяра – дори най22

абсурдната и нелогична вяра – е поддържана от повечето
хора, тя няма да бъде възприемана от вярващите като неразумна. Поддържането на вярата ще се смята за нещо лесно
и безопасно, а поставянето иѝ под въпрос ще бъде неудобно
и много трудно, да не кажем невъзможно. Дори изобилните
доказателства за непонятно високата степен на ужасяващата разрушителна сила на мита за „авторитета“ от хилядолетия насам, не са били достатъчни да накарат повече от
шепа хора да започнат да поставят под съмнение основната
идея. И така, вярвайки си, че са просветени и мъдри, човешките същества продължават да се препъват в едно след
друго колосално бедствие в резултат на неспособността си
да се освободят от най-опасното суеверие: вярата в „авторитета“.
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Издънки на суеверието
Има огромен набор от терминология, която израства
от идеята за „авторитета“. Общото на такива термини е, че
те определено приемат за законно една група от хора насилствено да управлява друга група. Ето само няколко примера:
„Власт“: Както беше споменато по-горе, „Власт“ е
просто термин за организация или група от хора, за които
се смята, че притежават правото да управляват. Много други термини, описващи части от „Властта“ (например „президент“, „конгресмен“, „съдия“ и „законодателство“)
подкрепят предполагаемата легитимност на управляващата
класа.
„Закон“: Термините „закон“ и „законодателство“
имат много различно подразбиращо се значение от думите
„заплаха“ и „заповед“. Разликата отново зависи от това,
дали за хората, които издават и налагат такива „закони“ се
смята, че имат право да правят това. Ако улична банда
издава заповеди към всеки човек от квартала, никой не нарича такива заповеди „закони“. Но ако „Властта“ издава заповеди чрез „законодателна“ процедура, почти всеки човек
ги нарича „закони“. Всъщност всеки авторитарен „закон“ е
заповед, подкрепена със заплаха за репресии срещу онези,
които не я изпълняват. Независимо дали това е закон срещу
извършването на убийства или срещу построяването на веранда без строително разрешение, той нито предлага, нито
моли, а издава заповед, подкрепена със заплаха за насилие,
било то под формата на насилствена конфискация на имущество (т.е. глоби) или на отвличане на човешки същества
(т.е. хвърляне в затвора). Това, което би могло да се нарече
„изнудване“, ако бъде извършено от обикновен гражданин,
се нарича „данъчно облагане“, когато се извършва от хора,
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за които се смята, че имат право да управляват. Това, което
нормално би се смятало за мъчение, нападение, отвличане
и други престъпления, се смята за „законово регулиране“ и
„прилагане на закона“, когато се извършва от онези, които
претендират, че са представители на „авторитет“.
Разбира се, използването на термина „закон“ за описание на свойствата, присъщи на вселената, например законите на физиката и математиката, няма нищо общо с понятието „авторитет“. Нещо повече, има друго понятие,
„природен закон“, което е много различно от юридическия
„закон“ (т.е. „законодателство“). Понятието природен закон
означава, че съществуват критерии за правилно и неправилно, присъщи на човечеството, които не зависят от нито
един човешки „авторитет“ и които всъщност изместват
всеки човешки „авторитет“. Макар че това понятие е било
тема на много дискусии в недалечното минало, днес рядко
ще чуете американците да използват термина „закон“ в такъв смисъл и това понятие не означава понятието „закон“,
използвано в тази книга.
„Престъпление“: Обратната страна на понятието
„закон“ е понятието „престъпление“: акт на неподчинение
на „закона“. Фразата „извършване на престъпление“ явно
има негативен смисъл. Схващането, че „нарушаването на
закона“ е неправилно от морална гледна точка, съдържа в
себе си предположението, че нарушената заповед е по презумпция законна само въз основа на това кой е издал заповедта. Ако улична банда каже на собственик на магазин:
„Ще ни даваш половината от печалбата си, иначе ще ти
причиняваме болка“, никой няма да сметне собственика на
магазина за „престъпник“, ако окаже съпротива на това
изнудване. Но ако същото искане е направено от хора, които носят етикета „Власт“, а искането е наречено „закон“ и
„данъци“, то същият собственик на магазин ще бъде
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сметнат от почти всеки друг човек за „престъпник“, ако
откаже да се подчини.
Термините „престъпление“ и „престъпник“ сами по
себе си дори не загатват срещу кой закон е извършено неподчинение. „Престъпление“ е бавно да пресечеш на червено празно кръстовище, „престъпление“ е да убиеш
ближния си. Преди сто години „престъпление“ е било да се
учат робите да четат; в Германия през 1940-те е било
„престъпление“ да се крият евреи от SS. В Пенсилвания е
„престъпление“ да се спи във или върху хладилник. Буквално, извършване на „престъпление“ означава неподчинение на заповедите на политиците, а „престъпник“ е
всеки, който върши това. Освен това, такива термини явно
имат негативна конотация. Повечето хора не искат да бъдат
наричани „престъпници“ и смятат за обида това, ако нарекат някого „престъпник“. Това от своя страна предполага,
че „авторитетът“, издаващ и прилагащ „законите“, има
правото да ги издава и прилага.
„Законодатели“: Има странен парадокс, съдържащ
се в понятието „законодатели“, в това, че се смята, че те
имат правото да издават заповеди, да налагат „данъци“, да
регулират поведението и по друг начин насилнически да
управляват хората, но само ако правят това чрез „законодателния“ процес. За хората от законодателствата на
„Властта“ се смята, че имат право да управляват, но само
ако упражняват предполагаемия си „авторитет“ чрез определени приети политически ритуали. Когато „законодателите“ правят това, за тях се смята, че имат правото да издават заповеди и да наемат хора за насилственото им прилагане в ситуации, в които обикновените хора не биха имали
такова право. Казано по друг начин, обикновените хора
искрено смятат, че моралът за „законодателите“ е различен
от този за всеки друг човек. Искането на пари под заплаха
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за насилие е неморална кражба, когато това се прави от повечето хора, но се смята за „данъчно облагане“, когато политиците го правят. Непрекъснатото разкарване на хората и
насилственото управление на техните действия, се смята за
тормоз, принуда чрез заплаха и физическо насилие, когато
повечето хора го правят, но се смята за „законово
регулиране“ и „прилагане на закона“, когато политиците го
правят. Те са наречени „законодатели“ вместо „заплаходатели“, защото техните заповеди – ако са издадени чрез
определени „законодателни“ процедури – се смятат по
презумпция за законни. С други думи, те са смятани за
„авторитет“ и подчинението на техните законодателни
заповеди се смята за морална повеля.
„Прилагане на закона“: Един от най-широко
разпространените примери на „авторитет“, който всекидневно се вижда от хората, са хората, които носят етикет
„полиция“ или „служител на закона“. Поведението на „служителите на закона“ и начинът, по който хората се отнасят
към тях, показва съвсем ясно, че те са смятани не просто за
хора, а за представители на „авторитета“, към който се прилагат много различни морални критерии.
Да предположим, например, че някой кара по улицата, без да знае, че стоповете му не светят. Ако един обикновен гражданин принуди шофьора да спре и след това
поиска от него голяма сума пари, шофьорът ще се разгневи. Това ще се смята за изнудване, тормоз и евентуално физическо насилие и отвличане. Но когато някой, претендиращ, че действа от името на „Властта“, направи точно същото нещо, като пусне полицейската лампа (и преследва
шофьора, ако той не спре), а след това издаде „фиш“, такива действия се смятат от повечето хора за абсолютно легитимни.
В съвсем реален смисъл, хората, които носят значки
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и униформи, не са смятани от останалите хора за обикновени хора. Те са смятани за ръката на нещо абстрактно, наречено „авторитет“. В резултат на това правилността на поведението на „полицейските служители“ и основателността на техните действия се измерва с далеч поразлични критерии от критериите за всеки останал човек.
За тях се съди по това колко добре прилагат „закона“, а не
по това, дали техните действия съответстват на нормалните
критерии за правилно и неправилно, които се прилагат към
всички останали хора. Разликата се описва от самите „служители на закона“, които често оправдават своите
действия, като казват нещо такова: „Аз не правя закона, аз
само го прилагам“. Ясно е, че те очакват за тях да се съди
само по това колко точно изпълняват волята на „законодателите“, а не по това, дали поведението им е на цивилизовани, разумни човешки същества.
„Страни“ и „държави“: Понятията „закон“ и
„престъпление“ очевидно са издънки на понятията „Власт“
и „авторитет“, но много други думи в английски са или
променени чрез вярата в „авторитета“, или съществуват
изцяло заради тази вяра. Например „страна“ или „държава“
е напълно политическо понятие. Очертанията на дадена
„страна“ по дефиниция са очертания, определящи територията, за която един отделен „авторитет“ претендира, че
има право да я управлява, което отличава това място от териториите, за които други „авторитети“ претендират, че
имат право да ги управляват.
Географските места, разбира се, са много реални, но
терминът „страна“ не се отнася само за място. То винаги се
отнася до политическа „юрисдикция“ (друг термин,
произтичащ от вярата в „авторитета“). Когато хората говорят за любов към страната си, те рядко са способни дори да
определят какво означава това, но в края на краищата,
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единственото нещо, което може да означава думата „страна“, не е място или народ, или някакъв абстрактен принцип
или понятие, а просто територията, за която дадена банда
претендира, че има право да я управлява. В светлината на
този факт понятието обич към нечия страна е доста
странна идея: тя изразява малко повече от психологическа
привързаност към друг субект, който се управлява от една
и съща управляваща класа – което изобщо не е онова, което
повечето хора си представят, когато изпитват национална
лоялност и патриотизъм. Хората могат да изпитват любов
към дадена култура или дадено място и хората, които
живеят там, или към някакъв философски идеал, и бъркат
това с любов към страната, но, в края на краищата,
„страна“ е просто територията, за която отделна „Власт“
претендира, че има право да я управлява. Това е, което
определя границите, а границите са онова, което определя
„страната“.
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Опит да се даде рационално обяснение на
ирационалното
Хора, които се смятат за образовани, непредубедени
и прогресивни, не желаят да мислят за себе си като за роби
на господар, нито дори като за поданици на управляващата
класа. Поради това са дадени много оправдателни и
объркани обяснения в опит да се отрече фундаменталната
същност на „Властта“ като управляваща класа. Голямо количество словесни еквилибристики, заблуждаваща терминология и митология се произвежда в опит да се прикрие
истинската връзка между „Властите“ и техните поданици.
Тази митология се преподава на децата като „права и задължения на гражданите“, въпреки че по-голямата част от
нея е напълно нелогична и необоснована. По-нататък
следват няколко популярни вида пропаганда, използвана да
замъгли същността на „авторитета“.
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Митът за съгласието
В съвременния свят робството е почти всеобщо
заклеймено. Но отношенията между въображаемия „авторитет“ и неговите поданици са до голяма степен отношения на робовладелец (господар) и роб (собственост). Като
не желаят да приемат това и като не желаят да признаят, че
това означава робство, онези, които вярват в „авторитета“,
са обучени да запаметяват и повтарят очебийно погрешна
фразеология, предназначена за прикриване на истинската
същност на ситуацията. Един пример за това е фразата
„съгласие на управляваните“.
Има два основни начина, по които хората могат да
си взаимодействат: чрез взаимно споразумение или чрез
използване на заплахи от един човек за налагане на волята
си над друг чрез сила. Първият начин може да се определи
като „съгласие“ – двете страни по собствено желание и
доброволно се съгласяват за онова, което трябва да се
направи. Вторият начин може да бъде определен като
„управляване“ – един човек управлява друг. Тъй като и двата начина – съгласието и управляването – са две противоположности, понятието „съгласие на управляваните“ е противоречиво понятие. Ако има взаимно съгласие, няма
„Власт“; ако има управляване, няма съгласие. Някой може
да твърди, че мнозинството хора или хората като цяло са
дали съгласието си да бъдат управлявани, дори много
индивиди да не са. Но такъв аргумент обръща понятието
съгласие надолу с главата. Никой индивидуално или групово не може да дава съгласие за нещо, което ще бъде правено на някой друг. „Съгласие“ просто не означава това. Противоречи на логиката, ако кажеш: „Давам своето съгласие
ти да бъдеш ограбен“. Това обаче е основата на култа към
„демокрацията“: схващането, че мнозинството може да
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даде съгласие от името на малцинството. Това не е
„съгласие на управляваните“, това е насилствено
управление над управляваните със съгласието на трета
страна.
Дори някой да бъде достатъчно глупав и наистина
каже на някого: „Съгласен съм да ти позволя насилствено
да ме управляваш“, в момента, когато управляващият
трябва да накара насила „управлявания“ да направи нещо,
явно вече няма „съгласие“. Преди този момент няма
„управляване“ – само доброволно сътрудничество. По-прецизното излагане на понятието разкрива неговата присъща
шизофрения: „Съгласен съм да ти позволя насилствено да
ми налагаш неща, независимо, дали съм съгласен с тях или
не“.
Но в действителност изобщо никой не се съгласява
хората от „Властта“ да правят каквото си поискат. Така че,
за да фабрикуват „съгласие“ там, където го няма, вярващите в „авторитета“ са добавили друга, дори по-странна
стъпка към митологията: схващането за „подразбиращото
се съгласие“. Твърдението е, че човек просто чрез живеенето си в даден град, щат или страна се „съгласява“ да се
подчинява на всички правила, случайно издадени от хората, които претендират, че имат право да управляват този
град, щат или страна. Идеята е, че ако някой не харесва
правилата, той свободно може да напусне и града, и щата,
и държавата, а ако не напусне, това представлява даване на
неговото съгласие да бъде управляван от управниците в
рамките на тази юрисдикция.
Въпреки че постоянно се повтаря като евангелие,
тази идея не се подчинява на здравия разум. Не е пологична от това, когато един крадец на коли спре някой шофьор в неделя и му каже: „Като караш кола в този квартал в
неделя ти се съгласяваш да ми дадеш колата си“. Един чо32

век явно не може да реши какво означава някой друг да се
„съгласи“ на нещо. Споразумение има тогава, когато двама
или повече души изявят взаимно желание да встъпят в някакъв договор. Просто да се родиш някъде не е съгласие с
каквото и да било, нито пък е такова, ако живееш в
собствената си къща, когато някой цар или политик декларира, че тя се намира в границите на страната, която той
управлява. Едно е някой да каже: „Ако ти искаш да караш
колата ми, не може да пушиш в нея“ или „Можеш да влезеш в къщата ми, само ако свалиш обувките си“. Съвсем
друго е да се опиташ да кажеш на други хора какво могат
да правят в собствения си имот. Този, който има право да
издава правила за дадено място, по дефиниция е собственикът на мястото. Това е основата на идеята за частната
собственост: че може да има „собственик“, който има
изключителното право да решава какво да се прави със и
върху тази собственост. Собственикът на къщата има правото да не пуска други хора в нея и като продължение на
това право – да казва на посетителите какво могат и какво
не могат да правят, докато са в къщата.
И това хвърля известна светлина върху основното
схващане, стоящо зад идеята за подразбиращото се съгласие. Да кажеш на някого, че единственият му валиден
избор е или да напусне „страната“, или да се подчини на
каквато и да било заповед, издадена от политиците, логически означава, че всичко в „страната“ е собственост на политиците. Ако някой човек може да живее, като година
след година плаща за своя дом или дори си го построява
сам, и въпреки това трябва да избере или да се подчини на
политиците, или да напусне, това означава, че неговата
къща и времето и усилията, които е вложил в къщата, са
собственост на политиците. А когато времето и усилията
на един човек законно принадлежат на друг – това е дефи33

ницията на робството. Ето какво точно означава теорията
за „подразбиращото се съгласие“: че всяка страна е
огромна плантация с роби и че всяко нещо и всеки един човек там е собственост на политиците. И, разбира се, че
господарят не се нуждае от съгласието на своя роб.
Вярващите във „Властта“ изобщо не обясняват как
става това, че няколко политици могат да получат правото
едностранно да предявят претенции за изключително право
на собственост върху хиляди квадратни километри земя,
където вече живеят други хора, като своя територия, която
да управляват и експлоатират както намерят за добре. Няма
разлика, когато един луд казва: „С настоящето декларирам,
че Северна Америка е мое законно владение, така че всеки,
който живее тук трябва да прави каквото кажа аз. Ако това
не ви харесва, можете да напуснете“.
С отношението „подчини се или напусни“ има и
един практически проблем, който се състои в това, че ако
даден индивид напусне, той само ще се премести в друга
гигантска плантация, различна „страна“. Крайният резултат е, че всеки на Земята е роб с единствен избор под
властта на кой господар ще избере да живее. Това напълно
изключва действителната свобода. По-конкретно: това не е
значението на думата „съгласие“.
Вярата, че политиците притежават всичко, се демонстрира дори още по-ярко в идеята на имиграционните
„закони“. Идеята, че един човек се нуждае от разрешително, издадено от политиците, за да стъпи където и да
било в една страна – схващането, че може да бъде
„престъпление“, ако някой премине през невидимата черта
между една авторитарна юрисдикция и друга – предполага,
че цялата страна е собственост на управляващата класа.
Ако на един гражданин не е позволено да наеме на работа
„нелегален чужденец“, не му е позволено да търгува с него,
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не е позволено дори да покани такъв „нелегален“ в
собствения си дом, то този гражданин не притежава нищо,
а политиците притежават всичко.
Теорията за „подразбиращото се съгласие“ не само
че е с недостатъци, но тя изобщо не описва реалността.
Всяка „Власт“, която има съгласието на своите поданици,
не би се нуждаела и не би имала „служители на закона“.
Насилствено прилагане се случва само ако някой не се
съгласява с нещо. Всеки, който е с отворени очи, може да
види, че „Властта“ редовно прави на много хора неща против волята им. Да знаеш, че има безброй бирници,
квартални полицаи, инспектори и регулировчици, граничари, служители за борба с наркотиците, прокурори, съдии,
войници и всички останали наемници на държавата, и все
още да твърдиш, че „Властта“ прави всичко това със съгласието на „управляваните“, е съвършено нелепо. Всеки
индивид, ако изобщо е честен със себе си, знае, че властимащите не ги е грижа, дали той е съгласен да се подчинява
на техните „закони“. Заповедите на политиците, ако е
необходимо, ще бъдат изпълнявани чрез брутална сила, със
или без каквото и да било съгласие на индивида.
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Още митология
Освен митът за „съгласието на управляваните“, се
повтарят и други басни и догматична фразеология, въпреки
че са напълно погрешни. Например, в Съединените щати
хората учат в училище – и лоялно повтарят – такива идеи,
като „Ние сме Властта“, „Властта работи за нас“ и
„Властта е наш представител“. Такива афоризми са очевидно и очебийно неверни, въпреки факта, че те постоянно
се повтарят папагалски както от управляващите, така и от
управляваните.
Едно от най-странните (но широко разпространени)
твърдения, основаващи се на заблуда, е, че „Ние, народът,
сме Властта“. Учениците се учат да повтарят това абсурдно
твърдение, макар всеки човек добре да знае, че политиците
издават заповеди и искания и всеки друг човек или се
подчинява, или бива наказан. В Съединените щати има
управляваща класа и класа на поданиците и разликите
между тях са много и очевидни. Едната група командва,
другата се подчинява. Едната група иска огромни парични
суми, другата група плаща. Едната група казва на хората от
другата група къде могат да живеят, къде могат да работят,
какво могат да ядат, какво могат да пият, какво могат да карат, за кого да работят, каква работа могат да вършат и т. н.
Едната група взема и харчи билиони долари, които са спечелени от другата група. Едната група се състои изцяло от
икономически паразити, докато усилията на другата група
произвеждат цялото богатство.
В тази система е абсолютно ясно кой издава заповеди и кой се подчинява. Народът не е „Властта“, колкото и
да си напрягаме въображението, и е необходимо пълно
отрицание, за да се вярва друго. Но и други митове се
използват в опит тази лъжа да се направи да звучи рацио36

нално. Например, твърди се също, че „Властта работи за
нас; тя е наш слуга“. Обаче такова твърдение далеч дори не
съответства на видимата реалност на ситуация, то е малко
повече от религиозна мантра, заблуда, умишлено програмирана в народа, за да изопачи представата му за
реалността. И повечето хора дори изобщо не го поставят
под съмнение. Повечето хора изобщо не се запитват защо
„Властта“ решава колко да иѝ плащаме, ако тя работи за нас,
ако тя е наш работник? Защо нашият „работник“ решава
какво ще прави за нас? Защо нашият „работник“ ни казва
как да живеем своя живот? Защо нашият „работник“
изисква нашето подчинение на всяка своеволна заповед,
която той издава, като изпраща въоръжени „служители на
властта“ при нас, ако не се подчиним? Изобщо не е
възможно „Властта“ да бъде слуга поради същността на
„Властта“. Да го кажа с прости, свои думи: ако някой може
да ви разкарва нагоре-надолу и да взема парите ви, той не е
ваш слуга; и ако той не може да прави тези неща, той не е
„Власт“. Колкото и да е ограничена, „Властта“ е организация, за която се смята, че има правото насилствено да
управлява поведението на своите поданици чрез „закони“,
което прави масово възприетата фразеология за „обществените слуги“ съвършено нелепа. Това да си въобразяваш, че
един управник изобщо би могъл да бъде слуга на онези,
които управлява, е пълен абсурд. Обаче този абсурд се
декламира като неоспоримо евангелие в часовете по „права
и задължения на гражданите“.
Една още по-разпространена лъжа, използвана да
прикрие отношението господар-роб между „Властта“ и масите, е схващането за „представително управление“.
Твърдението е, че народът, чрез избор на дадени индивиди
на управляващи длъжности, „избира своите водачи“ и че
онези с постовете просто представляват волята на народа.
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Обаче това твърдение не само че изобщо не съответства на
реалността, а основната абстрактна теория е погрешна по
същество.
В реалния свят така наречените „представителни
Власти“ постоянно правят неща, които техните поданици
не желаят от тях да ги правят: увеличаване на „данъците“,
подпалване на войни, продаване на власт и влияние на всеки, който им даде най-много пари и т. н. Всеки данъкоплатец лесно може да се сети за примери на неща, финансирани с неговите пари, с които не е съгласен, било то подаяния
към огромни корпорации, подаяния към определени индивиди, действия на Властта, които нарушават нечии индивидуални права, или просто цялата прахосническа, корумпирана, неефективна бюрократична машина на „Властта“.
Няма човек, който да може честно да каже, че „Властта“
прави всичко, което той желае и нищо, което той не желае.
Дори на теория, понятието „представително
управление“ е по същество погрешно, защото „Властта“ не
може да представлява народа като цяло, освен ако всеки
човек не желае абсолютно едно и също нещо. Понеже
различните хора желаят „Властта“ да прави различни
неща, Властта винаги ще върви срещу волята поне на част
от народа. Дори ако „Властта“ прави точно това, което мнозинството от нейните поданици желае (което всъщност никога не се случва), това няма да обслужва народа като цяло;
това ще бъде насилствено потискане на по-малки групи в
полза на по-големи групи.
Нещо повече, някой, който представлява някого, не
може да има повече права от онзи, когото представлява,
т. е., ако един човек няма право да влиза с взлом в къщата
на ближния си и да краде ценностите му, то той няма и
право да упълномощава представител, който да върши това
вместо него. Да представляваш някого означава да дей38

стваш от негово име и истинският представител може да
прави само онова, което може да прави представляваното
от него лице. Но в случая на „Властта“ народът, когото
политиците претендират, че представляват, няма право да
прави нищо, което политиците правят: да налага „данъци“,
да приема „закони“ и т. н. Обикновените граждани нямат
право насилствено да управляват избора на своите ближни,
да им казват как да живеят живота си и да ги наказват, ако
не се подчиняват. Така че, когато „Властта“ прави такива
неща, тя не представлява никого или нищо, освен себе си.
Интересно е, че дори онези, които говорят за „представително управление“, отказват да поемат каквато и да
било лична отговорност за действията, предприети от онези, за които те са гласували. Ако техният избраник приеме
вреден „закон“ или повиши „данъците“, или започне война,
гласоподавателите никога не чувстват същата вина или
срам, каквито щяха да почувстват, ако сами бяха извършили такива неща или бяха наели или инструктирали някой
друг да направи такива неща. Този факт показва, че дори
най-ентусиазираните гласоподаватели всъщност не вярват
на празните приказки за „представително управление“ и не
виждат в лицето на политиците свои представители. Терминологията не съответства на реалността и единствена
цел на тази фразеология е да прикрие факта, че отношението между всяка „Власт“ и нейните поданици е същото, каквото е отношението между господар и роб. Един
господар може да бичува своите роби по-малко от друг
господар; един господар може да позволи на своите роби
да задържат за себе си повече от продукция си, отколкото
друг господар; един господар може да се грижи по-добре за
своите роби, отколкото друг господар – но нищо от това не
променя основата, същността на отношението господар –
роб. Онзи, който има правото да управлява, е господарят;
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онзи, който има задължението да се подчинява, е робът. И
това е истина, дори когато хората изберат да опишат
ситуацията чрез неточна фразеология и заблуждаващи евфемизми, като „представително управление“, „съгласие на
управляваните“ и „волята на народа“.
Понятието „Власт на народа, от народа и за народа“,
макар че представлява политическа фразеология, от която
се чувстваш добре, е логически абсурд. Една управляваща
класа може да обслужва или представлява управляваните
от нея толкова, колкото и един робовладелец може да обслужва или представлява своите роби. Единственият начин, по който би могъл да направи това, е като престане да
бъде робовладелец и като освободи робите си. Така единственият начин, по който управляващата класа би могла да
стане слуга на народа, е като престане да бъде управляваща класа, чрез отказ от цялата си власт. „Властта“ не може
да служи на народа, освен ако не престане да бъде „Власт“.
Друг пример за ирационална доктрина на етатистите е понятието „власт на закона“. Идеята е, че управление
просто от хората е лошо, защото то служи на онези, които
имат злонамерена страст към властта, а „властта на закона“, както казва теорията, е фокусирана върху налагането
на обективни, рационални правила, еднакви за всички хора. Момент на размисъл ще разкрие абсурда на този мит.
Въпреки факта, че за „закона“ често се говори като за свещена сбирка от безпогрешни правила, спонтанно произлезли от същността на вселената, в действителност „законът“ е просто сбирка от заповеди, издадени и наложени със
сила от хората във „Властта“. Щеше да има разлика между
„власт на закона“ и „власт на хората“, само ако така наречените „закони“ бяха написани от нещо различно от хората.

40

Тайният компонент
В своя опит да оправдаят съществуването на
управляваща класа („Власт“), етатистите често описват
съвсем рационални, законни, полезни неща, а след това ги
обявяват за „Власт“. Те могат да убеждават: „Щом хората
си сътрудничат, за да формират организирана система за
взаимна защита, това е Власт“. Или могат да твърдят: „Когато хората колективно решават по какъв начин в техния
град ще се уреждат неща като пътища, търговия и право на
собственост, това е Власт“. Или могат да кажат: „Когато
хората обединяват своите ресурси, за да правят колективно
неща, а не всеки индивид да се принуждава да прави
всичко сам, това е Власт“. Нито едно от тези твърдения не
е вярно.
Такива твърдения са предназначени за това да
направят понятието „Власт“ да звучи като естествена, законна и полезна част от човешкото общество. Но всички те
пропускат фундаменталната същност на „Властта“.
„Властта“ не е организация, кооперация или взаимен договор. Безброй групи и организации – супермаркети,
футболни отбори, автомобилни компании, стрелкови клубове и т. н. – се включват в кооперативни, взаимноизгодни
колективни действия, но те не се наричат „Власт“, защото
за тях не се смята, че имат правото да управляват. И това е
тайният компонент, който превръща нещо в „авторитет“:
въображаемото право насилствено да управляваш другите.
„Властта“ не произхожда просто от супермаркети
или футболни отбори, нито пък произхожда от хора,
подготвящи и осигуряващи своята взаимна защита. Съществува фундаментална разлика между „Как можем да се
защитим ефективно“ и „Аз имам правото да ви управлявам!“ Противно на това, което се твърди в учебниците по
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права и задължения на гражданите, „Властта“ не е резултат
нито от икономическо, нито от основно човешко
взаимодействие. Тя не възниква просто като резултат от
цивилизоване и организиране на хората. Тя е изцяло
продукт на мита, че „някой трябва да командва“. Без
суеверието, наречено „авторитет“, никаква кооперация или
организация изобщо не би станала „Власт“. Необходима е
коренна промяна на масово възприетата представа за
доставчик на услуги, независимо дали услугата е
осигуряване на храна, подслон, информация, защита или
каквото и да било друго, за да се превърне тя в в представа
за законен управник. Една система на организация не може
магически да стане „Власт“, нито пък един охранител може
магически да стане цар.
И този факт е свързан с едно друго твърдение на
етатистите: че премахването на „Властта“ щяло просто да
доведе на власт насилнически банди, които щели да станат
новата „Власт“. Но насилственото завладяване става по
естествен път „Власт“, колкото и мирното сътрудничество.
Новата банда няма да бъде смятана за „Власт“, освен ако за
нея не започне да се смята, че има правото да управлява.
Всъщност възможността да се управлява съвременно население – особено въоръжено население – зависи изцяло от
въображаемата законност на самопровъзгласилите се
управляващи. Днес да се управлява което и да било значително на брой население само чрез груба сила, ще изисква
огромни количества ресурси (оръжия, шпиони, наемници и
т. н.), така че това ще бъде почти невъзможно. Представа за
банда от безмилостни главорези, завладяващи някоя страна, можем да придобием от някой забавен филм, но това
действително не може да се случи в страна, снабдена поне
с основни средства за комуникация и оръжие. Единственият начин да се управлява голямо население днес е са42

мопровъзгласилият се управник да убеди народа, че има
моралното право да упражнява власт над него; той може да
се сдобие с върховната власт само ако може първо да
втълпи мита за „авторитета“ в главите на избраните жертви, като по такъв начин убеди жертвите си, че представлява
законна и истинска „Власт“. И ако той може да извърши
това, ще му е необходима много малка действителна сила,
за да завоюва и си запази властта. Но ако някога неговият
режим изгуби законността си в очите на жертвите или ако
изобщо не я постигне преди това, грубата сила няма да му
осигури никаква трайна власт.
Накратко: нито бандите, нито кооперативите могат
изобщо да станат „Власт“, освен ако народът не вярва, че
някой има правото да го управлява. По същия начин, щом
народът като цяло се освободи от мита за „авторитета“,
няма да е необходима никаква революция, за да бъде свободен; „Властта“ просто ще престане да съществува, защото
единственото място, където изобщо е съществувала, е в
умовете на онези, които вярват в суеверието, наречено
„авторитет“. Обаче политиците и наемниците, които
изпълняват техните заплахи, са съвсем реални, но без
въображаемата легитимност те биват смятани за банда
властолюбиви главорези, а не за „Власт“.
Трябва да се спомене и това, че някои хора твърдят
(включително Томас Джеферсън в Декларацията на независимостта), че е възможно и желателно да имаме „Власт“,
която не прави нищо друго, освен да защитава правата на
индивидите. Но организация, която прави само това, няма
да е „Власт“. Всеки индивид има право да защитава себе си
и другите от нападатели. Упражняването на това право,
дори чрез много организирана, широкомащабна операция,
представлява „Власт“ толкова, колкото и едно организирано, широкомащабно производство на храни. За да бъде
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нещо „Власт“, то по дефиниция трябва
което обикновените хора нямат право да
която има еднакви права с всички
представлява „Власт“ толкова, колкото и
човек на улицата.
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да прави нещо,
правят. „Власт“,
останали хора,
един обикновен

Оправдание на необходимостта
Извинението, към което етатистите (хората, които
вярват във „Властта“) често прибягват накрая, е, че човечеството се нуждае от „Власт“, че обществото се нуждае от
управници, че някой трябва да командва, иначе ще бъде
постоянен и кървав хаос. Но необходимостта, била тя
реална или въображаема, не може да направи реално нещо
митично. Правото на някой да ни управлява няма да започне да съществува просто защото били сме „се нуждаели“ от него, за да имаме мирно общество. Никой не би
твърдял, че Дядо Коледа трябва да бъде реален, защото се
нуждаем от него, за да функционира Коледата. Ако „авторитетът“ не съществува и не може да съществува, както ще
бъде доказано по-долу, да казваме, че „се нуждаем“ от него
не само че е безсмислица, но и явна неистина. Не можем
просто чрез силата на волята магически да накараме нещо
да съществува. Ако скочиш от самолет без парашут,
„нуждата“ ти от парашут няма да го материализира. По
тази причина, ако е невъзможно един човек да придобие задължението да се подчини на друг (както е доказано подолу), то твърдението, че е „необходимо“ такива неща да се
случат, е празно твърдение.
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Част II
Опровержения на мита за авторитета
Отхвърляне на мита
Все по-голям брой хора днес вярват, че „Властта“ не
е необходима и че човешкото общество би функционирало
на практическо ниво много по-добре без нея. Други
твърдят, че независимо кое „функционира“ по-добре,
общество без насилническа държава е единственият морален избор, понеже това е единственият избор, който не
подкрепя въвеждане на насилствени мерки срещу невинни
хора. Макар че и двете твърдения са валидни и си струва да
се разгледат, всъщност има нещо по-фундаментално, което
провокира воденето на такива дискусии: „авторитетът“,
морален или не, „функциониращ“ или не, не може да съществува. Това не е просто декларация за това какво
трябва да бъде, а описание на това, което е. Ако „авторитетът“ не може да съществува – както по-долу ще бъде доказано логически – всеки дебат за това дали се „нуждаем“ от
него или колко добре функционира на практическо ниво, е
безсмислен.
И така, основната тема на тази книга не е, че
„Властта“ трябва да бъде премахната, а че „Властта“ – легитимна управляваща класа – не съществува и не може да
съществува и че непризнаването на този факт е довело до
неизмерими страдания и несправедливости. Дори повечето
от онези, които виждат във „Властта“ огромна заплаха за
човечеството, говорят за нейното премахване, сякаш тя
наистина съществува. Те говорят така, сякаш има избор
между имане на „Власт“ и нямане на „Власт“. Няма такъв
избор. „Властта“ е логически абсурд. Проблемът всъщност
не е „Властта“, а вярата във „Властта“. За сравнение: чо46

век, който осъзнае, че Дядо Коледа не съществува, не започва кръстоносен поход, за да премахне Дядо Коледа или
за да го прогони от Северния полюс. Той просто спира да
вярва в него. Разликата обаче е, че вярата в Дядо Коледа
причинява малка вреда, а вярата в митичния звяр, наречен
„авторитет“, е довела до невъобразими мъки и страдания,
потисничество и несправедливости.
Посланието тук не е, че трябва да се опитаме да
създадем свят без „авторитет“, а че дълг на хората е да
приемат факта, че свят без „авторитет“ е всичко, което е
съществувало и съществува и че човечеството ще бъде далеч по-добре, и че поведението на хората ще бъде далеч порационално, морално и цивилизовано, ако този факт бъде
всеобщо разбран.
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Защо митът е изкусителен?
Преди да се демонстрира, че „авторитетът“ не може
да съществува, накратко трябва да се спомене защо някой
изобщо би искал да съществува такова нещо. Ясно е, че
онези, които се домогват до господство над другите, искат
„Властта“ да съществува: тя им дава лесен, уж законен механизъм, чрез който те могат насилствено да управляват
другите. Но защо някой друг – защо управляваните – биха
искали тя да съществува?
Размислите на етатистите обикновено започват с разумна загриженост, но завършват с безумно „решение“.
Обикновеният човек, който гледа към света, знаейки, че
има милиарди човешки същества по света, много от които
са глупави или враждебни, естествено иска някаква гаранция, че ще бъде защитен от всички нехайни и злонамерени неща, които могат да направят други хора. Повечето
вярващи във „Властта“ открито описват следната причина,
по която „Властта“ е необходима: защото на хората не
може да се има доверие, понеже в природата на човека е да
краде, да се бие и т. н. Етатистите често твърдят, че без
управляващ авторитет, без „Власт“, която създава и налага
обществени правила на всички, всеки спор би завършил с
кръвопролитие, сътрудничество почти не би имало, търговията почти би замряла, би действал принципът „всеки за
себе си“ и човечеството би деградирало до съществуванието на пещерния човек или до това, показано във филма
„Лудия Макс“.
В резултат на това, за спор между етатизма и
анархизма често неправилно се приема въпросът дали хората са по природа добри и заслужаващи доверие и, следователно, не се нуждаят от управляващи, или са по природа
лоши и незаслужаващи доверие и, следователно, се
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нуждаят от „Власт“, за да ги управлява. Всъщност,
независимо дали всички човешки същества са добри, лоши
или нещо средно, вярата в „авторитета“ е ирационално
суеверие. Но най-популярното оправдание за съществуването на „Властта“ – че хората са лоши и имат нужда да
бъдат управлявани – неволно разкрива безумието, присъщо
на етатизма изобщо.
Обаче, ако човешките същества са толкова нехайни,
глупави и злонамерени и не може да им се има доверие, че
сами могат да направят нещо свястно, как би могло да се
подобри положението, като се вземе една подгрупа от самите тези нехайни, глупави и злонамерени човешки същества и им се даде обществено позволение насилствено да
управляват всички останали? Защо някой би си помислил,
че прегрупирането и реорганизацията на дадена група от
опасни зверове би ги направила цивилизовани? Отговорът
насочва към митологичното естество на вярата в „авторитета“. Това не е просто различно групиране на човешки същества, към което се стремят привържениците на авторитарното управление, а участие на нещо свръхчовешко, което има права, каквито човешките същества нямат, което
има качества, каквито човешките същества нямат, и което
може да бъде използвано, за да държи под контрол всички
хора, на които не може да се има доверие. Твърдението, че
човешките същества са толкова дефектни, че имат нужда
да бъдат управлявани – обичаен рефрен сред етатистите –
иска да внуши, че нещо различно от човешко същество
трябва да осъществява управлението. Обаче колкото и задълбочено да сте проучвали „Властта“, ще откриете, че тя
винаги се състои изцяло от хора. Да се твърди, че
„Властта“ е необходима, защото на хората не може да се
има доверие, е толкова ирационално, колкото и да се
твърди, че когато някой е нападнат от рояк пчели, решение49

то е да се създаде авторитарна йерархия сред пчелите, като
някои от пчелите бъдат натоварени със задължението да
предотвратяват причиняването на вреда от другите пчели.
Колкото и опасни да са пчелите, такова „решение“ би било
смешно.
Това, което вярващите във „Властта“ наистина искат
от нея, е тя да използва огромна, неограничена власт за
добро. Но не съществува магическа сила, политическа или
друга, която да бъде в състояние да гарантира, че ще настъпи справедливост, че „добрите“ ще победят или че невинните ще бъдат защитени и ще получат необходимите
грижи. Гигантският свръхчовешки вълшебен спасител,
който според твърдението на етатистите бил необходим да
спаси човечеството от самото човечество, не съществува.
На тази планета поне човешките същества са на върха –
няма нищо над тях, което да ги управлява и да ги кара да се
държат подобаващо, и халюцинациите за такова свръхчовешко нещо нито го прави реално, нито подобрява положението.
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Религията, наречена „Власт“
„Власт“ не е нито научно понятие, нито рационална
социологическа идея, нито пък е логически и практически
метод на човешка организация и сътрудничество. Вярата
във „Властта“ не се основава на разума; тя се основава на
религиозно вярване. Всъщност вярата във „Властта“ е религия, състояща се от поредица догматични учения и ирационални доктрини, които противоречат както на фактите, така
и на логиката, и които методично се наизустяват и повтарят
от правоверните. Както при другите религии, евангелието
на „Властта“ описва нещо свръхчовешко, свръхестествено,
издигнато над обикновените смъртни, издаващо заповеди
на простолюдието, за което сляпото подчинение е морален
императив. Неподчинението на заповедите („нарушението
на закона“) се смята за грях и правоверните се наслаждават
на наказанието на неверниците и грешниците („престъпниците“), като същевременно се гордеят много със собственото си покорно раболепие към своя бог (като „спазващи закона данъкоплатци“). И понеже смъртните могат покорно
да молят своя бог за благоволение и за разрешение да
направят определени неща, смята се за богохулно и
безбожно някой от нисшето простолюдие да си въобразява,
че е способен да реши кои от божествените „закони“ на
„Властта“ трябва да спазва и кои спокойно може да пренебрегне. Тяхната мантра е: „Можеш да се опитваш да
измениш закона, но докато той е закон, всички трябва да го
спазваме!“
Религиозното естество на вярата в „авторитета“ се
вижда от всички, когато хората застават със сериозно изражение, с ръка на сърцето и религиозно обявяват своята неугасваща вяра във и преданост към „флага“ и „Властта“
(„републиката“). На някой, който рецитира Клетвата за
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вярност и чувства дълбока гордост, рядко му хрумва, че
това, което всъщност прави, е полагане на клетва към
система на подчинение и авторитарно управление.
Накратко, той обещава да прави каквото му бъде казано и
да се държи като лоялен поданик към своите господари.
Като изключим очевидно погрешната фраза накрая за
„свобода и справедливост за всички“, цялата Клетва е за
подчинение на „Властта“, която твърди, че е представител
на колектива, сякаш това само по себе си е някаква велика
и благородна цел. Клетвата, с мислите и емоциите, които
цели да предизвика, може еднакво добре да се приложи за
всеки тираничен режим в историята. Това е обещание да
бъдеш покорен и лесно управляем, да се подчиниш на
„републиката“, а не обещание да направиш нещо правилно.
Много други патриотични ритуали и песни, както и
откритото религиозното благоговение, излъчващо се от два
документа – Декларацията за независимост и Конституцията – също показват, че хората не смятат „Властта“ просто за практическа необходимост: те я смятат за господ,
когото възхваляват, боготворят и почитат и на когото се
покоряват.
Главният фактор, различаващ вярата във „Властта“
от другите религии днес, е, че хората наистина вярват в
бога, наречен „Власт“. Другите богове, в които хората
твърдят, че вярват, и църквите, които те посещават, са днес,
в сравнение с вярата във „Властта“, малко повече от празни
ритуали и суеверия, повтаряни без ентусиазъм. Що се отнася до техния всекидневен живот, богът, на когото хората
наистина се молят да ги спаси от нещастието, да порази
враговете им и да ги обсипе с благодат, е „Властта“.
Именно заповедите на Властта са тези, които хората найчесто спазват и на които се подчиняват. Когато се появи
противоречие между „Властта“ и ученията на по-малките
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богове – например: „плати своите вноски“ (данъчно облагане) срещу „не кради“ или „дълг към страната“ (военна
служба) срещу „не убивай“ – заповедите на „Властта“ заменят всички учения на другите религии. Политиците, висшите свещеници на църквата, наречена „Власт“ – говорителите и представителите на „Властта“, която издава
свещения „закон“ от върха – дори открито заявяват, че на
хората е позволено да практикуват която искат религия,
стига да не влиза в конфликт с върховната религия чрез
неподчинение на „закона“ – т. е. заповедите на бога,
наречен „Власт“.
Може би най-показателно е това, че ако изкажете
мнение пред обикновен човек, че може би Бог не съществува, той би реагирал с по-малко емоция и
враждебност, отколкото ако подхвърлите идеята за живот
без „Властта“. Това показва към коя религия хората са емоционално по-дълбоко привързани и в коя религия те вярват
по-твърдо. Всъщност, те вярват толкова дълбоко във
„Властта“, че дори изобщо не могат да я възприемат като
вяра. Причината толкова много хора да реагират на идеята
за общество без държава („анархия“) с обиди, апокалиптични предсказания и емоционални избухвания, а не
със спокойни разсъждения, е защото тяхната вяра във
„Властта“ не е резултат на внимателно, рационално
обмисляне на факти и логика. Тя е във всяко отношение религиозна вяра, изповядвана поради продължително втълпяване. И няма почти нищо, което поклонниците на държавата да намират екзистенциално по-ужасяващо от мисълта за
възможността, че „Властта“ – техният спасител и закрилник, учител и господар – всъщност не съществува и никога
не е съществувала.
В много политически ритуали има открито религиозни отенъци. Величествените, подобни на катедрали
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сгради, пищността и обстоятелствата при встъпване в
длъжност и другите церемонии на „Властта“, традиционните костюми и вековните ритуали, начинът, по който
членовете на управляващата класа биват третирани и
описвани (напр. „почитаеми“), всичко това придава на
такива прояви атмосфера на святост и благоговение, далеч
по-характерна за религиозните ритуали, отколкото за едно
практическо средство на колективна организация.
Хубаво би било да има някакво морално по-висше
всемогъщо божество, което да защитава невинните и да
предотвратява несправедливостите. И ето какво се надяват
етатистите да бъде „Властта“: мъдър, безпристрастен,
всезнаещ и всемогъщ „окончателен съдник“, който ще
отхвърли и отмени несъвършените недалновидни и
егоистични човешки прищявки, безпогрешно раздавайки
правда и справедливост. Обаче няма и не може да има такова нещо, а има и много причини защо е извънредно глупаво
да виждаш в лицето на „Властта“ решение за човешкото
несъвършенство. Например, това, което почти всеки етатист желае, е „Властта“ да наложи обективни правила на
цивилизовано поведение. По-точно, всеки индивид желае
неговото собствено възприятие на правдата и морала да
бъде наложено от „авторитета“, като не схваща, че в момента, когато се появи „авторитет“, от този индивид вече
не зависи кое се смята морално или справедливо – „авторитетът“ ще изяви правото той да решава това. И така, отново
и отново вярващите в „авторитета“ се опитват да създадат
една всемогъща сила за добро, чрез помазване на някои
хора като управляващи, само за да разберат бързо, че щом
господарят се възкачи на трона, вече не го е грижа какво са
се надявали неговите роби да направи с властта, която са
му дали.
И това се случва с всички видове етатисти, които
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имат много различни убеждения и програми. Социалистите
твърдят, че „Властта“ е необходима, за да разпредели
„справедливо“ богатствата; обективистите твърдят, че
„Властта“ е необходима, за да защитава индивидуалните
права; конституционалистите твърдят, че „Властта“ е
необходима, за да изпълнява само задачите, изброени в
Конституцията; вярващите в демокрацията твърдят, че
„Властта“ е необходима, за да изпълни волята на мнозинството; много християни твърдят, че „Властта“ е необходима, за да наложи Божите закони и т. н. И при всеки случай
хората накрая са разочаровани, защото „авторитетът“ винаги променя плана, за да обслужва интересите на хората с
власт. Щом група управляващи „командва“, няма значение
какво смятат масите, че управляващите трябва да правят
със своята власт. Този факт е демонстриран от всяка Власт
в историята. Щом народът създаде господар, народът, по
дефиниция, вече не командва.
Да се очаква нещо различно, дори без всички исторически примери, е абсурдно. Да се очаква господарят да
служи на роба – да се очаква властта да бъде използвана
само за облага на управлявания, не на управляващия – е
смешно. И още по-безумно е твърдението на етатистите, че
назначаването на управляващи е единственият начин за
преодоляване на несъвършенството и ненадеждността на
човека. Като гледат света, пълен с непознати хора, които
имат съмнителни мотиви и морал, етатистите се боят от
това, което някои от тези хора могат да направят. Това само
по себе си е идеална причина за безпокойство. Обаче като
защита срещу онова, което някои от тези хора могат да
направят, етатистите препоръчват да се даде на някои от
тези същите хора със съмнителни качества огромно количество власт и обществено позволение да господстват над
всички останали, с напразна надежда, че по някакво чудо
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на тези хора ще им хрумне да решат да използват своята
новопридобита власт само за добро. С други думи,
етатистът поглежда ближния си и мисли: „Не мога да ти се
доверя да ми бъдеш ближен, но мога да ти се доверя да ми
бъдеш господар“.
Странно, но почти всеки етатист признава, че политиците са по-нечестни, по-корумпирани, по-склонни да
участват в престъпления и по-себични от повечето хора, но
продължава да настоява, че цивилизацията може да съществува само ако на тези особено ненадеждни хора бъдат
дадени власт и право да управляват насилствено всички
останали. Вярващите във „Властта“ искрено вярват, че
единственото нещо, което може да ги защити от дефектите
в човешката природа, е вземането на някои от тези дефектни хора – всъщност, някои от най-дефектните – и
назначаването им за богове с право да господстват над човечеството, с абсурдната надежда, че дарени с такава
огромна власт тези хора ще я използват само за добро. И
фактът, че това никога не се е случило в историята на света, не кара етатистите да спрат да твърдят, че това е
„необходимо“ да се случи, за да се осигури мирна цивилизация.
(Лична бележка на автора: Казах всичко това
като бивш пламенен етатист, който през по-голямата си
част от живота не само приемаше противоречивите и
заблуждаващи обяснения, основаващи се на мита за
„Властта“, но разпалено сам разпространяваше тази митология. Бягството от собствената ми авторитарна
индоктринация не беше нито бързо, нито приятно, а прогонването на суеверието беше бавно и с неохота, придружено с много интелектуална съпротива. Споменавам
това само за да се разбере, че когато говоря за вярата в
„авторитета“ като крайно ирационална и безумна, аз
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атакувам както вярванията на всички други, така и
своите предишни вярвания.)
Освен това, етатистите се безпокоят, че различните
хора имат различни вярвания, различни гледни точки,
различни морални стандарти. Те изразяват своята загриженост така: „Какво би станало, ако няма Власт и някой си
мисли, че е ОК да ме убие и да ми открадне мангизите?“
Да, ако има противоположни гледни точки – както винаги е
имало и винаги ще има – те могат да доведат до конфликт.
Авторитарното „решение“ е: вместо всеки да решава за
себе си кое е правилно и какво трябва да прави, трябва да
има централен „авторитет“, който да направи един комплект от правила, които да бъдат наложени на всеки. Етатистите явно се надяват, че „авторитетът“ ще издаде и наложи правилните правила, но изобщо не обясняват как или
защо това би се случило. Тъй като наредбите на „Властта“
са писани просто от хора – обикновено изключително
жадни за власт, корумпирани човешки същества – защо някой трябва да очаква, че техните „правила“ ще бъдат подобри от „правилата“, които всеки индивид би избрал за
себе си?
Вярата във „Властта“ не прави всеки човек съгласен; тя само създава възможност за рязко изостряне на
личните разногласия, водещо до широкомащабни войни и
масово потисничество. Дори ако „авторитетът“ уреди спора, нищо не гарантира, че „правилната“ страна е спечелила.
Обаче етатистите говорят за „Властта“ така, сякаш тя ще
бъде справедлива, разумна и рационална в ситуации, в които обикновените хора няма да бъдат. Това още веднъж показва, че вярващите във „Властта“ си представят, че „авторитетът“ има свръхчовешки качества, на които трябва да се
има доверие повече, отколкото на качествата на обикновените смъртни. Историята показва обратното. Изкривеното
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чувство за морал у един човек, или у няколко, може да
доведе до убийство на един човек или, евентуално, на
десетина, но това същото изкривено чувство за морал само
у няколко хора, когато те имат в ръцете си машината,
наречена „Власт“, може да доведе до убийството на
милиони. Етатистът иска неговите идеи за „добри правила“
да бъдат наложени на всекиго от един централен
„авторитет“, но изобщо няма начин да направи така, че
това да се случи, и изобщо няма причина да се очаква, че
това ще стане. В търсенето си на всемогъщия „добър“,
който да реши всички сериозни проблеми, етатистите
винаги успяват да създадат всемогъщите лоши. Отново и
отново те изграждат гигантска неограничима чудовищна
„Власт“ с надежда, че тя ще попречи на невинните да
разберат, че това чудовище става далеч по-голяма заплаха
за невинните, отколкото заплахите, заради които „Властта“
е създадена и от които тя трябва да защитава невинните.
Противно на очакванията обаче, онова, което етатистите всъщност поддържат в своите опити да гарантират
справедливост за всички, е узаконяване на злото. Истината
е, че онова, което цялата вяра в „авторитета“ изобщо прави,
и че всичко, което тя изобщо прави, е да въведе още повече
неморално насилие в обществото. Това не е злополучно
стечение на обстоятелствата или страничен ефект от добра
по същество идея. Това е всеобщо известна истина, основана на естеството на вярата в „авторитета“, и това може
лесно да се докаже по логически път.
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„Авторитет“ = неморално насилие
Почти всеки е съгласен, че понякога прилагането на
физическа сила е оправдано и че понякога не е. Въпреки че
съществува огромна спорна сива област, в общи линии се
приема, че агресивното прилагане на сила – започването
на насилие срещу друг човек – е неоправдано и неморално.
Това би включвало кражба, нападение и убийство, както и
по-индиректни форми на агресия като вандализъм и измама. От друга страна, използването на сила в защита на невинните е широко прието като оправдано и морално, дори
благородно. Легитимността на прилагането на такава сила
се определя от ситуацията, при която тя се прилага, а не от
кого се прилага. Казано по-просто, типовете сила, които
всеки има право да прилага, могат да бъдат определени
като „добра сила“, а всички действия с прилагане на сила,
които обикновените хора нямат право да прилагат, могат
да бъдат определени като „лоша сила“ (читателят може да
използва свои собствени критерии, и горната логика все
още остава приложима).
Смята се обаче, че агентите на „авторитета“ имат
право да използват сила не само в ситуации, в които всеки
друг би имал такова право, а също така и в други ситуации.
Ясно е, че ако всеки има право да прилага оправдана по същество „добра сила“ и че ако „законът“ оторизира агентите
на „Властта“ да прилагат сила също така и в други ситуации, то, „законът“ е опит да се узакони лошата сила. Казано накратко, „авторитетът“ е разрешение да се върши зло –
да се вършат неща, които биха били признати за неморални
и неоправдани, ако някой друг ги вършеше.
Явно нито ентусиазираният гласоподавател, който
гордо залепва постер на кампанията в своя двор, нито
добронамереният гражданин, който участва в изборите,
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разбират този факт. Ако го разбираха, щяха да разберат, че
„демокрацията“ не е нищо повече от одобрено от мнозинството неморално насилие и че не е възможно да поправи
обществото или да бъде инструмент на свободата и справедливостта. Въпреки митологията, която твърди, че като
гласува всеки човек дава своя „глас“, и че правото на гласуване е онова, което прави хората свободни, истината е, че
всичко, което прави „демокрацията“, е да узакони агресията и неоправданото насилие. Логиката на всичко това е
толкова проста и очевидна, че е необходимо огромно количество пропаганда, за да се обучат хората да не я виждат.
Ако всеки има право да прилага справедлива по същество
сила, а на агентите на „Властта“ е разрешено да прилагат
„сила“ също така и в други ситуации, то, по самата си природа онова, което „Властта“ дава на обществото, е неморално насилие.
Проблемът е, че хората биват учени, че когато насилието бъде направено „законно“ и се извършва от „авторитет“, то се променя от неморално насилие в справедливо
„прилагане на закона“. Фундаменталното схващане, върху
което се гради цялата „Власт“, е идеята, че онова, което от
морална гледна точка е неправилно, ако се върши от
обикновения човек, може да бъде морално правилно, когато
се извършва от агентите на „авторитета“, което означава, че
критериите за морално поведение, които важат за човешките същества, не важат за агентите на „Властта“ (което
отново намеква, че нещото, наречено „Власт“, е свръхчовешко). За справедливото по същество използване на сила,
за което повечето хора в общи линии са съгласни, че се
свежда до прилагане на сила при самозащита, не е необходим какъвто и да било „закон“ или специален „авторитет“,
за да бъде законно. Единствената причина, поради която са
необходими „законът“ и „Властта“, е да бъде направен
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опит да се узакони неморалното прилагане на сила. И
именно това дава „Властта“, и единственото нещо, което
тя дава на обществото, е още насилие, несправедливо по
същество. Никой, който разбира тази проста истина,
изобщо не би твърдял, че „Властта“ е от съществена
важност за човешката цивилизация.
Схващането, че създаденият от хората „закон“ може
да обезсили обичайните правила на цивилизовано поведение, има няколко доста ужасяващи последици. Ако
„Властта“ не е ограничена от основен човешки морал, което се внушава от самото понятие „авторитет“, по какви
критерии или принципи изобщо биха могли да бъдат ограничени действията на „Властта“? Ако 30% „данъчно облагане“ е законно, защо не би могло да бъде законно и 100%
„данъчно облагане“? Ако „легалната“ кражба е законна и
оправдана, защо да не бъдат „легализирани“ и оправдани
изтезанията и убийствата? Ако някои „колективни нужди“
изискват от обществото да има институция, която да бъде
освободена от морал, защо да има някакви ограничения за
това какво може да извършва тя? Ако изтребването на цяла
раса или обявяването на дадена религия извън закона, или
насилственото поробване на милиони се смята за необходимо за „общото добро“, въз основа на кои морални критерии би могъл някой да се оплаче, щом са приети условията
на „авторитета“? Цялата вяра във „Властта“ се обляга на
идеята, че „общото добро“ оправдава „легалното“ извършване на насилие срещу невинни хора, в една или друга степен. И щом това условие бъде прието, вече не съществува
обективен морален критерий, по който да бъде ограничено
поведението на „Властта“. Историята показва всичко това
доста ясно.
Почти всеки приема мита, че човешките същества
не са достатъчно надеждни, не са достатъчно морални, не
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са достатъчно мъдри, за да съществуват в мир без „Власт“,
която да ги управлява. Дори мнозина, които са съгласни, че
в едно идеално общество не би трябвало да има управляващи, често изказват мнение, че човешките същества не са
„готови“ за такова общество. Такива мнения се основават
на фундаменталното неразбиране на това какво е „авторитет“ и какво дава той на обществото. Идеята за „Властта“
като „необходимо зло“ (както Патрик Хенри го описва)
иска да внуши, че съществуването на „Властта“ налага
ограничения на насилническата агресивна природа на човешките същества, но в действителност то прави точно
обратното: вярата в „авторитета“ легитимира и „легализира“ агресията. Независимо от това колко глупави или колко
умни са човешките същества или колко злонамерени или
добродетелни могат да бъдат те, да се каже, че човешките
същества не са „готови“ за общество без държава или че на
тях не може да се има „доверие“ да бъдат оставени да съществуват, без да има „авторитет“, на който те да се кланят,
е все едно да се каже, че мирна цивилизация може да съществува само, ако има огромна могъща машина, която да
утвърди прилагането на огромно количество неморално насилие в обществото. Разбира се, етатистите не признават
насилието за неморално, понеже според тях не обикновени
смъртни извършват насилието, а представители на божеството, познато като „Власт“, а божествата имат право
да вършат неща, каквито смъртните нямат право да вършат.
Когато бъде описана прецизно и точно, тази почти всеобщо
изповядвана вяра – че е необходимо да се утвърди прилагане на неморално насилие в обществото, за да се попречи на
хората да извършват неморално насилие – се разкрива като
очевидно абсурден мит, какъвто е. Но всички, които вярват
в мита за „Властта“, трябва да вярват именно в този мит. Те
вярват в него не в резултат на рационални мисли и логика;
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те го приемат като основен елемент на вярата, защото той е
част от неоспоримата доктрина на вероизповеданието,
наречено „Власт“.
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Кой им даде правото?
Има няколко начина, чрез които да се покаже, че митологията за „Властта“, която се втълпява на обществото, е
вътрешно противоречива и ирационална. Един от найпростите начини е като се зададе въпросът: Как някой придобива правото да управлява друг човек? Старите суеверия
твърдели, че определени хора били предопределени от бог
или от група богове да управляват другите хора. Различни
легенди разказват за свръхестествени събития („Дамата от
езерото“, „Мечът в камъка“ и т. н.), които определяли кой
да има правото да управлява другите. За щастие, човечеството до голяма степен е надрасло тези глупави суеверия. За съжаление обаче, те са заменени от нови суеверия,
които дори са по-малко рационални.
Старите митове поне са възлагали на някаква
„висша сила“ задачата за назначаване на дадени индивиди
за владетели над другите – нещо, което едно божество поне
теоретично би могло да направи. Новите оправдания за
„авторитета“ обаче изискват извършване на същия удивителен подвиг, но без свръхестествена помощ. Казано
накратко, въпреки всички сложни ритуали и заплетени
обяснения, цялата съвременна вяра във „Властта“ се гради
върху схващането, че обикновени смъртни, чрез някакви
политически процедури, дават на някои хора различни права, каквито нито един от тези хора не е имал преди това.
Безумието, присъщо на такова схващане, би трябвало да
бъде очевидно. Няма ритуал или документ, чрез който някаква група хора да може да делегира на някой друг право,
каквото никой от групата не притежава. И именно тази
сама по себе си очевидна истина разрушава всякаква
възможност за легитимна „Власт“.
Обикновеният човек вярва, че „Властта“ има право64

то да прави много неща, които обикновеният индивид няма
право да прави по собствена инициатива. Очевидният
въпрос тогава е: Как и от кого хората от „Властта“ са придобили такива права? Как, например, хората от „Властта“
биха придобили правото да отнемат имущество насилствено – както и да наречете това: „кражба“ или „данъчно облагане“ – от онези, които са го спечелили с труд? Нито един
гласоподавател няма такова право. Така че как са могли
гласоподавателите да дадат такова право на политиците?
Целият съвременен етатизъм се основава изцяло върху тезата, че хората могат да делегират права, каквито нямат. Макар че Конституцията на САЩ има претенции, че
дава на „Конгреса“ правото да облага с „данъци“ и да „регулира“ някои неща, самите автори на Конституцията не са
имали такова право и следователно не биха могли да дадат
такова право на никой друг.
Понеже всеки човек има правото да „управлява“
себе си (колкото и шизофренична да е тази идея), той може,
поне на теория, да упълномощи някой друг да го управлява. Но право, което той не притежава и, следователно, не
може да го делегира на никой друг, е правото да управлява
някого другиго. И ако „Властта“ управлява само индивиди,
всеки от които по собствена воля е делегирал своето право
да се управлява, това няма да бъде Власт.
И броят на участващите хора не влияе на логиката.
Да се твърди, че мнозинството може да даде на някого право, което нито един индивид от това мнозинство не притежава, е също толкова ирационално, колкото ако се твърди,
че трима човека, от които нито един няма кола или пари да
купи кола, може да даде кола на някой друг. Казано попросто, не можеш да дадеш на някого нещо, което нямаш.
И тази проста истина сама по себе си изключва цялата
„Власт“, понеже, ако хората от „Властта“ имат само онези
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права, които се притежават от онези, които са ги избрали,
то „Властта“ губи единствения компонент, който я прави
„Власт“: правото да управлява другите хора („авторитет“).
Ако тя има същите права и власт, каквито има всеки друг
човек, няма причина да се нарича „Власт“. Ако политиците
нямат повече права от вас, всички техни искания и
заповеди, всички техни политически ритуали, книги със
„закони“, съдилища и т. н., се свеждат до нищо повече от
симптоми на дълбока маниакална психоза. Нещо, което те
правят, не може да има по-голяма легитимност от същото
нещо, което вие правите по собствена инициатива, освен
ако те по някакъв начин не са придобили права, които вие
нямате. А това е невъзможно, тъй като нито един човек на
Земята и нито една група от хора на Земята, не са могли да
им дадат такива права.
Нито един политически ритуал не може да промени
морала. Нито едни избори не могат да превърнат едно зло в
добро. Ако е лошо вие да правите нещо, то това е лошо да
се прави и от хората от „Властта“. Ако хората на „публична
служба“ имат същите права, каквито имате и вие, и не повече, то „Властта“ престава да бъде „Власт“. Ако се съдеше
по същите критерии, по които се съди и за останалите
смъртни, онези, които носят етикета „Власт“, не са нищо
повече от банда разбойници, терористи, крадци и убийци и
техните действия са лишени от каквато и да било легитимност, законова сила и „авторитет“. Те не са нищо повече от банда мошеници, които твърдят, че различни документи и ритуали са им дали правото да бъдат мошеници.
За съжаление, повечето от техните жертви им вярват.
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Промяна на морала
Понятието „авторитет“ зависи от понятията правилно и неправилно (т.е. морал). А именно, да имаш „авторитет“ не означава просто да имаш способността насилствено да управляваш други хора, нещо, което се притежава
от безброй разбойници, крадци и гангстери, които не са
смятани за „авторитет“; то означава да имаш правото да
управляваш други хора, което предполага, че управляваните имат моралното задължение да се подчиняват, не просто
за да избегнат наказание, а и защото такова подчинение
(„спазването на закона“) е от морална гледна точка добро, а
неподчинението („нарушаването на закона“) – лошо. Следователно, за да има такова нещо като „авторитет“, трябва
да има такова нещо като правилно и неправилно. (Как даден човек дефинира какво е правилно и какво неправилно
или какво даден човек вярва, че е източник на морал, няма
особено значение за тази дискусия. Използвайте собствени
дефиниции и тази логика все още ще бъде приложима).
Макар че понятието „авторитет“ изисква съществуване на
правилно и неправилно, то се изключва изцяло от съществуването на понятията правилно и неправилно. Една
проста аналогия ще докаже това на пръв поглед странно
твърдение.
Законите на математиката са обективна, неизменяема част от реалността. Ако прибавите две ябълки към две
ябълки ще получите четири ябълки. Онези, които изучават
математика, искат да разберат повече за реалността, да научат за онова, което вече съществува. Някой, който е навлязъл в областта на математиката със заявена цел да измени
законите на математиката, ще бъде сметнат за безумец, и то
с право. Представете си колко абсурдно би било някакъв
професор по математика да обяви: „С настоящето постано67

вявам, че отсега нататък две плюс две ще бъде равно на
пет“. Обаче такава лудост се появява всеки път, когато политиците приемат „закони“. Те не просто наблюдават света
и се опитват най-добре да определят какво е правилно и
какво е неправилно – нещо, което всеки индивид трябва и е
длъжен да направи сам. Не, те твърдят, че променят морала чрез издаване на някой нов декрет. С други думи, подобно на безумния професор по математика, който мисли,
че може просто чрез една декларация да накара две плюс
две да бъде равно на пет, политиците говорят и действат
така сякаш те са източника на морал, сякаш те имат
властта да променят (чрез „закони“) представата за това
кое е правилно и кое – неправилно, сякаш дадено действие
може да стане лошо, просто защото те са декларирали, че
то е „незаконно“.
Независимо дали става дума за математика, за морал или за каквото и да било друго, има огромна разлика
между опит да се определи какво е истина и опит да се
диктува какво е истина. Първото е полезно; второто е безумно. А второто е онова, което хората от „Властта“ като че
ли правят всеки ден. В своите „закони“ политиците не
просто изразяват какво мислят за това какво трябва да бъде
поведението на хората въз основа на универсалните критерии за морал. Всеки човек има право да каже: „Мисля, че
правенето на това нещо е лошо, а правенето на онова –
добро“, но никой няма да нарече такива мнения „закони“.
Обаче посланието от политиците е: „Ние правим онова
нещо лошо, а това нещо правим добро“. Казано накратко,
всеки „законодател“ страда от дълбоко маниакален комплекс за свръхвеличие (Бог), който го довежда дотам да
вярва, че чрез политически ритуали той всъщност има
властта, заедно със своите колеги „законодатели“, да промени представата за това кое е правилно и неправилно
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просто чрез декрет.
Смъртните могат да променят морала толкова,
колкото и законите на математиката. Тяхното разбиране за
нещо може да се промени, но те не могат чрез декрет да
променят естеството на вселената. Нито един здравомислещ човек не би опитал това. Обаче ето какво претендира, че е всеки „закон“, приет от политиците: промяна
на това, което представлява морално поведение. И колкото
и идиотско да е това схващане, то е необходим елемент на
вярата във „Властта“: идеята, че масите са задължени да се
подчиняват на „законодателите“ – че неподчинението (нарушаването на „закона“) е неправилно от морална гледна
точка – не защото заповедите на политиците съвпадат с
обективните правила на морала, а защото техните заповеди
диктуват и определят какво е морално и какво не.
Разбирането на простия факт, че простосмъртните
не могат да променят доброто в зло или злото в добро,
само по себе си води до разпадане на мита за „Властта“.
Всеки, който напълно разбере тази проста истина, не може
да продължава да вярва във „Властта“, защото, ако на политиците им липсва тази свръхестествена способност,
техните заповеди не са по своята същността легитимни и
политиците престават да бъдат „авторитет“. Никой не може
да има морално задължение за спазване или подчинение на
заповедите на политиците и техните закони стават напълно
невалидни и неуместни, освен ако нещо, за което и политиците казват, че е добро, наистина е добро или ако от
хрумванията на политиците-богове действително се е родило нещо добро.
Накратко казано, ако такова нещо като правилно и
неправилно изобщо съществува, колкото и да искате да дефинирате тези термини, „законите“ на „Властта“ винаги ще
бъдат нелегитимни и без никаква стойност. Всеки човек
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(по дефиниция) е морално задължен да прави това, което
чувства, че е правилно. Ако „законът“ му казва да прави
обратното, този „закон“ естествено е нелегитимен и човек
не трябва да му се подчинява. И ако случайно „законът“
съвпадне с нещо, което е правилно, законът тогава ще бъде
просто неуместен. Например, причината да се въздържаме
от извършване на убийство е защото убийството по своята
същност е неправилно. Дали някои политици ще издадат
или няма да издадат „закони“, деклариращи, че убийството
е неправилно – дали ще го обявят извън „закона“ или няма
да го обявят – няма да има какъвто и да било ефект върху
морала на действието. Независимо от това какво казват
„законите“, изобщо не е основание да се твърди, че нещо е
добро или лошо. В резултат на това, дори „законите“,
забраняващи злодеяния, като например нападение,
убийство и кражба, са нелегитимни. Това, че хората не
трябва да извършват такива деяния, е не защото
„законите“, направени от хора, казват, че са неправилни, а
защото тези деяния по същността си са неправилни. И ако
няма задължение за подчинение на „законите“, направени
от политиците, то по дефиниция те нямат никакъв
„авторитет“.
Да се върнем на аналогията с професора по математика. Ако професорът авторитетно заяви, че чрез своя
декрет просто възнамерява да направи две плюс две да
бъде равно на пет, всеки здравомислещ човек ще сметне
този декрет за погрешен и заблуждаващ. Ако пък професорът декларира, че възнамерява да направи две плюс две да
бъде равно на четири, тази декларация също ще бъде глупава и безсмислена, въпреки че две плюс две наистина е
равно на четири. Декларацията на професора не е причината две плюс две да бъде равно на четири. И в двата случая
декларацията на професора не би могла и не трябва да
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влияе на способността на хората да съберат две и две.
Същото е и със „законите“ на политиците: дали съвпадат
или не с действителното правилно и неправилно, те
изобщо нямат „авторитет“, защото те изобщо не са
източникът на правилното и неправилното, те изобщо не
създават задължение за когото и да било да има
определено поведение, така че не трябва да имат никакво
отношение към това как някой човек отсъжда за нещо дали
е морално или неморално.
Да вземем за пример „законите“ против наркотиците. Да се вярва, че е лошо да се използва насилие срещу някой, който пие бира (която е „легална“), но е добро да се
използва насилие срещу някой, който пуши марихуана (защото е „нелегална“), логически внушава, че политиците
всъщност имат способност да променят морала – да вземат
две по същество еднакви поведения и да превърнат едното
в неморално деяние, за което дори е оправдано насилствено наказание. Нещо повече, ако някой приеме легитимността на „законите“ (заповедите на политиците), този
някой трябва да приеме също, че пиенето на алкохол е
съвсем морално в даден ден, а е неморално на другия ден –
денят, в който влиза в сила „забрана“. След това, не много
години по-късно, то все още е неморално в даден ден и морално на следващия – денят, в който забраната е отменена.
Дори боговете на повечето религии не претендират, че
имат властта постоянно да допълват и изменят своите заповеди, редовно да променят кое е правилно и кое неправилно. Само политиците претендират, че имат такава власт.
Всеки акт на „законодателството“ довежда до това безумие:
схващането, че в даден ден едно действие би могло да бъде
напълно позволено, а на следващия ден – денят, в който то
бъде обявено „извън закона“ – да бъде неморално.
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Неизбежността на преценката
Почти всеки човек е научен, че спазването на „закона“ е от първостепенно значение за цивилизацията и че
добри хора са онези, които „играят по правилата“, т. е. които изпълняват заповедите, издадени от „Властта“. Но в
реалността моралът и подчинението често са явни противоположности. Лекомислената вярност към някакъв „авторитет“ представлява възможно най-голямото предателство
към човечеството, тъй като то изисква отказ от свободната
воля и индивидуалната преценка, което превръща нас, хората, в безотговорни роботи. Вярата в „авторитета“ – идеята, че индивидът завинаги има задължение да игнорира
своята собствена преценка и процеса на вземане на решение в полза на това да се подчинява на някой друг – не е
просто лоша идея; тя е вътрешно противоречива и абсурдна. Дълбокото безумие, до което се стига, може да бъде
обобщено по следния начин:
„Вярвам, че е добре да се подчинявам на закона. С
други думи, преценявам, че трябва да правя това, което
законодателите заповядват. С други думи, преценявам, че
вместо да вземам собствени решения за това какво
трябва да правя, аз трябва да се подчинявам на волята на
хората от Властта. С други думи, преценявам, че е подобре моите действия да бъдат диктувани от преценките на хората на властта, вместо от моята собствена
преценка. С други думи, преценявам, че правилно за мен е
да следвам преценките на други хора, а неправилно за мен
е да следвам собствената си преценка. С други думи, преценявам, че не трябва да преценявам“.
При всеки случай, когато има конфликт между съвестта на даден човек и онова, което заповядва „законът“,
има само два избора: или човекът да следва своята собстве72

на съвест, независимо от това, което казва т. нар. „закон“,
или човекът да бъде задължен да се подчинява на „закона“,
дори това да значи, че човекът трябва да прави нещо, за
което той лично смята, че е неправилно. Независимо от
това, дали индивидуалната преценка има или няма недостатъци, шизофренично безумие е човек да вярва, че за
него е добре да прави онова, за което вярва, че е лошо. Обаче това е основата на вярата в „авторитета“. Да повторя:
ако един „закон“ съвпада с нечия индивидуална преценка,
този „закон“ е неуместен. Ако от друга страна този „закон“
противоречи на тази индивидуална преценка, то „законът“
трябва да се смята за нелегитимен. И в единия, и в другия
случай „законът“ няма „авторитет“.
(Това да бъдат хората задължени да се подчиняват
на „авторитет“ и това хората доброволно да променят поведението си в името на мирното съвместно съществуване,
не е едно и също нещо. Например, даден човек може да си
мисли, че има всички права да пуска музика в собствения
си заден двор, но въпреки това да избере да не прави това
по молба на своя съсед. Или, даден човек може да промени
облеклото си, начина, по който говори, и поведението си,
когато посещава някоя друга култура или среда, където неговото обичайно поведение би могло да обиди други хора.
Има много фактори, които могат да повлияят на мнението
на даден човек за това какво трябва и какво не трябва той
да прави. Това да признаеш „авторитета“ за мит и това да
не те е грижа за това какво говори някой друг човек,
изобщо не е едно и също нещо. Съобразяването с различни
обичаи, стандарти на поведение и други обществени норми
в името на съгласието и избягването на конфликти, често е
единственото разумно и полезно нещо, което може да се
направи. Това, което не е разумно, е когато някой чувства
морално задължение да направи нещо, за което, според
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обстоятелствата, лично е преценил, че не е правилно да
направи).
Ще бъда откровен: вярата в „авторитета“ служи като
умствена патерица на хората, които искат да избегнат отговорността, свързана с това, че са мислещи човешки същества. Това е опит отговорността за вземането на решения да се прехвърли на някой друг – на хората, които претендират, че са „авторитети“. Но опитът за избягване на
отговорност като „просто се спазват заповеди“ е глупав, защото изисква човекът да избере да върши онова, което му е
казано. Дори онова, което се оказва сляпо подчинение,
също е резултат от индивидуалния избор на даден човек да
се подчинява. Не е възможно да не се избере нищо. Или,
както се казва в песента „Свободна воля“ (Free Will) на групата „Ръш“ (Rush), „Ако избереш да не вземаш решение,
все пак си направил избор“ (If you choose not to decide, you
still have made a choice).
Извинението „Аз само изпълнявах заповедите“ умело отбягва факта, че човек първо трябва да реши, дали да
се подчини на „авторитета“. Дори ако някакъв авторитет
заяви: „Трябва да ми се подчиняваш“, както безброй противоречащи си „авторитети“ заявяват, човек все пак трябва да
избере изобщо на кой от тях да вярва. Фактът, че повечето
хора мислят много малко за такива неща, не променя
факта, че те имат избор да не се подчиняват и, следователно, са напълно отговорни за своите действия – това е
именно отговорността, от която те искат да ги освободи
„авторитетът“. Невъзможно е да не се разсъждава; невъзможно е да не се прави избор. Това даден човек да претендира, че някой друг или нещо друго взема вместо него
решения – че той не играе никаква роля в решението и,
следователно, не носи отговорност за резултата – е пълно
безумие. Лоялното подчинение пред „авторитет“, описвано
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от мнозина като голяма добродетел, всъщност не е нищо
повече от отчаян опит да се избяга от отговорността да
бъдеш човек; то деградира човека до немислеща, аморална
програмируема машина.
Всеки човек винаги прави свой собствен избор и е
лично отговорен за този избор. Дори онези, които халюцинират „авторитет“, все пак избират да вярват и да се подчиняват, и все пак носят отговорност за своя избор. „Авторитетът“ е просто заблуда, при която хората си въобразяват,
че е възможно да избегнат отговорността, просто като правят онова, което им се казва. Това може да се изрази и в поличен план:
Твоите действия винаги се определят изцяло от
твоята преценка и собствения ти избор. Това да се опитваш
да припишеш поведението си на някаква външна сила,
например „авторитет“, е малодушно и непочтено. Ти си
направил избора си и носиш отговорност. Дори ако просто
от глупост си се подчинил на някакъв самопровъзгласил се
„авторитет“, ти си решил да направиш това. Твърдението,
че има нещо извън теб, което прави избор вместо теб –
твърдението, че не си имал избор, че е трябвало да се
подчиниш на „авторитета“ – е малодушна лъжа.
Няма пряк път до определянето на истината за морала или нещо друго. За съжаление, твърде често основите
на системата на човешките вярвания се свежда до следното: „Всичко, което трябва да направя, за да узная истината,
е да попитам моя непогрешим авторитет; и аз знам, че моят
авторитет винаги е прав, защото той ми казва, че винаги е
прав“. Разбира се, безброй конкуриращи се, противоречащи си „авторитети“ винаги ще съществуват и всеки ще се
провъзгласи за източник на истина. Следователно, идеята
хората да преценяват сами кое е истина и кое не е, не е
просто добра идея; това е нещо напълно неизбежно. Дори
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онези, които смятат, че е голяма добродетел да имаш
система на вярване – политическа, религиозна или друга –
основана на „вяра“, не могат да схванат, че само индивидът
може да реши в какво да вярва. Дали иска да приеме тази
система или не, той винаги е този, който взема крайното
решение; той винаги използва своята собствена преценка,
за да реши в какво да вярва и какво да прави.
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Част III
Последиците от суеверието
Последици от мита
В продължение на векове на човешките същества до
втръсване са повтаряни всякакви видове суеверия и погрешни твърдения, много от които относително безвредни.
Например, когато повечето хора вярвали, че Земята е плоска, това фактически неправилно схващане е имало малко
или никакво влияние върху ежедневния живот или взаимоотношенията на хората. По същия начин, ако децата вярват
във феята на зъбките или че щъркелите носят бебетата, те
няма да станат носители на злото вследствие приемането
на такива митове. От друга страна, с течение на времето
други погрешни твърдения и митове са започнали да
представляват реална опасност за човечеството. Например,
едно просто недоразумение сред лекарите би могло да
доведе до изпробване на „лечебни средства“, които представляват по-голяма опасност за техните пациенти от болестите, които лекарите се опитват да излекуват. А още подрастичен пример е извършването на човешко жертвоприношение в някои култури, с надежда, че като правят това,
ще спечелят благоразположението на своите въображаеми
богове.
Но нищо друго не стига толкова близо до нивото на
разрушение – умствено, емоционално и физическо – настъпило по целия свят и през цялата записана история в резултат на вярата в „авторитета“. Чрез драстична промяна на
начина, по който хората възприемат света, митът за „авторитета“ променя също така и техните мисли и действия.
Всъщност вярата в легитимността на някаква управляваща
класа („Власт“) води почти всеки човек до това или да
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оправдава, или да извършва злодеяния, без дори да
осъзнава това. Убедени, че „авторитетът“ е реален и че
чрез него някои човешки същества са придобили
моралното право да прилагат насилие и да извършват
действия на агресия срещу други хора (чрез т. нар.
„закони“), всички републиканци, всички демократи, всички
гласоподаватели и всички останали хора, които поддържат
„Властта“ под всякаква форма, са защитници на насилието
и несправедливостта. Разбира се, те не виждат нещата по
този начин, защото тяхната вяра в „авторитета“ е изкривила и изопачила тяхното възприемане на действителността.
Проблемът е, че когато нещо променя възприемането на реалността на даден човек, този човек рядко забелязва, че това се случва. Например, светът може да
изглежда много различен за някой, който носи цветни
контактни лещи, въпреки че той не може да види самите
лещи. Същото е вярно и за умствените „лещи“. Всеки човек мисли, че светът наистина е такъв, какъвто го вижда.
Всеки може да посочи други хора, за които да твърди, че
нямат връзка с реалността, но почти никой не мисли, че
собственото му възприятие е изкривено, дори и други хора
да му казват, че е така. Резултатът е, че милиарди хора се
сочат с пръст едни други и казват едни на други колко са
заблудени, като почти никой от тях не желае или дори не е
в състояние безпристрастно да изследва „лещите“, които
изкривяват собственото му възприятие.
Всичко, на което човек е бил изложен, особено когато е бил млад, влияе върху начина, по който той вижда света. Това, на което са го учили родителите му, което е изучавал в училище, какво поведение е наблюдавал у хората,
културата, сред която е израснал, религията, в която е
възпитан – всичко това създава дълготраен комплект от
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умствени „лещи“, които влияят върху начина, по който той
вижда света. Има безброй примери за това как дребни
различия в гледните точки са довели до ужасяващи
последици. Един бомбаджия-самоубиец, който умишлено
убива десетки цивилни чужденци, си въобразява, че е прав.
Никой не си представя себе си, че е на страната на лошите.
Военните конфликти изцяло са резултат от различия в
гледните точки, получили се вследствие на умствените
„лещи“, поставени чрез обучение на войниците от двете
страни. Трябва да е очевидно от само себе си, че ако
хиляди по същество добри хора виждаха света такъв,
какъвто е, те нямаше отчаяно да се опитват да се избиват
едни други. В повечето случаи проблемът всъщност не е
злото или злонамереността, а просто невъзможността да се
видят нещата такива, каквито са.
Представете си като аналогия някой, който е погълнал силен халюциноген, и който в резултат на това е
станал убеден, че неговият най-добър приятел всъщност е
дегизирано злонамерено извънземно чудовище. От гледната точка на човек, имащ халюцинации, насилственото нападение срещу приятеля е напълно разумно и оправдано.
Проблемът в случая на човек, чието възприятие на
реалността е толкова изкривено, не е в това, че той е неморален, глупав или злонамерен. Проблемът е, че той не
вижда нещата такива, каквито са в действителност, и в резултат на това решенията и действията, които на него му
изглеждат напълно адекватни, всъщност са ужасно разрушителни. И когато такива халюцинации се споделят от
мнозина, резултатите стават далеч по-лоши.
Когато всеки човек погрешно възприема реалността
по един и същ начин – когато всеки вярва в нещо невярно,
дори и да е очевиден абсурд – то той не го усеща като невярно или абсурдно. Когато една невярна или нелогична
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идея постоянно се повтаря и подкрепя почти от всички,
рядко ще се появи някой, който да я постави под въпрос.
Всъщност повечето хора стават буквално неспособни да я
поставят под въпрос, защото с течение на времето тя се
утвърждава в техните умове като нещо дадено – аксиома,
която не се нуждае от рационална обосновка и не се
нуждае от анализиране и преосмисляне, защото всеки знае,
че тя е истина. И в действителност, всеки човек просто я
приема за истина, защото не може да си представи, че
всички останали хора – включително всички уважавани,
известни, образовани хора от радиото и телевизията – биха
вярвали на нещо невярно. Какво му влиза в работата на
един обикновен човек да се съмнява в нещо, за което
всички останали хора смятат, че е напълно достатъчно да
го приемат като неоспорима истина?
Една толкова дълбоко вкоренена вяра е невидима за
онези, които я изповядват. Когато умът винаги мисли за
нещо в една посока, този ум ще си представя доказателство
и ще халюцинира факти, подкрепящи идеята. Преди хиляда години хората уверено биха обявили за доказан факта,
че Земята е плоска, и те биха го казали с почти такава увереност и откровеност, с каквато сега обявяваме, че е
кръгла. За тях идеята за свят, който е гигантско сферично
нещо, носещо се в космоса, незакрепено към нищо, е била
очевидно нелепа. И тяхното абсолютно погрешно мнение
за плосък свят на тях им е изглеждало научен, очевиден
сам по себе си факт.
Така е и с вярата в „авторитета“ и „Властта“. Повечето хора смятат „Властта“ за очевидна реалност, толкова
рационална и очевидна сама по себе си, колкото и гравитацията. Малцина са тези, които изобщо са проучвали
обективно тази идея, защото те изобщо не са имали причина за това. „Всеки знае“, че „Властта“ е реална, необходи80

ма, легитимна и неизбежна. Всеки приема, че това е така и
говори, като че ли е така, затова – защо някой би поставял
това под въпрос? Хората не само че рядко получават основание да изследват понятието „Власт“, но те имат една
непреодолима психологическа бариера да не го изследват.
Крайно неудобно и обезпокоително, дори екзистенциално
ужасяващо за някой, е да постави под въпрос едно от
основните схващания, върху което през целия му живот се
е базирал цялостният му възглед за действителността и целият му морален кодекс. Човек, чиито възприятия и преценки са били изкривени от суеверието, наречено „авторитет“ (и това се отнася за почти всички хора) няма да намери за лесно и приятно това да размишлява върху
възможността, че цялата му система от вярвания се основава на лъжа, и че много неща, които е правел през своя живот като резултат от вярата в тази лъжа, са били вредни за
самия него, за неговите приятели и за семейството му и
изобщо за човечеството.
Накратко казано, вярата в „авторитета“ и „Властта“
изкривява възприятието и преценките на почти всеки човек
и го довежда дотам, че да казва и върши неща, които често
са ирационално, безсмислено, вредно, лицемерно или
ужасно разрушително и отвратително зло. Разбира се,
вярващите в мита не виждат нещата по този начин, защото
те не го смятат за вяра изобщо. Те са твърдо убедени, че
„авторитетът“ е реален и въз основа на това погрешно мнение си вадят заключение, че техните възприятия, мисли,
мнения и действия са напълно разумни, оправдани и
адекватни, точно както ацтеките несъмнено вярвали, че
техните човешки жертвоприношения са разумни, оправдани и адекватни. Едно суеверие, способно да накара иначе
свестни хора да виждат доброто като зло и злото като
добро – точно каквото прави вярата в „авторитета“ – е оно81

ва, което представлява реална заплаха за човечеството.
Суеверието, наречено „авторитет“, влияе по различен начин върху възприятията и действията на различни
хора, било то „законодателите“, които си въобразяват, че
имат правото да управляват, „служителите на закон“, които
си въобразяват, че имат правото и задължението да налагат
със сила заповедите на „законодателите“, поданиците, които си въобразяват, че имат моралното задължение да се
подчиняват, или обикновените зрители, които гледат като
неутрални наблюдатели. Последиците от вярата в „авторитета“ за тези различни групи, взети заедно, водят до такава
степен на потисничество, несправедливост, кражби и
убийства, каквато иначе не би могла да съществува и не би
съществувала.
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Част III (a)
Последици от мита върху господарите
Божественото право на политиката
В нашата страна начело на бандата, наречена
„Власт“, са конгресмените, президентите и „съдиите“. (В
другите страни управляващите са известни под други имена, напр. „крале“, „императори“ или „членове на парламента“). И въпреки че са на върха на авторитарната организация, самите те не са възприемани като „авторитет“ (по
начина, по който някога кралете били възприемани). За тях
все още се смята, че действат от името на нещо друго,
различно от самите тях – нещо абстрактно, наречено
„Власт“. В резултат на вярата в „авторитета“ за тях се
смята, че имат права да правят неща в името на „Властта“,
каквито нито един от тях няма право да прави като
индивид. Легитимността на техните действия се измерва
не по това, което правят, а по това как го правят. В очите на
повечето хора действията, които политиците предприемат в
рамките на „служебните си компетенции“, и заповедите,
които те издават чрез приетите политически ритуали, се
оценяват по много по-различни критерии, отколкото
действията им като частни лица.
Ако някой конгресмен влезе с взлом в къщата на
свой ближен и вземе 1000 долара, ще бъде сметнат за
престъпник. Ако пък заедно с колегите си политици наложи „данък“, изискващ същите 1000 долара от същия
ближен, това се смята за законно.
Онова, което би било въоръжен грабеж, в този случай би се смятало от почти всеки за законно „данъчно
облагане“. Конгресменът не само че няма да бъде сметнат
за крадец, а всеки „данъчна измамник“, който се съпро83

тивлява на неговите изнудвачески искания, ще бъде
сметнат за „престъпник“.
Но вярата в „авторитета“ не само променя начина,
по който масите виждат „законодателите“; тя променя и начина, по който „законодателите“ виждат самите себе си.
Трябва да е очевидно, че ако човек бъде убеден, че няма
морално право да управлява други хора, тази вяра ще има
значителни последици за неговото поведение. Ако той
вярва, че има правото да иска част от приходите на всеки
човек под заплаха от наказание (при условие, че прави това
чрез приети „легални“ процедури), почти сигурно е, че ще
го приложи. Ако той е убеден, че има правото насилствено
да управлява решенията на своите ближни – че това е морално и законно за него да прави така – почти сигурно е, че
ще го приложи. И, поне отначало, той дори може да прави
това с най-добри намерения.
Едно просто умствено упражнение дава бегла
представа за това как и защо политиците действат по този
начин. Помислете си, какво щяхте да направите вие, ако
бяхте цар на света? Ако имахте власт, как щяхте да подобрите нещата? Помислете по въпроса внимателно, преди
да продължите да четете.
Когато бъде попитан какво би направил, ако имаше
власт, почти никой не отговаря „Бих оставил хората на
мира“. Вместо това, повечето хора започват да си представят начини, по които те биха използвали компетенциите си
да управляват хората, като средство за правене на добро, за
напредък на човечеството. Ако някой започне със схващането, че такова управление може да бъде законно и справедливо, възможностите са почти безкрайни. Един би
направил хората в страната по-здрави, като ги накара да
ядат повече питателна храна и редовно да правят упражнения. Друг би помогнал на бедните, като накара богатите да
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им дават пари. Трети би направил хората по-защитени, като
ги накара да плащат за по-силна система за отбрана.
Четвърти би направил нещата по-справедливи и обществото по-състрадателно, като накара хората да се държат
както трябва.
Обаче, макар че хората могат да си представят множество положителни ползи, само ако господството на
„Властта“ се използва за добро, също толкова лесно е да си
представят потенциала за тирания и потисничество –
всъщност неизбежността на тиранията и потисничеството. Щом някой си повярва, че има правото да управлява
другите, малка е вероятността той да избере да не използва
тази власт. И колкото и благородни намерения да има отначало, онова, с което всъщност ще завърши, е използване на
насилие и заплаха за използване на насилие, за да наложи
волята си над другите. Дори наглед добронамерени каузи,
като например „помощи за бедните“, първо изискват от
„Властта“ насилствено да отнеме имущество от други хора.
Щом някой – колкото и добродетелен и добронамерен да
бъде – приеме тезата, че „легалната“ агресия е законна, и
щом получи юздите на властта и с тях предполагаемото
право да управлява, вероятността този човек да избере да
не управлява насилствено своите ближни, е почти нулева.
Степента на принуда и насилие, които той прилага спрямо
другите, може да варира, но той ще стане тиранин в една
или друга степен, защото щом някой истински повярва, че
има правото да управлява (дори само в „ограничена“ степен), той няма да гледа на другите или да ги третира като
равни. Той ще гледа на тях и ще ги третира като поданици.
И това е, ако този човек е започнал с добри намерения. Обаче мнозина от онези, които се стремят към „висок
пост“, правят това по чисто егоистични причини от самото
начало, защото жадуват за богатство и власт за себе си и се
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наслаждават от това да упражняват власт над други хора.
Разбира се, придобиването на пост на „авторитет“ за
такива хора е средство за постигане на огромно количество
власт, която те не биха имали по друг начин. Примерите на
мегаломани от цял свят и през цялата история, използващи
фасадата на „авторитети“, за да извършват ужасни
жестокости, са толкова обичайни и добре познати, че едва
ли е необходимо да ги споменавам изобщо. Поставянето на
злодеи на постове на „авторитети“ (напр. Сталин, Ленин,
Мао, Хитлер, Мусолини, Пол Пот) води до грабежи,
физическо насилие, тормоз, тероризиране, изтезания и
преки убийства на почти невъобразим брой човешки
същества. Толкова е очевидно, че е почти глупаво, дори да
го кажа: даването на власт на лоши хора представлява
опасност за човечеството.
Но даването на власт на добри хора – хора, които
поне първоначално възнамеряват да използват властта си за
добро – може също да бъде толкова опасно, защото това
човек да повярва, че има правото да управлява, неизбежно
ще изиска от него да повярва, че е освободен от задължения, свързани с основния човешки морал. Когато някой си
въобрази, че е легитимен „законодател“, той ще се опита да
използва силата на „закона“, за да управлява своите
ближни и няма да чувства вина, докато прави това.
Противно на очакванията обаче, въпреки че „законодателите“ са на самия връх на авторитарната йерархия,
дори и те не приемат персонална отговорност за онова,
което върши „Властта“. Дори те говорят така, сякаш „законът“ е нещо различно от заповедите, които те издават.
Например, малко вероятно е един политик да смята за
оправдано да наеме въоръжени бандити, за да нахлуе в
дома на свой ближен, да го измъкне от дома му и да го
сложи в затвора заради измисления грях пушене на
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марихуана. Обаче мнозина политици подкрепят именно
това чрез „законодателството“ за борба с наркотиците. Те
явно не изпитват срам или чувство за вина от факта, че
тяхното „законодателство“ е причина милиони неизползващи насилие хора насилствено да бъдат отнети от своите
приятели и семейства и да бъдат принудени да живеят в
продължение на дълги години в затвора – понякога до края
на живота си. Когато политиците говорят за актовете на
насилие, за които те са пряко отговорни – и „законите“ за
борба с наркотиците са само пример – „законодателите“
използват термини като „закона на страната“, сякаш самите
те са просто наблюдатели и „страната“ или „населението“,
или „народът“ са онези, които са причина да се случи
такова насилие.
Всъщност степента на психологическо разграничаване от онова, което те са причинили лично и пряко чрез
своите „закони“, граничи с умопомрачение. Те заповядват
на армии от „данъчни служители“ насилствено да конфискуват имущество, спечелено от стотици милиони хора.
Те издават и натрапват „закон“ след „закон“, като използват
заплахи за прилагане на насилие, за да управляват във
всяко отношение живота на милиони хора, които никога не
са срещали и за които не знаят нищо. И след като са пряко
отговорни за редовно прилагане на насилие срещу почти
всеки човек, живеещ на стотици или хиляди мили от тях, те
са искрено шокирани и засегнати, когато някоя от техните
жертви заплаши да използва насилие срещу тях. Те смятат
за долна постъпка това човек от простолюдието да заплаши, че ще направи онова, което политиците правят на
милиони хора всеки ден. Същевременно, те като че ли не
забелязват хора, които са хвърлени в затвор, чието имущество е ограбено, чийто финансов живот е съсипан, чиято
свобода и достойнство са потъпкани, които са подложени
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на тормоз и насилие и които понякога са убивани от главорезите на „Властта“, като пряк резултат на същите тези
„закони“, които са създадени от тези политици.
Когато хиляди млади мъже и жени умират в
последната военна игра, започната от политиците, политиците говорят за това като „жертва за свободата“, а няма
нищо такова. Политиците дори използват сцени с войници
в ковчези – последица, която пряко може да се припише на
онова, което са направили политиците – като удобен случай да покажат чрез фотографии на обществеността колко
са загрижени и състрадателни. Същите тези хора, които са
изпратили младежите да убиват или да умрат, след това говорят за онова, което се е случило, така, сякаш са били
просто зрители, например: „те умряха за своята страна“
или „във всяка война има жертви“, сякаш войната е станала
от само себе си.
И, разбира се, хилядите и хиляди хора „от другата
страна“ – поданиците на някакъв друг „авторитет“, гражданите на някаква друга „страна“ – които са убити във войните, запалени от политиците, едва ли изобщо се споменават.
Те са статистика, съобщена случайно във вечерните новини. И политиците изобщо не поемат ни най-малка отговорност за широко разпространените огромни и продължителни мъки и страдания, душевни и физически, причинени
на хиляди или милиони човешки същества от тяхното
разпалване на войни. Освен това, дълбочината на тяхното
отрицание и пълно избягване на лична отговорност може
да се види в следния факт: ако една от жертвите на военните игри на политиците реши да атакува източника, като
пряко се цели в онези, които са издали заповед да се започне война, всички политици, дори и онези, които
твърдят, че са против войната, и всички говорещи глави по
телевизията, изразяват шок и възмущение, че някой би мо88

гъл да извърши нещо толкова долно. Това е така, защото в
очите на „законодателите“ – поради изключителната сила
на мита за „авторитета“ напълно да изопачава и изкривява
тяхното възприемане на реалността – когато те вършат
неща, които водят до смъртта на хиляди невинни, това е
„печалната цена на войната“, но когато някоя от техните
жертви опита да нанесе ответен удар по източника, това е
тероризъм.
Нещо доста лошо е, когато онези, които просто се
подчиняват на заповеди, отричат персоналната отговорност
за своите действия (на което ще обърна внимание по-долу),
но когато онези, които всъщност съставят и издават заповедите, отричат каквато и да било отговорност за онова,
което техните заповеди пряко са причинили, е чисто безумие. Обаче това е, което „законодателите“ винаги правят на
всяко ниво. Всеки път, когато „законодателството“ налага
„данък“ върху нещо или налага някакви нови „законови“
ограничения, политиците – независимо, дали това е федералната Власт или общински или районен съвет – използват заплаха за прилагане на насилие, за да управляват хората. Но заради своята неугасима вяра в мита за „авторитета“, те не могат да видят, че това е нещо, което правят
те самите, и те никога не поемат персонална отговорност за
това, че са заплашвали и изнудвали своите ближни.
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Част III (b)
Последиците от мита върху служителите на закона
Изпълняване на заповеди
„Законодателите“ издават заповедите, но техните
верни служители са тези, които ги изпълняват. Милиони и
милиони иначе свестни и цивилизовани хора, ден след ден
прекарват в тормозене, заплашване, изнудване, контролиране, малтретиране и потискане по друг начин други хора,
които нито са причинили вреда на някого, нито са
заплашвали някого. Но понеже действията на такива „служители на закона“ се смятат за „легални“ и понеже тези
служители вярват, че действат от името на „авторитета“, те
си въобразяват, че не носят никаква отговорност за своите
действия. Нещо по-лошо, те изобщо не смятат своите
собствени действия като свои собствени действия. Те говорят и действат сякаш техните умове и тела по някакъв начин са били завладени от нещо невидимо, наречено „закон“
или „Власт“. Те казват така: „Хей, аз не правя законите, аз
само ги прилагам; това не зависи от мен“. Те говорят и
действат сякаш не е възможно да направят нещо друго,
освен безпомощно да изпълняват волята на сила, наречена
„авторитет“, и, следователно, да не носят персонална отговорност за своите действия повече от отговорността, която
куклата носи за това, което я кара да прави кукловодът.
Когато действат в „официалното“ си свойство, уж
безпомощни, обладани от духа на „авторитета“, „служителите на закона“ се държат по начин, по който иначе изобщо
не биха се държали, и вършат неща, които самите те биха
окачествили като нецивилизовани, насилнически и зли, ако
вършеха тези неща по своя инициатива, без някакъв „авторитет“ да им казва да ги вършат. Примери за това се сре90

щат по цял свят, всеки ден и час, и са изключително
разнообразни. Един войник може да застреля напълно непознат човек, чийто единствен грях е, че е навън и се
разхожда в контролирана от военните зона след обявен полицейски час. Група тежко въоръжени мъже може да
разбие вратата на някой човек и да го измъкне от дома му
или да го застреля пред жена му и децата му, защото мъжът
е отглеждал растение, което е обявено от политиците за
забранено („нелегално“). Един бюрократ може да изпрати
документ, с който нарежда на някаква финансова институция да вземе хиляди долари от нечия банкова сметка за
„събиране на данъци“. Друг бюрократ може да изпрати
въоръжени главорези, след като е узнал, че някой е имал
наглостта да построи веранда на своя собствен имот с
одобрението на своите съседи, но без одобрение от
„Властта“ (под формата на „разрешително за строеж“).
Един катаджия може да спре и изнуди някой човек (чрез
„фиш“) за това, че не си е сложил предпазния колан. Един
служител на Управлението за безопасност на транспорта
(TSA) може да претърсва нечии лични вещи без ни наймалка причина да се съмнява, че човекът е направил или
възнамерява да направи нещо нередно. Един „съдия“ може
да изпрати въоръжени главорези да вкарат някого в затвора
за седмици, месеци или години за каквото и да било, от
неуважение към съдията, шофиране без писмено разрешение на политиците (под формата на „свидетелство за
управление“), до занимаване с някакъв вид взаимоспомагателна, но несанкционирана от политиците („нелегална“)
търговия.
Тези примери и буквално милиони други, които могат да бъдат дадени, са актове на агресия, извършени от
извършители, които не биха ги извършили, ако не им беше
нареждал въображаем „авторитет“. Накратко казано, пове91

чето случаи на кражби, физическо насилие и убийства стават само защото някакъв „авторитет“ е казал на някого да
открадне, да нападне или да убие. През повечето време хората, които изпълняват такива заповеди, не биха извършили такива престъпления по своя инициатива. От 100 000
души, които работят в Службата за вътрешните приходи
(СВП) на САЩ, колко са били замесени в тормоз, изнудване и кражби, преди да станат служители на Службата?
Малко, ако изобщо някой е правел това. Колко войници,
преди да постъпят в армията, са обикаляли, като са тормозели, заплашвали и убивали непознати хора? Малко, ако
изобщо някой е правел това. Колко полицейски служители,
преди да станат „служители на закона“, редовно са обикаляли, като са спирали, разпитвали и отвличали хора, които
не са упражнявали насилие? Много малко. Колко „съдии“,
преди да бъдат назначени в „съда“, са хвърляли хора в
затвора за ненасилническо поведение? Вероятно нито един.
Когато такива актове на агресия станат „легални“ и
се извършват в името на „прилагането на закона“, онези,
които ги извършват, си въобразяват, че тези актове са по същество легитимни и валидни, въпреки че съзнават, че ако
извършеха същите тези актове по своя инициатива, вместо
от името на въображаемия „авторитет“, тези актове щяха
да представляват престъпление и да бъдат неморални. Макар че явно има по-важни и по-малко важни зъбци в колелото на машината на „Властта“, от най-дребните чиновници до въоръжените наемници, всички те имат две общи
неща: 1) те предизвикват неприятно чувство у другите хора
по начин, по който не биха предизвиквали, ако не бяха такива, и 2) те не поемат никаква персонална отговорност за
своите действия, докато са в режим „служител на закона“.
Нищо не прави това по-очевидно от факта, че когато бъдат
поставени под въпрос адекватността и морала на техните
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действия, отговорът им почти винаги е нещо като „Аз
просто си върша работата“. От такива изявления явно се
подразбира това: „Аз не нося отговорност за своите
действия, защото „авторитетът“ ми каза да направя това“.
Единственият начин в това да се открие мъничко смисъл, е
ако се приеме, че това лице е буквално неспособно да
откаже да направи нещо, което въображаемият „авторитет“
му е казал да направи. За съжаление, ужасяващата истина
е, че повечето хора в резултат на своята авторитарна
индоктринация изглежда наистина са психологически
неспособни да не се подчиняват на заповедите на
въображаемия „авторитет“. Повечето хора, на които е
дадена възможност да избират дали да извършат нещо,
което те знаят, че е правилно, и нещо, което знаят, че е
неправилно, но им е наредено от въображаемия
„авторитет“ да го извършат, ще извършат второто. Нищо не
демонстрира това по-красноречиво от резултатите от
психологическите експерименти, извършени от д-р Стенли
Милграм през 60-те години на 20-ти век.
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Експериментите на Милграм
Накратко казано, изследванията на Милграм са
предназначени да определят до каква степен обикновените
хора биха причинили болка на непознати, просто защото
някаква „авторитетна“ личност им е казала да направят
това. Пълното описание на експериментите и резултатите
ще откриете в книгата на д-р Милграм „Подчинение на
авторитета“. По-долу следва кратък обзор на неговите
експерименти и изводи.
На доброволците, помолени да участват в експеримента, им е обяснено, че това е експеримент за тестване на
запаметяването. Под ръководството на учен („авторитет“),
един човек е завързан за стол и към него са прикрепени
електроди, а другият – истинското опитно лице – седи пред
машина за генериране на шокове. На човека пред шокгенератора е казано, че целта е да се изследва, дали причиняването на шок на друг човек, когато той даде погрешен
отговор на въпрос за запаметяване, ще окаже влияние
върху неговата способност да запаметява. Истинската цел
обаче е да се изследва до каква степен човекът пред шокгенератора би причинил болка на невинен непознат човек,
просто защото някой в ролята на „авторитет“ му е казал да
направи това. Шок-генераторът има табло с превключватели на напрежение до 450 волта, а от човека, който причинява шоковете, се очаква да увеличава напрежението и да
причинява следващ шок всеки път, когато подложеният на
шокове даде погрешен отговор. Всъщност, той е актьор и
по време на тестовете изобщо не е подлаган на шокове, а
при дадено напрежение надава викове на болка, оплаква се
от проблеми със сърцето, настоява да се спре експериментът, крещи, молейки милост, а накрая остава безмълвен
(изпаднал в безсъзнание или мъртъв). Освен това, в горна94

та част на таблото с превключватели на напрежение на
шок-генератора са поставени красноречиви табелки за
опасност.
Резултатите от експеримента шокирали дори д-р
Милграм. Накратко казано, значително мнозинство от
участващите в експеримента, приблизително две трети,
продължават експеримента чак до края, причинявайки,
както те си мислели, мъчително болезнени – ако не смъртоносни – шокове на абсолютно непознати хора, независимо
от крясъците от силна болка, виковете за милост, дори
безсъзнанието или смъртта на (мнимата) жертва. Самият др Милграм кратко и ясно обобщава направения извод:
„Наблюдава се как добри хора с шокираща последователност се подчиняват на исканията на авторитета и
извършват действия, които са коравосърдечни и жестоки... Значителна част от хората правят онова, което им
се казва да направят, независимо от съдържанието на
действието и без ограничение от съвестта, дотогава, докато разбират, че заповедта се дава от легитимен авторитет“.
Важно е да се отбележи, че в експериментите няма
заплаха, че човекът, който причинява шоковете, ще бъде
наказан, ако не се подчини, нито пък е обещана специална
награда за подчинение. Така че резултатите показват, че
един обикновен човек може да причини болка на някой
друг, не просто за да „спаси собствения си задник“ или за
да получи по някакъв начин облага за себе си. Напротив,
резултатите показват, че повечето хора ще причинят мъчителна болка и дори смърт на невинен непознат човек не по
друга причина, а защото някакъв въображаем „авторитет“
им е казал да направят това.
Този момент не може да бъде преувеличен: съществува определена вяра, която води дотам, че добри по
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начало хора извършват лоши неща, дори отвратителни
злодеяния. Дори зверствата на хитлеровия Трети райх не са
резултат от действия на милиони зли хора, а на една малка
шепа наистина зли хора, които са получили постове на
„авторитети“, и милиони покорни хора, които просто
правят онова, което въображаемият „авторитет“ им каже да
правят. В книгата си за висшия хитлеристки бюрократ
Адолф Айхман (наричан понякога „архитектът на
Холокоста“), авторката Хана Аренд използва фразата
„баналността на злото“, когато става дума за това, че поголяма част от злото не е резултат от лична злонамереност
или омраза, а е просто резултат от сляпо подчинение –
хората се отказват от свободните си разум и преценка в
полза на безмозъчно робуване на въображаем „авторитет“.
Интересно е, че и книгата на Аренд, и експериментите на д-р Милграм подразниха много хора. Причината е проста: на хората, които са научени да уважават „авторитета“ и които са научени, че подчинението е добродетел
и че сътрудничеството с „авторитет“ е това, което ни прави
цивилизовани, не им харесва да чуят истината, че истинските злодеи с цялата им злонамереност и омраза
представляват далеч по-малка опасност за човечеството от
добрите по принцип хора, които вярват в „авторитета“.
Всеки, който честно проучи резултатите от експериментите
на д-р Милграм, не може да избяга от този факт от
реалността. Но освен главният урок, който се научава от
експериментите на Милграм – че повечето хора умишлено
ще причинят болка на други хора, ако въображаем „авторитет“ им каже да направят това – няколко други извода от
работата на Милграм заслужават внимание:
1) Много от участниците в експеримента показват
признаци на стрес, чувство за вина и терзания, докато причиняват болка на други хора, но въпреки това продължават
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да извършват това. Този факт показва, че те не са просто
опасни садисти, чакащи да намерят оправдание, за да
причинят болка на други хора; те не изпитват удоволствие,
когато правят това. Нещо повече, това показва, че хората са
знаели, че вършат нещо неправилно и въпреки това го
извършват, защото „авторитетът“ им е казал да го
извършат. Някои участници протестират, молят да им
разрешат да спрат, треперят неконтролируемо, дори плачат,
обаче повечето продължават до края на експеримента.
Изводът едва ли би могъл да бъде по-очевиден: Вярата в
„авторитета“ кара добри хора да вършат злини.
2) Нивото на доходите, степента на образованието,
възрастта и полът на участника, както и други демографски
фактори, като че ли оказват малко или никакво влияние
върху резултатите. От статистическа гледна точка една богата, културна и образована млада жена ще се подчини на
авторитарни команди да причини болка на друг човек със
същата готовност, с която ще направи това един неграмотен и беден общ работник. Общото за всички, които са продължили до края на експеримента, е това, че те (очевидно)
вярват в „авторитета“. Освен това, посланието, което научаваме, колкото и обезпокоително да е то, е логически
неизбежно: Независимо от почти всеки друг фактор, вярата в авторитета превръща добрите хора в агенти на
злото.
3) Обикновеният човек, когато му опишат експеримента без резултатите, прави предположение, че състраданието и съвестта на повечето хора биха им попречили да
продължат до края на целия експеримент. Професионални
психиатри правят прогноза, че само един на хиляда би се
подчинявал до края на експеримента, докато в реалността
това са 65%. А когато един обикновен човек, който в
действителност не е тестван, бъде попитан дали лично той
97

би стигнал до края на изследването, ако бъде подложен на
тест, той обикновено ще настоява, че не би стигнал. Обаче
мнозинството стига до края. Освен това, посланието е
обезпокоително, но неоспоримо: Почти всеки страшно
подценява степента, до която вярата, дори своята
собствена, в „авторитета“ може да бъде използвана, за
да бъдат убедени добри хора да извършат злини.
4) Д-р Милграм също достига до извода, че някои от
участниците в теста, противно на всякаква логика, за резултатите от своето сляпо подчинение решително обвиняват жертвата: този, върху който са прилагани шоковете. С
други думи, в резултат на някакво изкривено мислене, някои от онези, които прилагат шоковете, си въобразяват, че
този, върху който са прилагани шоковете, е по някакъв начин виновен за своето собствено страдание. Като имаме
това пред вид, не трябва да се изненадваме, когато полицейски служители бъдат заловени, че използват физическо
насилие срещу невинни граждани, или когато войници бъдат заловени да тероризират или убиват цивилни, или когато охранители в затвор бъдат заловени да изтезават
затворници, в своя защита те често обвиняват жертвата,
независимо от това до каква степен тези авторитарни агресори трябва да изопачат истината и логиката, за да направят това.
Интересно е, че макар на Нюрнбергския процес
оправданието „просто изпълнявах заповеди“ да не се приема като сериозно извинение за това, което нацистите са
направили, то все още е стандартен отговор на безброй
войници, полицаи, данъчни служители, бюрократи и други
представители на „авторитета“, когато моралът на тяхното
поведение бъде поставен под въпрос. Както в експериментите на Милграм, така и при безброй злоупотреби с
власт в реалния живот, онези, които преднамерено причи98

няват болка на други хора, просто се облягат на стандартното оправдание, твърдейки, че не носят персонална отговорност, защото те просто изпълнявали заповеди. В експериментите на Милграм няколко участници дори директно
попитали „авторитета“ кой от тях носи отговорност за това,
което се случва. Когато „авторитетът“ казва, че той е човекът, който носи отговорност, повечето от участниците продължават, без повече да обсъждат въпроса, явно успокоени
от схващането, че каквото и да се случи след този момент
нататък, няма да е тяхна грешка и на тях няма да им се
търси отговорност. И отново, трудно е да убегне посланието: Вярата в „авторитета“ позволява на добри по
принцип хора да се разграничат от злодеянията, които
самите те вършат, и ги освобождава от всякакво чувство за персонална отговорност.
5) Когато на този, който причинява шоковете, му
бъде предоставена свободата да избира какво напрежение
да използва, той много рядко ще превиши 150 волта – момента, в който онзи, който уж е подложен на шокове, казва,
че не иска да продължи. Много важно е да се отбележи, че
до този момент – почти всички участници стигат до този
момент – подложеният на шокове издава стонове от болка,
но не моли експериментът да бъде спрян. В резултат на
това, онзи, който причинява шоковете, съвсем логично би
заключил, че подложеният на шокове е приел споразумението и че до този момент участва все още по свое желание. Интересно е, че от няколкото участника, които не стигат до края, повечето от тях спират веднага, щом подложеният на шокове каже, че иска да прекрати участието си.
Това би могло да се нарече „либертарианска граница“, понеже щом подложеният на шокове помоли да бъде
отвързан, за онзи, който прилага шоковете, това да продължи представлява във всеки случай прилагане на наси99

лие срещу друг човек – нещо, на което именно либертарианците се противопоставят.
За съжаление, онези, които спират на „либертарианската граница“, са само едно малко малцинство от населението. Що се отнася до останалите, резултатите са
обезпокоително ясни: от хората, които по повелята на
„авторитета“ биха причинили шокове на някой, който спокойно казва: „Аз не искам повече да правя това“, повечето
биха продължили, причинявайки болка, дори ако жертвата
крещи от силни болки. Дали това става така, защото повечето от хората са зли? Не. Това става така, защото те са
възпитани да правят онова, което им се казва, и защото им
е втълпено най-опасното от всички суеверия: вярата в
„авторитета“.
Трябва да се отбележи, че дори д-р Милграм не
може да избяга от собствената си индоктринация с култа
към „авторитета“. Макар и бегло и с много кратък коментар, той изказва мнението, че „не можем да имаме
общество без някаква структура на авторитет“. Той прави слаб опит да защити обучението в подчинение на „авторитета“, като казва: „Подчинението често е рационално.
Има смисъл да се спазват лекарските нареждания и
пътните знаци, както и да се изпразни сградата, когато
полицията ни информира за бомбена заплаха“. Обаче нито
един от тези примери всъщност не изисква и не оправдава
вярата в „авторитета“. Въпреки начина, по който хората
често се изразяват, лекарите не издават „нареждания“. Те
са „авторитети“ в смисъл, че са компетентни в областта на
медицината, но не в смисъл, че имат каквото и да е право
да управляват. Що се отнася до другите примери, главната
причина да се спазват правилата за движение по пътищата
или да се изпразни сграда, в която има бомба, не е затова,
че подчинението пред „авторитет“ е добродетел, а защото
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алтернативата е нараняване или смърт. Ако някой неавторитет измъкне бомба изпод седалката си, вдигне я, за
да я видят всички, и извика: „Бомба! Хайде да изчезваме!“,
другите хора биха ли останали по местата си, защото този
човек не е приет за „авторитет“? Разбира се, че не. И ако
„Властта“ отмени „закона“, който казва от коя страна на
пътя всеки трябва да се движи с колата си, ще започнат ли
хората да карат от която страна на пътя им падне? Разбира
се, че не. Те ще продължат да се движат от правилната
страна, защото не искат да се сблъскват едни с други. И
така, въпреки че д-р Милграм упорито поддържа схващането, че вярата в „авторитета“ понякога е необходима и
добра, той не предлага рационален аргумент в подкрепа на
такова твърдение. Доказателство за силата на мита за
„авторитета“ е това, че дори някой, който е бил свидетел на
онова, на което е бил свидетел д-р Милграм, все още не е в
състояние да се отърси от това суеверие.
След като д-р Милграм публикува своите открития,
мнозина бяха шокирани и ужасени от степента, до която
нормални хора желаят да причинят болка или смърт на невинни непознати, когато са инструктирани да направят
това от въображаем „авторитет“. Подобни тестове, извършени след експериментите на д-р Милграм, са дали
подобни резултати, което продължава да шокира някои
хора. Обаче резултатите не трябва да изненадват никого,
който има поглед върху това как се отглеждат повечето човешки същества.
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Обучение на сляпо подчинение
Целта на училищата уж е да учат на четене, писане,
математика и други академични дисциплини. Но посланието, което всъщност „образователните“ институции преподават далеч по-ефективно от което и да било познание или
умение, е идеята, че сервилността и сляпото подчинение на
„авторитета“ са добродетели. Просто си помислете за средата, в която мнозинството от хората прекарват повечето от
своите години на формиране на личността. Година след година учениците живеят в свят, в който:
• Те получават одобрение, похвала и награда за това,
че отиват там, където „авторитетът“ им каже да бъдат и когато „авторитетът“ им каже да бъдат там. (Това включва
най-вече факта, че те са насилвани да бъдат на училище).
Те получават неодобрение, порицание и наказание за това,
че отиват на някое друго място.
• Те получават одобрение, похвала и награда за това,
че правят онова, което „авторитетът“ им каже да правят. Те
получават неодобрение, порицание и наказание за това, че
правят нещо друго или че не са успели да направят онова,
което „авторитетът“ им каже да направят.
• Те получават одобрение, похвала и награда за това,
че говорят когато и както „авторитетът“им каже да говорят,
а получават неодобрение, порицание и наказание за това,
че говорят в някое друго време по някакъв друг начин или
на някаква друга тема, различна от онова, за което „авторитетът“ им казва да говорят, или че не успяват да говорят тогава, когато „авторитетът“ им каже да говорят.
• Те получават одобрение, похвала и награда за това,
че повтарят всяка идея, за която „авторитетът“ декларира,
че е вярна и важна, а получават неодобрение, порицание и
наказание за това, че не се съгласяват (устно или в писмен
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тест) с мненията на онези, които твърдят, че са „авторитети“, или че мислят или пишат по теми, различни от онова,
за което „авторитетът“ им каже да мислят или пишат.
• Те получават одобрение, похвала и награда за това,
че незабавно казват на „авторитета“ за всички проблеми
или персонални конфликти, с които са се сблъскали, а получават неодобрение, порицание и наказание за това, че се
опитват да решат проблеми или да изгладят разногласия по
своя инициатива.
• Те получават одобрение, похвала и награда за това,
че спазват всички правила, колкото и авторитарни да са те,
които „авторитетът“ реши да им наложи. Те получават неодобрение, порицание и наказание за това, че не се подчиняват на такива правила. Тези правила могат да бъдат за
почти всичко, включително какви дрехи да носят, каква
фризура да имат, какво изражение да имат на лицето, как да
седят на стол, какво да имат на чина, в коя посока да гледат
и какви думи да използват.
• Те получават одобрение, похвала и награда за това,
че съобщават на „авторитета“, когато друг ученик не се
подчинява на „правилата“, а получават неодобрение, порицание и наказание за това, че не постъпват така.
Учениците веднага разбират, че в техния свят има
две различни категории хора – преподаватели („учители“)
и възпитаници („ученици“) и че правилата за правилно поведение са коренно различни за двете групи. Преподавателите постоянно вършат неща, които забраняват на възпитаниците да вършат: да действат и разкарват хората, да
управляват други хора чрез заплахи, да отнемат имущество
от други хора и т. н. Този постоянен и очевидно двоен
стандарт учи възпитаниците, че моралните критерии за
преподавателите са много различни от тези за възпитаниците. Възпитаниците трябва да вършат онова, което препо103

давателите им кажат да вършат, и само каквото преподавателите им кажат да вършат, докато преподавателите могат да правят каквото си поискат.
До не много отдавна преподавателите можели дори
често да прилагат физическо насилие (т. е. „телесно наказание“) срещу възпитаниците, които не извършат бързо и без
всякакво колебание онова, което им е казано, а на възпитаниците казват, че за тях е абсолютно неприемливо изобщо
да прилагат физическо насилие, дори и при самозащита,
особено при самозащита срещу преподаватели. За щастие,
редовното явно използване на физическо насилие от „учителите“ е станало рядкост. Обаче, въпреки че насилието е
станало по-малко очевидно, основните методи на авторитарно управление и наказание остават.
В училищни условия „авторитетът“ може да променя правилата както му хрумне, може да накаже цяла група
за нещо, което е извършил само един ученик, и може да
разпитва или обискира всеки ученик – или всички ученици
– по всяко време. „Авторитетът“ никога не смята, че има
каквото и да било задължение да оправдава или обяснява
на учениците правилата, които създава, или всяко друго
нещо, което прави. И „авторитетът“ изобщо не го е грижа,
дали ученикът има сериозно основание да мисли, че подобре би прекарал времето си някъде другаде, като прави
нещо друго или мисли за нещо друго. „Оценките“, които
ученикът получава, начинът, по който е третиран, сигналите, които той изпраща – писмени, устни или по-друг начин
– всичко зависи от един фактор: неговата способност и готовност безпрекословно да замени своите собствени желания, преценки и решения с тези на „авторитета“. Ако той
направи това, смятат го за „добър“. Ако не го направи, смятат го за „лош“.
Този метод на индоктринация не е случаен. Образо104

ванието в Съединените щати и, всъщност, в голяма част от
света, преднамерено е моделирано по пруската „образователна“ система, която е замислена с изричната цел да обучава хората да бъдат послушни оръдия в ръцете на
управляващата класа, лесни за управление и бързо и
безпрекословно подчиняващи се, особено за военни цели.
Както е обяснено от Йохан Фихте, един от създателите на
пруската система, целта на този метод е да се „фасонира“
ученикът по такъв начин, че той „просто да не може да
има различно желание“ от това, което хората с „авторитет“
искат от него да има. По онова време системата открито е
приета за средство за психологическо поробване на обикновените хора по волята на управляващата класа. И тази
система продължава да върши точно това по целия свят,
включително и в Съединените щати.
Причината повечето хора да вършат онова, което
„авторитетът“ им каже да извършат, независимо дали заповедта е морална или рационална, е защото то е точно онова, на което са обучени. Всичко, свързано с авторитарното
„образование“ (и авторитарното възпитание), дори модерният вариант, който уж е грижовен и либерален, непрекъснато набива в главите на подрастващите схващането, че
техният успех, тяхното благополучие, самата им стойност
като човешки същества, се измерва с това колко добре се
подчиняват на „авторитета“.
Чудно ли е тогава, че вместо да прилагат логика за
доказателство, за да стигнат до свой собствен извод, повечето възрастни търсят „авторитет“, за да им каже какво да
мислят? Чудно ли е, че когато човек със значка започне да
бълва заповеди, повечето възрастни боязливо се подчиняват, без да поставят въпроси, дори и да не са направили
нищо нередно? Чудно ли е, че повечето възрастни покорно
понасят всякакви разпити и обиски, които „служителите на
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закона“ желаят да им наложат? Чудно ли е, че много
възрастни ще изтичат до най-близкия „авторитет“, за да
решат всеки проблем или да разрешат всеки спор? Чудно
ли е, че повечето възрастни се подчиняват на всяка заповед,
колкото и ирационална, несправедлива или неморална да е
тя, ако те си въобразяват, че този, който издава заповедта, е
„авторитет“? Трябва ли всичко това да ни изненадва, като
имаме пред вид факта, че почти всеки човек е преминал
много години преднамерено обучение да се държи по този
начин?
Експериментите на д-р Милграм напълно изясниха,
че хората, които са продукт дори на нашето модерно, по
общо мнение просветено общество, дори в добрите Съединени американски щати – за които се предполага, че са
бастион на свободата и справедливостта – в по-голямата си
част са коравосърдечни, безотговорни, безмозъчни оръдия
в ръцете на някой мегаломан, претендиращ, че има правото
да управлява. Когато хората умишлено са обучени покорно
да се предадат на звяра, наречен „авторитет“ – когато те са
научени, че е по-важно да се подчиняваш, отколкото да
преценяваш – защо изобщо трябва да се учудваме от
изнудването, потисничеството, тероризма и масовите
убийства, които се вършат просто защото самозван „авторитет“ е заповядал това? Цялата човешка история може да
се формулира по възможно най-простия начин: няколко
владетели злодеи + множество покорни поданици = широкоразпространена несправедливост и потисничество.
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Създаване на чудовища
Тук би трябвало поне накратко да спомена за психологическото изследване, направено в Станфордския университет през 1971 г., където бил създаден мним затвор с
няколко десетки студенти, определени за мними затворници, и други – за мними затворнически пазачи. Експериментът трябвало да бъде прекратен рано, само след шест
дни, понеже онези, които били определени за „авторитети“
(пазачите) станали ужасно коравосърдечни, груби и садистични към своите затворници.
Трябва да се отбележи, че извращенията, извършени
от „пазачите“ с намерение да унижават затворниците, дори
преминали границата, определена от ръководителите на
експеримента. Това показва, че персоналните злонамерени
и садистични наклонности у даден индивид са фактор, който значително допринася за такива извращения, но че повечето хора открито проявяват такива наклонности само когато им бъде даден пост на „авторитет“, което, както
вярват, им дава разрешение да постъпват така. Същото
явление може да се наблюдава при всички видове злоупотреби с власт, било то от бюрократ, упражняващ власт, от
войник или полицай, който обича да тормози или тероризира цивилни, или от всеки друг държавен служител, който
изпитва удоволствие да се перчи с властта си пред другите
хора. Това показва, че вярата в „авторитета“ не само че
позволява принципно добри хора да станат оръдия на потисничеството и несправедливостта, а и изважда наяве и
драстично усилва всякакъв потенциал за злонамереност,
омраза, садизъм и любов към властта, който тези хора могат да притежават. Суеверието, наречено „авторитет“, започва да действа чрез превръщане на обикновените хора в
обикновени агенти на злото (което Аренд описва като
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„баналността на злото“), но след това продължава, за да
превърне такива хора в персонално зло, чрез тяхното убеждаване, че те имат правото или дори задължението да издевателстват и потискат другите хора. Това може да се види
в поведението на войниците, полицаите, прокурорите, съдиите, дори дребните бюрократи. Всеки, чиято работа се
състои в тормозене, изнудване, заплашване, насилване и
управляване на свестни хора, рано или късно ще стане
коравосърдечен, ако не откровено садистичен човек. Човек
не може непрекъснато да действа като чудовище, без накрая да стане такова.
Друго важно нещо, което трябва да се отбележи,
както е показано в безброй примери на злоупотреба с власт,
е това, че докато вярата в „авторитета“ може да доведе хората дотам, че да причиняват болка на други хора, същата
тази вяра често не може да ограничи степента, до която
агентите на „авторитета“ причиняват болка на други хора.
Например, много индивиди, които никога не биха потискали невинен човек по своя инициатива, стават „полицейски
служители“, като по този начин придобиват „легална“
власт да осъществяват известна степен на потисничество.
Обаче в много случаи накрая те преминават доста над „легалната“ граница на потисничество, което са „оторизирани“ да осъществяват, и стават садистични, самозабравили
се от властта си чудовища. Същото е вярно, дори може би
още повече, за войниците. Може би причината толкова
много ветерани от войните да бъдат накрая толкова дълбоко емоционално травмирани, е не толкова резултат от мислите за това, на което са станали свидетели, колкото резултат от мислите за това какво самите те са направили. Големият процент самоубийства сред ветераните от войните
подкрепя тази теза. Няма логика някой да иска смъртта си
просто защото е видял нещо ужасяващо. Много по-логично
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е някой да желае смъртта си, защото самият той е извършил
нещо ужасяващо и всъщност е станал нещо ужасяващо.
Причината за това, че вярата в „авторитета“ може да
накара хората да вършат злини и че накрая не може да
ограничи злото, което те извършват, е проста. Като изключим всякакви „технически“ ограничения, за които се
предполага, че са наложени на даден агент на „авторитета“,
най-важната идея, която научава „служителят на закона“, и
най-важната идея, която той трябва да приеме, за да върши
своята работа, е, че като представител на „авторитета“ той
е над обикновените хора и има моралното право насилствено да ги управлява. Казано накратко, той е научен, че неговата значка и неговият пост го правят законен господар на
всички „обикновени“ хора. Щом той бъде убеден в тази
лъжа, от него трябва да се очаква, че ще презира обикновения гражданин и ще се отнася към него с неуважение, по
същия начин (и по същата причина), по който робовладелецът ще се отнася към робите си не като към човешки същества, а като към собственост, чиито чувства и мнения
имат значение колкото чувствата и мнението на добитъка
или мебелите на господаря.
Изключително показателно е, че много съвременни
„служители на закона“ бързо се ядосват, дори разяряват, когато един обикновен гражданин говори на „служителя“
като на равен, вместо да приеме тона и изражението на покорен подчинен. Освен това, тази реакция е абсолютно същата – и има същата причина – като реакцията, която робовладелецът би имал към „арогантен“ роб, който му говори като на равен. Има достатъчно примери, описани в
безброй видео филми в Интернет за извращения на полицаи, въображаеми представители на „авторитета“, изпадащи в ярост и прибягващи до открито насилие, просто защото някой, до когото са се доближили, им говори така, както
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един възрастен би говорил на друг, вместо да говори така,
както поданик би говорил на господаря си. Държавните
наемници наричат тази липса на раболепничене „враждебно поведение“. В техните очи този, който ги третира като
обикновени смъртни, сякаш са на същото ниво като всеки
друг човек, все едно показва неуважение към техния
въображаем „авторитет“.
По същия начин всеки, който не се съгласява да
бъде задържан, разпитван или обискиран от „служителите
на закона“, автоматично се възприема от държавните наемници като един вид размирник, който сигурно иска да
укрие нещо. Освен това, истинската причина тази липса на
„съдействие“ да дразни авторитарните служители, е защото тя ги приравнява към хората, които се отнасят към тях
като към обикновени хора, вместо към по-висши същества,
каквито те си въобразяват, че са. Т. е., ако някой се сблъска
с непознат (без значка), който започва да разпитва човека
по очевидно обвинителен начин, а след това иска разрешение да обискира джобовете, колата и къщата на човека,
последният почти със сигурност не само че би отказал, вероятно би се възмутил от искането. „Разбира се, че не можеш да ровиш в нещата ми! За какъв се мислиш?“ Но когато непознати със значки отправят такива искания, те са засегнатите, когато обектите на техните натрапнически и
неоправдани тормоз, обвинения и обиски възразяват и
отказват да „съдействат“. Дори когато „служителите“ много добре знаят, че Четвъртата и Петата поправка на Конституцията на САЩ изрично разпореждат, че човек няма „законово“ задължение да отговаря на въпроси или да дава
съгласие за обиски, такава липса на „съдействие“ – т. е.
отказът безпрекословно да се подчини на всяко хрумване и
искане на служителя – все още се смята от „полицията“ за
признак, че това лице трябва да е един вид престъпник или
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враг на държавата. От гледна точка на „служителите на
закона“, само презрени низши същества изобщо могат да
се отнасят към представителите на „авторитета“ по същия
начин, по който се отнасят и към всички други хора.
Освен това, не става дума за това как повечето от
тези хора виждат света, преди да станат „служители на закона“. При тяхното обучение по авторитарно прилагане на
закона те конкретно научават да третират хората като понизши същества, винаги да се опитват да поемат контрола
върху всеки и всичко в момента, когато пристигнат на
съответното място, като казват на всички къде да отидат,
какво да направят, кога могат да говорят и т. н. На тях не
просто им се казва, че имат правото да се разпореждат с
всички хора, което би било доста опасно; те са научени, че
във всяка ситуация трябва да използват всичко необходимо
– заповеди, заплахи или открито насилие – за да накарат
всеки присъстващ да се подчини на техния „авторитет“, и
те са научени, че е престъпление, ако някой не се подчини
безпрекословно на тяхната воля, което те окачествяват като
„неподчинение на законна заповед“.
Също така, много показателно е това, че за полицаите е обичайно, щом пристигнат на някое място, да се уверят, че никой друг не е въоръжен с какъвто и да било вид
оръжие, и да обезоръжат всеки, който е въоръжен, преди
още да разберат каквото и да било за това какви хора са
това или какво става, а дори и без да се интересуват, дали
хората „легално“ притежават оръжието. Очевидно целта на
тази практика е незабавно да се създаде огромен дисбаланс
на силите, при което само „служителите на закона“ да имат
възможност насилствено да наложат на другите хора волята си. Представете си каква арогантност е необходимо да
има един обикновен гражданин, за да пристигне на някакво
място, без да е запознат със ситуацията и свързаните с нея
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хора, и първата му мисъл да бъде: „Никой друг освен мен
няма право да носи оръжие“.
Накратко казано, „служителите на закона“ са обучени да бъдат мегаломани-потисници и да третират всички
останали хора като добитък. И, такава е човешката природа, всеки, който редовно третира другите по този начин –
начинът, по който от „служителите на закона“ се изисква да
третират всички други хора – ще се научи да презира другите хора и да се отнася към тях с презрение, неуважение и
враждебност. Независимо от това колко добър или лош по
душа е даден човек отначало, има един начин, по който да
се покаже най-лошото у него, а той е като му бъде дадена
власт над другите.
(Лична бележка на автора: Няколко бивши полицейски служители ми казаха лично, че са напуснали полицията, след като са забелязали, че работата и техният
въображаем „авторитет“ започват бавно да ги превръщат в чудовища – един от тях употреби именно тази
дума).
В интерес на истината, много „служители на
закона“ полагат усилия да бъдат „добри момчета“ и поне се
опитват да се отнасят към другите с уважение. Но в края на
краищата, те не могат да третират другите хора като равни
и същевременно да бъдат „служители на закона“. Те може
да се държат приятелски и дори да се извиняват (напр.
„Извинявам се, но ще трябва да ви помоля да...“), но тяхната работа все пак изисква от тях насилствено да управляват
и изнудват другите хора и то не само онези, които наистина
са причинили вреда на някого. Един полицай не може да се
отнася към другите хора като към равни, без за изгуби работата си. Представете си полицейски служител, който да
спира коли за проверка, да обискира жилища или да задържа и разпитва хора, или да използва физическо насилие
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срещу някого само в ситуации, в които и вие бихте смятали, че е оправдано самите вие да правите тези неща без
значка или без „законът“ да ви казва, че можете да правите
това.
Същото важи и за следователите, прокурорите и съдиите на „Властта“. И служител на „Властта“, който откаже да разследва, обвини или осъди някого за „престъпление“ без жертва, бързо би изгубил работата си. Агентите на
„авторитета“ не могат да решават кои „закони“ да прилагат.
Ако има морално нелегитимни „закони“ (каквито винаги
съществуват), от всички клонове на авторитарните сили за
„прилагане на закона“ се изисква да ги прилагат, като по
този начин помагат за изнудването и потискането на невинни хора. Дори ако много от онова, което прави, е насочено срещу истински престъпници – онези, които са извършили актове на агресия срещу други хора – всеки „служител на закона“, като част от работата му, е принуден сам да
извършва актове на насилие. Има някои служители, които
не правят нищо друго, освен да прилагат насилие, напр.
„данъчните“ служители, агентите за борба с наркотиците и
имиграционните служители. Това прави буквално невъзможно, в почти всички случаи, да работиш за „Властта“,
без да извършваш неморални актове на агресия. Да бъдеш
„служител на закона“ и да бъдеш морален човек е почти
винаги взаимно изключващо се.
Колкото и културно да си вършат работата и независимо от това, че също преследват и истински престъпници
(които имат жертви), „служителите на закона“ винаги са
професионални агресори, подчиняващи хората на волята
на политиците чрез насилие и заплаха за насилие. И всеки,
който върши това, ако вече не е развил някаква степен на
презрение и омраза към ближния си, почти със сигурност
ще я развие. Казано с други думи, дори и най-добрият, най113

приятелски настроеният робовладелец, ако продължи да
вярва в законността на робството и продължи да го
практикува, ще извършва злини и ще причинява вреда на
хората, за които си въобразява, че са негова законна
собственост. И той естествено ще развие някаква степен на
презрение към жертвите на своята агресия и ще се отнася с
презрение към тях.
Способността на вярата в „авторитета“ да причинява вреда и същевременно нейната неспособност да ограничи вредата, щом господарят си въобрази, че има правото да
управлява „низшестоящите“, може да се види не само в
индивидуален, но и в широк план. Повечето дебати и
писмени документи, довели до ратифицирането на Конституцията на САЩ, били фокусирани върху ограничаването
на правомощията, които би имала федералната Власт, и
обсъждането на всички неща, които не иѝ били разрешени
да прави. Например, Хартата за правата е списък с неща,
чието извършване е конституционно забранено за Властта
на САЩ. Всъщност Деветата и Десетата поправка го
превръща в открит списък, така че на федералната „Власт“
теоретично не се позволява да прави нищо друго, освен това, за което изрично я е „оторизирала“ Конституцията. Въпреки това, евентуално с изключение на Третата поправка,
се оказва също, че „Хартата за правата“ е списък на права,
които федералните агенти нарушават всеки божи ден, във
всеки щат на федерацията. В действителност, било то в
индивидуален или национален план, ако кажете на някого:
„Имаш правото да управляваш другите, но само че с тези
ограничения“, това рано или късно ще доведе до господство на тази особа над другите, без да признава каквито и
да било ограничения на своята власт.
В дългосрочен план няма и не може да има такова
нещо като „ограничена Власт“, защото щом някой бъде
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приет от другите за законен господар и той самият повярва,
че има моралното право да управлява, няма да има нищо и
никой „над“ него с възможност да го ограничи. В рамките
на „Властта“ един висш „авторитет“ може да реши да ограничи един по-нисш „авторитет“, но логиката и опитът показват, че една авторитарна йерархия, взета като цяло, никога няма да се самоограничи задълго. Защо? Защо изобщо
господарят да постави собствените си интереси под интересите на своите роби? Конституцията е идеален пример за
това: документ, който претендира, че дава много ограничена власт на дадени хора, но който в крайна сметка не успява да спре тези хора да преминат тези граници, създавайки
нещо, което в края на краищата израства в най-могъщата
авторитарна империя в историята. И проблемът не може да
бъде решен чрез назначаване на друга група господари
(напр. „съдебна система“) в рамките на същата авторитарна структура, уж с цел укрепване на ограниченията, наложени на първата група господари. „Разделение на
властите“, „контролни органи“ и „справедлив процес“ са
безсмислици, ако господарите и онези, които са назначени
да ги ограничават, са част от една и съща авторитарна организация.
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Демонизиране на жертвите
Важно е да се подчертае, че участниците в експериментите на Милграм мислят, че причиняват шокове на невинни 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 невинен човек, то той ще причини – с по-малко колебание и помалко 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 отвращение у войниците към убийства, така че да могат да убиват 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 модерните 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 самосбъдващо се пророчество, защото такава пропаганда
превръща и двете страни в банди от безсърдечни чудовища, 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 някого, ако този човек първо бъде дехуманизиран и демонизиран. Именно терминологията, която се използва – от господарите, от служителите и от всички други – представлява 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 термини укрепват схващането, че подчинението пред „авторитета“ е добродетел, а неподчинението – грях.
Това, което буквално става, е че една група от хора
издава заповеди, а нейните служители ги налагат на масите, чрез наказване на неподчинението. Това прави и мафията, това правят и уличните банди, това правят и побойниците 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 служителите, 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 психологическо въздействие и контрол над съзнанието, което е
съществено за убеждаване на наемниците, че е справедливо да налагат потиснически мерки срещу други хора.
Управляващите във „Властта“ окачествяват себе си като
„законодатели“, които имат правото да „управляват“ обществото, своите заповеди окачествяват като „закони“, а
онези, които не се подчиняват, окачествяват като „престъпници“. И, за разлика от мафиотите, онези, които налагат наказания на всеки, който не се подчинява на политиците, се окачествяват не просто като наети разбойници, а
като благородни „служители на закона“, които справедливо
защитават обществото от всички нецивилизовани, презрени „нарушители на закона“.
Такава пропаганда изминава дълъг път, не само дотам да накара авторитарните служители да извършват насилие 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 значение. Но чрез убеждаване на служителите, че насилието,
което те използват, представлява по съществото си справедливо 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 обявяват, че на техните поданици е забранено да правят определени 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 техните поданици не могат да притежават марихуана. Тази
забрана се обявява за „закон“ и всеки, който не се иѝ подчинява, се смята за „престъпник“. След това управляващите
харчат огромни суми пари (взети от техните поданици чрез
друг „закон“), за да плащат за наемници, оръжие, бронирани коли, затвори и т. н., с единствената цел залавяне на всеки, 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 проявяващи желание клиенти. Ако „служителят“ би могъл
обективно да обмисли ситуацията, без митът, наречен
„авторитет“, да изкривява неговото възприятие, той веднага 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 затвора за продължително време, затова, че е вършел нещо, което 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 „нагъл 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, който се опита насилствено да го спре да извърши това.
Единствената разлика – която изобщо не е истинска разлика – 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 вещество е добро и благоразумно поведение на всички американци, докато използването на друго е долнопробно, неморално 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 имущество, трябва да плаща на управляващите всяка година
два процента от стойността на своето имуществото. Това
искане се нарича „имуществен данък“ и е обявено за „закон“, 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 имуществото им, за да конфискуват такова имущество и да го дават на
управляващите.
Разбира се, ако някой направи това без цялата авторитарна 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 работят 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 „данъчни измамници“, обикновено правят това с чувството, че
е справедливо, защото те истински вярват, че „авторитетът“ 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 масови 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 данъци 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 фундаменталното 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 тревата 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 задължение да платите, дори той наистина да е окосил тревата 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 купувате това нещо или тази услуга – и след това насилствено 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 съществуват ограничения на степента на насилие и несправедливост, 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 найизвестните 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
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на своите жертви, както свидетелстват самите войници.
Американските войници извършват това в резултат на
своята лоялност към мита, наречен „авторитет“, комбинирана 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 виетнамците за хора“ (трябва да се отбележи, че някои американски войници опитали почти безуспешно да спрат или
ограничат клането). Докато това може би е един от найизвестните 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 войници, жени и мъже, не само че извършват психически и
физически изтезания, но и показват, че изпитват удоволствие и се забавляват със страданието на своите жертви,
дори доволни позират пред апарата, докато унижават, бият,
изтезават и изнасилват своите затворници (администрациите и на Буш, и на Обама попречиха много от снимките, доказателства за тези изтезания, да бъдат публикувани, защото 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 справедливо 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 Уейко 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 използване на сълзотворен газ и др. Жертвите бяха демонизирани
както пред обществеността, така и пред „служителите на
закона“, и агресорите от „Властта“ показаха както презрение 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, показващи как полицията ентусиазирано тормози и дори
използва физическо насилие срещу хора, които не са заплаха за никого и които дори не се защитават или съпротивля123

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-висшестоящи, 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 престореното освобождаване на индивида от отговорност за неговите 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 чудовища 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 хората за него или какво могат да му направят – те лесно биват елиминирани и потиснати от вярата в „авторитета“. Казано 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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Какво означава значката?
Онези, които изпълняват заповедите на въображаем
„авторитет“, обикновено се стараят да покажат, че вършат
това. Когато един войник надене военните си одежди,
марширува в строя или влиза във военно превозно
средство; когато един полицай си сложи униформата и влезе в кола с надпис „ПОЛИЦИЯ“; когато един цивилен агент
на „Властта“ – бил той от ФБР, СВП, шериф на САЩ или
от всяка друга агенция – покаже своята „значка“ или
съобщи своята „официална“ титла, той изразява нещо много специфично, което може да бъде резюмирано по следния
начин:
„Аз не действам като мислещо, отговорно, независимо човешко същество и не трябва да бъда третиран
като такова. Аз не съм персонално отговорен за своите
действия, защото не действам според своята свободна
воля или по своя собствена преценка за правилно и неправилно. Обратното, аз действам като оръдие на нещо
свръхчовешко, нещо с правото да ви управлява и контролира. Като такъв аз мога да правя неща, каквито вие не
можете. Аз имам права, които вие нямате. Вие трябва да
правите каквото ви кажа аз, да се подчинявате на моите
заповеди и да се отнасяте към мен като към висшестоящ,
защото аз не съм обикновен човек. Аз съм издигнат над
това. Чрез своето безпрекословно подчинение и лоялност
към своите господари аз съм станал част от свръхчовешкото същество, наречено „авторитет“. В резултат
на това, правилата на човешкия морал не се отнасят до
мен и моите действия не трябва да бъдат оценявани по
обичайните критерии за човешко поведение“.
Тази странна, мистична, култоподобна вяра се изповядва от всеки „служител на закона“ в света. Ужасно
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опасно е някой да си въобрази, че е освободен от
задължението да спазва основните правила за правилно и
неправилно, обаче точно това си въобразява всеки агент на
„Властта“. Въпреки че войниците и „служителите на
закона“ обикновено показват „официалните“ си униформи
с голяма гордост, това, което всъщност правят те, е, че
публично показват, че са заблудени, че имат напълно
изкривено и ненормално виждане за реалността, и че са
предали най-съкровеното, което ги прави хора: своята
свободна воля и лична отговорност, която я съпътства.
Всеки човек, който твърди, че действа от името на
„авторитет“, показва, че той е приел една крайно нелепа
лъжа: че неговият пост, неговата значка, неговата служба
драстично променят онова, което прави поведението
морално, и онова, което прави поведението неморално.
Тази идея е очевидно безумна, но рядко се разпознава като
такава, защото дори и жертвите на „служителите на
закона“ споделят тази заблуда.
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Благородни идеи, зли дела
Важно е отново да подчертаем факта, че повечето от
онези, които стават „служители на закона“ и войници, правят това от желание да се борят за справедливост. Въпреки
това, поради тяхната вяра в „авторитета“ техните благородни намерения в края на краищата често биват използвани във вреда на невинните и за защита на виновните. Понеже за полицейския служител се смята, че „прилага закона“,
а за войника се смята, че изпълнява заповеди, над техните
собствени ценности и намерения надделяват плановете на
онези, които издават заповедите. Въпреки че пропагандата
за набиране на военнослужещи насърчава млади мъже и
жени да постъпят в армията, за да се борят за истина и
справедливост, истинската работа на войника е да убива
всеки, когото господарите му наредят да убие. Съвсем
просто е. Колко американци биха решили по своя инициатива да отидат в чужди страни и да избиват напълно непознати хора? Много малко. Колко американци, ако се намират в чужда страна, биха сметнали, че е справедливо по
своя инициатива да ходят от врата на врата, да разпитват
непознати хора под дулото на оръжието, като нахлуват и
обискират техните домове, защото си мислели, че някакви
наистина лоши хора може да се намират в района? Много
малко. Това са действия, за които чувството за морал на
почти всеки човек би казало, че са нередни. Но когато някой доброволно постъпи в авторитарна армия, той съзнателно изключва собствената си преценка и съвест в полза
на това просто да постъпва така, както му бъде казано.
Въпреки че понякога войниците легитимно използват сила, например в борба срещу агресори и нашественици, те самите обикновено действат като агресори и нашественици. Невъзможно би било за една армия на
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„Властта“ да функционира по друг начин. Представете си
армия, която от врата на врата учтиво моли всеки
собственик за позволение да премине през земята му.
Просто наричането на ситуацията „война“ кара вярващите
във „Властта“ да си въобразят, че обичайните критерии за
човешко поведение не се прилагат. С извинението, че
действат според нуждата, войниците навлизат в чужди
имоти, крадат, сплашват, заплашват, прилагат насилие,
извършват разпити, изтезават и убиват. И те вършат това
дори срещу хора, които те смятат за свои съюзници.
Военното нашествие и окупирането на Ирак от наемниците
на „Властта“ на САЩ, извършено уж, за да защити народа
на Ирак, е пример за широкомащабна агресия и насилие –
и, следователно, е неморално – макар че свали режим,
виновен за терор и убийства в още по-големи размери
(режима на Саддам Хюсеин). Обаче предполагаемите
злини на врага често се посочват като оправдание за
авторитарно насилие. Наистина, през цялата история
винаги е извършвано и днес се извършва широкомащабно
насилие срещу невинни хора в името на „борбата за
свобода“ и „борбата за справедливост“. Дори преди
нацистите да нахлуят в Полша, те първо организират
редица операции под прикритие и пропагандни трикове,
известни под общото наименование „Операция Химлер“,
за да могат да претендират, че нашествието е оправдан акт
на самоотбрана. Истината е, че дори когато злините на
един вражески режим се виждат лесно, което става
причина цялата борба да изглежда справедлива за едната
страна, насилието, извършвано от авторитарните армии,
никога не се насочва само срещу действителните агресори
от другата страна. Структурата и методологията на
йерархичните армии стават причина невинните хора
винаги да бъдат жертви по един или друг начин, и то не
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просто случайно, а планирано. Манталитетът на глутницата, който представлява доста голяма част от патриотизма,
прави това неизбежно.
През Втората световна война американските войници виждаха в лицето на „швабите“ и „жълтурите“ врагове,
вместо да виждат враг в лицето на онези индивиди, които
действително извършваха актове на агресия срещу невинни хора – схващане, което би изисквало от всеки войник постоянно да използва своето собствено индивидуално
възприятие и морална преценка, за да оцени всяка ситуация, с която се сблъска, което е несъвместимо с поредица
от авторитарни команди. Разбира се, много от хората, които
отговарят на дефиницията „шваби“ (германци) и „жълтури“ (японци), изобщо не участваха в конфликта (освен че
го финансираха чрез плащане на „данъци“, както се описва
по-долу). Но от двете страни във всяка война армиите на
“Властта“ и пропагандата, която те използват, винаги
вземат на прицел и демонизират една обща категория
хора, а не хората, които всъщност са започнали насилието.
Резултатът е, че в края на краищата огромни демографски
групи получават заповеди да покорят други или да се
изтребят едни други, като по този начин нито една от
страните във всяка война между „нации“ не представлява
„добрия“, тъй като и двете армии винаги използват насилие
както срещу другите войници, така и срещу невинни хора.
Може би един от най-ужасяващите примери за това
е пускането на атомни бомби над Нагасаки и Хирошима,
което представлява в най-голяма степен двата най-неморални индивидуални акта на тероризъм и масово унищожение в историята. Общият резултат от тях е смъртта на около двеста хиляди цивилни – около седемдесет пъти повече
от броя на загиналите от атаките срещу Световния търговски център на 11.9.2001. Несъмнено целта е била да се при129

чини ужас, страдание и смърт на населението на цялата
страна, за да бъде принудена управляващата класа на тази
страна да се подчини на волята на друга управляваща класа. По ирония на съдбата, това идеално отговаря на собствената дефиниция за „тероризъм“ на „Властта“ на САЩ,
с изключение на това, че тази дефиниция удобно изключва
актове, които са „легални“ и/или извършени от „Властта“.
Ако хората от „Властта“ подкрепят и извършват насилнически действия, предназначени да „сплашват и подчиняват със сила цивилното население“ или да „повлияят на
политиката на дадена Власт чрез сплашване или сила“, то
тези действия се смятат за легитимни и справедливи. Ако
всеки друг извърши същото нещо, това е „тероризъм“ (вж.
Раздел 2331, Глава 18 от Кодекса на САЩ).
Между другото, съществуването на атомно оръжие е
изцяло резултат от вярата в „авторитета“. За разлика от
много оръжия, атомното е невъзможно да се използва за
чисто отбранителни цели. Единствената причина за
изобретяване и произвеждане на атомната бомба е на първо
място авторитарната, националистическа идея и манталитетът на глутницата, че е възможно и правилно да воюваш
с една цяла страна и, следователно, поголовното изтребване на хиляди хора наведнъж може да бъде оправдано.
За да бъде някой член на армията на „Властта“, това
изисква от него да участва в антихуманни действия, дори
само косвено, независимо какви благородни мотиви може
да има човек, за да постъпи във въоръжените сили. Причината е проста: да действаш въз основа на своите собствени възприятия и преценка и да се подчиняваш на своите
собствени съвест и чувство за правилно и неправилно, е
крайно несъвместимо с това да бъдеш член на която и да
било армия на „Властта“. За съжаление, резултатът е, че и
двете страни на всяка война не са прави, затова че и двете
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извършват насилие срещу невинни хора. Същевременно, и
двете страни във всяка война са и прави, защото всяка от
тях обвинява другата страна за извършване на насилие
срещу невинни хора. Казано накратко, докато има войници,
желаещи да се подчиняват на въображаем „авторитет“ и
дори да извършват убийства, когато той им каже, продължителният мир е невъзможен. Онези, които се бият за
някоя „Власт“, дори и да вярват, че се бият за своята
страна, никога няма да постигнат свобода и справедливост,
защото управляващата класа, поради самата си същност,
изобщо не желае свобода и справедливост, дори и за своите
поданици, иначе ще престане да съществува. Колкото и
благородни да са техните мотиви и колкото и храбри да са
техните действия, в края на краищата единственото нещо,
което могат изобщо да постигнат войниците на „Властта“,
е поробване и господство.
По ирония на съдбата, може би в опит да прикрие
присъщата на всяка армия на „Властта“ зла същност и да
разграничи своите собствени наемници от наемниците на
други тиранични режими, армията на САЩ твърди, че американските войници били имали правото и задължението
да не се подчиняват на всяка заповед, която те сметнат за
„незаконна“ и неморална. Обаче, всеки войник, който
направи това, не само че вероятно ще се озове пред военен
съд, а такъв принцип – който сам по себе си би бил съвсем
правилен – е насочен срещу цялостното понятие „авторитет“ и срещу специфичните методи, използвани за обучение на войниците да бъдат немислещи, покорни оръдия на
режима, на който служат. В бойни условия почти всичко,
което прави една армия на „Властта“, представлява агресивен тероризъм и почти всяка заповед, която получават войниците, е неморална заповед, например, да се навлезе в нечий имот, да се взриви мост, да се блокира път, да се разо131

ръжат цивилни, без оправдание да се задържат и разпитват
хора или да се убиват абсолютно непознати хора, просто по
хрумване на въображаем „авторитет“.
Всъщност, дори когато правило на сражението е да
се стреля само ако отсрещната страна открие огън, то все
пак често е неоправдано. Когато някой е агресор, независимо дали действа индивидуално или от името на „авторитет“, обектът на тази агресия има правото да използва
толкова сила, колкото е необходима, за да спре агресора. С
други думи, в много от ситуациите, стрелбата срещу войници – включително и американски войници – е по същността си оправдана. Убиването на някого, защото се самозащитава от агресорите, е убийство, дори когато агресорите са войници на САЩ. И почти всеки войник рутинно
извършва неморални актове на агресия, вярвайки, че
заповедите от „авторитета“ го оправдават, че върши това.
Всъщност, ако всеки войник вземеше на сериозно идеята,
че е длъжен да не се подчинява на неморална заповед,
първото нещо, което би направил, е да напусне армията.
Онези, които действат като наемници на „Властта“,
дори и да правят това с най-добри намерения, винаги ще
бъдат част от една машина, която извършва агресия толкова
често, колкото – или по-често, отколкото – защитава невинните. В такъв случай почти всеки воюващ войник
извършва неща, които биха оправдали използване в самозащита на насилие срещу него. Обаче, както нашествениците
завоеватели винаги постъпват, американските военни командири наричат всеки, който се съпротивлява срещу
техните актове на агресия, „вражески боец“, „бунтовник“
или „терорист“. Когато агресията се извършва в името на
„авторитет“, мнозина тогава виждат грях във всеки акт на
самозащита срещу такава агресия. Колкото и да се възмущават американските привърженици на авторитарното
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управление от тези мисли, истината е, че много хиляди
хора по цял свят имат сериозно основание да стрелят срещу американските войници.
Когато човек, който не е навредил на никого или не
е заплашил никого, се намира в своя дом и си върши своята
работа, а тежковъоръжени главорези нахлуят през вратата
му, насочат автомати срещу него и семейството му, като ги
заплашват и им заповядват, този човек има абсолютното
право да защити себе си и семейството си с всички необходими средства, включително убийство на въоръжените
натрапници. Всеки обикновен американец, ако бъде жертва на такова нападение от чуждестранни наемници, би почувствал, че е абсолютно оправдано да използва каквато
сила бъде необходима, за да отблъсне нападателите, но ако
негови сънародници американци бъдат тези, които извършват такова нападение в чужда страна, същите тези американци, бидейки върли поклонници на „авторитета“ и
манталитета на глутницата, ще „подкрепят армията“ и ще
аплодират американските войници, когато те убият
собственика на дома, опитващ се да окаже съпротива на
агресията и престъплението.
Авторитарните военни акции никога не са чисто
отбранителни. Когато дадена „Власт“ обяви война, тя никога не е за защита на невинните или за запазване на свободата, въпреки че това е декларираната цел. Когато дадена
„Власт“ поведе война, тя винаги е за защита или увеличаване на територия или други ресурси под управлението на
тази „Власт“. Управляващата класа всъщност дори не желае нейните собствени поданици да бъдат свободни, още
по-малко поданиците на някой чужд владетел. Въпреки че
за всеки, който загине в битка, често се казва, че е дал живота си за своят страна, всъщност онези, които загиват на
война са просто ресурси, жертвани от тираните в различни
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териториални войни с други, конкурентни банди на
тирани. Хората се хранят с пропаганда за героизъм,
саможертва и патриотизъм, за да се прикрие факта, че
„Властта“ никога не влиза във война в полза на
справедливостта или свободата. Тя прави това в полза на
собствената си власт. Това става очевидно след едно
обективно проучване на историята.
Дори едни от очевидно най-справедливите военни
действия, предприети от Съюзниците през Втората световна война срещу силите на Оста, освен че доведоха до
поражението на третия най-голям масов убиец в историята (Адолф Хитлер), доведоха и дотам, че владетелите на
Съюзническите държави всъщност дадоха половината
Европа на най-големия масов убиец в историята (Йосиф
Сталин). Мотивите на повечето от американските войници,
които се биеха във войната, несъмнено бяха да защитят
доброто от злото; но мотивите на онези, които ги командваха, и оттук истинските резултати от усилията на храбрите
войници, не бяха нищо повече от авторитарна власт и
завладяване на територии.
Някой би могъл поне да изкаже предположението (с
малко въображение), че през Втората световна война е
имало оправдание за нашествие на Съединените щати под
претекст, че това е акт на самоотбрана, понеже „националната сигурност“ е заложена на карта. Но повечето операции на армията на САЩ не са били свързани изобщо с
пряка заплаха срещу САЩ. Тридесет и няколко хиляди
американци загинаха в Корейската война. Никой не си е
въобразявал, че Северна Корея има намерение да нахлуе в
САЩ. Петдесет и няколко хиляди американци загинаха във
Виетнамската война. Никой не си е въобразявал, че Северен Виетнам има намерение да нахлуе в САЩ. Никой не си
е въобразявал, че армиите на Ирак или Афганистан имат
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намерение да нахлуят в САЩ. Оправданието за такива
конфликти винаги е било неясно формулирана кауза,
например „борба срещу комунизма“ или дори още поефирно оправдание като водене на „война срещу терора“
(което става още по-голяма ирония поради факта, че
терористични тактики са били използвани и продължават
да бъдат рутинно използвани от въоръжените сили на
САЩ).
Споменатата ирония се състои в това, че американската управляваща класа, поради легитимността, която нейните жертви си въобразяват, че тя има, е единствената
банда, която е способна да завладява и поробва американския народ. Гигантската военна машина и всички военни
игри, в които тя е въвлечена, вместо да осигурява мъничко
реална защита на американския народ, е причина за създаване на по-голяма част от съществуващите чужди заплахи,
а също така се използва и като оправдание за потискане на
американците от тяхната собствена „Власт“, между другото и чрез озаглавения в духа на Оруел „Патриотичен
закон“. Популярният лозунг „Ако обичаш свободата си,
благодари на ветераните“ е продължителен симптом на
манталитета на глутницата, пропаганда, боготворяща
държавата, с която управляващата класа захранва своите
поданици, така че господарите ще продължат да имат
пионки, за да играят на своите садистични, разрушителни
игри на власт. Дори когато един робовладелец се бие, за да
попречи на някой друг робовладелец да открадне негови
роби, той все пак не е приятел на самите роби.
Съвсем разбираемо е, че някой, който е рискувал
живота си, минал е през ада, убивал е и е причинявал вреда
на други човешки същества, като евентуално изключим невинните, и е получил физическа или емоционална травма в
резултат на това, не би имал желание да признае, че цялата
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му храброст, неговите страдания и щетите, които е нанесъл
на други хора, в крайна сметка са служели само на
плановете на мегаломаните. Обаче, дори някои от найизвестните военни личности в историята накрая стигат до
признанието, че „Властта“ се включва във война не с
някаква благородна цел, а за печалби и власт. Генералмайор Смедли Бутлър, който по времето, когато починал,
1940, е бил най-отличаваният в историята морски
пехотинец на САЩ, написва книга, озаглавена „Войната е
рекет“, в която критикува военно-промишления комплекс,
като казва, че войната „се води за благото на много малко
хора, за сметка на голямото мнозинство“, като дори стига
толкова далеч, че описва своята собствена военна „служба“
като действия на „мускулест човек от висока класа“,
„рекетьор“ и „гангстер“. По подобен начин генерал Дъглас
МакАртър смята, че военната експанзия се движи от
„изкуствено предизвикана психоза на военна истерия“ и
„непрекъсната пропаганда на страх“. Генерал МакАртър
казва също така и следното: „Компетентните власти ни
държат в един постоянен страх – един непрекъснат
маратон на патриотичен плам под лозунга 'Нацията се
намира в много критичен момент'. Винаги е имало нещо
ужасно зло, което да ни лапне, ако не се сплотим срещу
него като даваме исканите прекалено високи суми. Обаче,
ако погледнем назад, тези критични моменти сякаш
никога не са идвали, сякаш никога не са били съвсем
реални“.
Разбира се, да критикуваш войната като рекет, който
облагодетелства управляващата класа, не е просто да кажеш, че управляващата класа от другата страна не е също
така зла или че не трябва да иѝ оказваш съпротива. Зверствата, извършени от служителите на режимите на Сталин,
Мао, Хитлер, Ленин, Пол Пот и много други, са
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изключително сериозни и използването на насилие за
самоотбрана срещу актовете на агресия, извършвани от
агентите на такива режими, разбира се, е оправдано. Но
авторитарната война изправя пионка срещу пионка в
широкомащабна кървава битка, която обхваща огромни
географски области и която винаги взема жертви от
цивилното население, докато се води, а управляващата
класа от двете страни наблюдава от безопасно разстояние.
Доказателство, че войната изобщо не се води за идеали или
принципи, е фактът, че „Властта“ на САЩ често е водела
войни срещу тирани, които тя е поставила на постовете им,
например, Мануел Нориега и Саддам Хюсеин. Един дори
по-очебиен пример за това, че войната не се води за
принципи, е фактът, че в началото на Втората световна
война Йосиф Сталин и неговият Съветски съюз са заклети
врагове на САЩ. Към края на войната психотичният масов
убиец бива наречен „Чичо Джо“ от пропагандистите на
американската „Власт“ и третиран като благороден
съюзник. Престъпленията на Сталин срещу човечеството,
довели до десетки милиони смъртни случаи, се подминават
с пълно мълчание в САЩ по това време. В светлината на
този факт е абсурдно да се твърди, че „Властта“ на САЩ
решава да влезе във Втората световна война въз основа на
някакви морални принципи или за да нанесе поражение на
злото.
Важно е да се отбележи какво става и какво не става в традиционната международна война. Конкурентните
управляващи класи, включително и американските
управляващи, са съгласни съответно да наблюдават своите
пионки, които се избиват взаимно с хиляди, но от отдавна
официалната политика на много „Власти“, включително и
„Властта“ на САЩ, не се опитват да убият чуждите „владетели“ – т .е. онези, които са най-отговорни за избухването
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на войната. Наистина, най-моралното, най-рационалното и
най-икономичното средство за отбрана срещу нахлуването
на някой „авторитет“ е убийството на онези, които командват. Вземане на прицел на „Властта“ вместо на нейните
лоялни служители, ще бъде от чудесна полза за човечеството, като по този начин не само ще се прекратят найяростните конфликти доста по-бързо, а и ще се създаде
огромна спирачка за всеки мегаломан, изкушаван на първо
място да започне конфликт. Обаче явно съществува
постоянно взаимно споразумение на високо ниво между
повечето тирани, които, докато е ОК да играят игри с
живота на своите поданици, едва ли ще се вземат взаимно
на прицел.
И така, отново и отново огромен брой войници се
стичат към бойните полета, за да се избиват взаимно, а
истинските врагове на човечеството – управляващите и от
двете страни – остават незасегнати. По такъв начин животът на добронамерените войници, храбрите служители на
„Властта“, които лоялно изпълняват заповедите до печалния край, напълно умишлено се прахосва в усилия, които, в края на краищата, не постигат истинска свобода и
справедливост за никого. И ако някой войник успее да
разпознае и вземе на прицел онези, които носят най-голямата отговорност за несправедливостта и потисничеството
– онези, които носят името „Власт“ и от двете страни във
всяка война – той ще бъде заклеймен като предател и терорист.
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Извършване на злини с гордост
Работата на всички „служители на закона“, било то
войници или низши чиновници, е насилствено да налагат
на обикновените хора волята на управляващата класа. Въпреки това, повечето от тях си въобразяват, че „служат на
народа“, като правят това. Разбира се, идеята да се „служи“
на някого чрез извършване на насилие срещу него, е нелепа. (Да вземем, например, оксиморона в абсурдното наименование на „Службата за вътрешните приходи“ (Internal
Revenue Service), която не прави нищо друго, освен да ограбва билиони долари всяка година от милиони хора). Вместо да си помислят, че онова, което редовно правят – участват в система на агресия и принуда – може да е неморално
и нецивилизовано, повечето държавни наемници – от чиновника до наемния убиец – просто казват, че „само си
вършат работата“ и си въобразяват, че то ги освобождава от
цялата персонална отговорност за техните действия и за
резултатите от тези действия.
Това преди всичко е и упадък на човешкото общество. Най-много от злините и несправедливостите, извършени от човешки същества, не са резултат на алчност или
злонамереност, или омраза. Те са резултат на направеното
от хора, на които им е казано какво да правят, хора, които
изпълняват заповеди, хора, вършещи „своята работа“. Накратко казано, повечето случаи на нечовешко отношение на
човек към човек е пряк резултат от вярата в „авторитета“.
Щетата, нанесена от един просто подчиняващ се човек, е
толкова реална и толкова разрушителна, колкото ако бъде
причинена от лична злоба. Дали една стара дама е ограбена
от въоръжен уличен разбойник или от добре облечен и добре образован „данъчен служител“, няма разлика в морално или практическо отношение. Дали едно семейство в
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Ирак е убито от войници на Саддам Хюсеин или от войници на „Властта“ на САЩ, няма разлика в морално или
практическо отношение. Дали нечий личен избор насилствено се управлява от квартален разбойник или от „полицията“, няма разлика в морално или практическо отношение.
Единствената разлика е, че авторитарният разбойник, в резултат на своята измамна вяра в митичното същество, наречено „Власт“, отказва да приеме лична отговорност за собствените си действия. Това че изпитва найопасното суеверие, го прави неспособен да разпознае злото
като зло. Всъщност, той ще се чувства горд от своята
лоялна покорност пред господарите си, прекарвайки ден
след ден в причиняване на мъки и страдания на невинни
хора, защото през целия си живот е учел, че когато злото
стане „закон“, то престава да бъде зло и става добро.
Всъщност, ако нещо е грях, това е сляпото подчинение на „авторитета“. Това да действаш като служител на
„Властта“ води до духовно самоубийство – всъщност полошо от физическо самоубийство, защото всеки авторитарен „служител“ не само че изключва свободната си воля и
способността си за преценка, която го прави човек („убивайки“ по този начин собствената си човечност), а и запазва тялото си непокътнато, за да бъде използвано от тираните като оръдие на потисничеството. Това да станеш
„служител на закона“ означава доброволно да се промениш
от личност в робот – робот, който след това бива даден на
някой от най-злите хора на света, за да бъде използван за
господство над човешката раса и нейното поробване. Да
носиш военна униформа или значка на „служител на закона“ не е причина за гордост; да се отречеш от своята човешка същност, за да станеш пионка на потисниците – това
трябва да бъде причина за голям срам.
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Част III (c)
Последиците от мита върху обектите
Да бъдеш горд, че си ограбван
Един от най-странните резултати от вярата в „авторитета“ е това, че тя кара жертвите на агресията на
„Властта“ да се чувстват задължени да бъдат жертви и ги
кара да се чувстват зле, ако избегнат да бъдат жертви. Важен пример за това е гражданин, който обявява, че е горд
да плаща своите „данъци“. Дори ако някой вярва, че някаква част от онова, което предава, се използва за финансиране на полезни неща (пътища, помощи за бедните и т. н.),
да бъдеш горд затова, че си бил заплашен и принуден да
финансираш такива неща, е все пак странно. Да бъдеш
горд, че си „спазващ закона данъкоплатец“ не е резултат от
това, че помагаш на хората, на които би могъл да помогнеш
далеч по-ефикасно на доброволни начала; гордостта ти
идва от това, че предано си се подчинил на заповедите на
въображаем „авторитет“. По аналогия, човек може да се
чувства добре, ако доброволно даде нещо на някой
нуждаещ се, но няма да изпита гордост, ако бъде ограбен
от някой беден човек. Вероятно единствената ситуация,
при която някой се хвали, че е бил накаран насила да
направи нещо, възниква в случай, че този някой вярва, че е
задължен да се подчинява на въображаем „авторитет“.
Научени да смятат подчинението за добродетел, хората искат да се чувстват добре при предаване на онова,
което спечелят с труд, на „Властта“. И така, с помощта на
политическата пропаганда те халюцинират, че техният
„принос“ наистина помага на обществото като цяло. Те
казват, че плащането на „данък“ означава „издължаване на
обществото“ или „инвестиране в страната“. Тази фразеоло141

гия, колкото и обичайна да е, е логическа безсмислица, тъй
като тя предполага, че всеки един индивид, съставящ „обществото“ и „страната“, по някакъв начин има задължения
към групата като цяло, но на него никой не му дължи
нищо. Това, което всъщност правят хората, когато плащат
„данъци“, е да дават пари не на „обществото“ или „страната“, а на политиците, които съставляват управляващата
класа, за да ги харчат както им харесва. Значи, колкото и
странно да е това, излиза, че „народът“ като цяло може да
се облагодетелства, като всеки един от „народа“ бъде
индивидуално ограбен. Идеята, че политиците, харчейки
парите на всеки, служат по-добре на „общото благо“,
отколкото ако всеки човек харчи собствените си пари за
него, е най-малкото странна. Напоследък лъжата за „данъците“, служещи на общото благо става все по-прозрачна,
тъй като „Властта“ харчи астрономически суми за неща,
които очевидно служат на елита за сметка на обществото и
човечеството. Това включва непрекъснати военни конфликти, схеми за преразпределение на много милиарди долари в
полза на най-богатите хора на света (държавни помощи за
„оздравяване“ на фалиращи корпорации), поемане на различни сектори от икономиката (например на здравеопазването) и много други от страна на „Властта“.
Всъщност няма почти нищо, което обикновените
хора биха могли да подкрепят финансово и което да бъде
по-безполезно за обществото и изобщо за човечеството от
плащането на „данъци“. Каквито и неща да смята човек, че
заслужават финансиране – училища, пътища, отбрана, помощ за бедните и т. н. – той би могъл много по-лесно и
просто да ги подкрепи, без да минава през „Властта“. Обаче много хора показват особена гордост затова, че са предали плодовете на своя труд на господарите си, като са „платили своите данъци“. Представете си за какъв ще бъде
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сметнат човек, който гордо заяви: „Излъгах в своята данъчна декларация, избегнах даването на 3 000 долара на
Властта и вместо това дадох 3 000 долара за благотворителност“. Много хора биха заклеймили такъв човек за неговата „престъпна“ нелоялност към господарите, дори
действията на този човек да служеха на човечеството подобре, отколкото би направило това плащането на
„данъци“. Има малка или никаква вероятност някой доброволно да даде собственото си имущество на някой, който
сега се финансира чрез „Властта“ по различни програми и
схеми. И ако той даде пари само защото някакъв „закон“
или „авторитет“ го е принудил да направи това и след това
изрази гордост от направеното, той всъщност се хвали с
това, че го управляват насилствено, точно по начина, по
който напълно индоктриниран роб може да се гордее с
това, че служи добре на своя господар. Има голяма разлика
между това да се чувстваш добре, защото доброволно си
подкрепил кауза, която заслужава подкрепа, и да се
гордееш с това, че си поробен. Вместо да са засегнати от
обидата и несправедливостта на това да бъдат насилствено
управлявани и експлоатирани – всъщност, вместо дори да
разпознаят това като несправедливост – много жертви на
потисничеството на „Властта“ изпитват дълбока лоялност
към своите управляващи.
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Да бъдеш горд, че си управляван
Ако един роб може да бъде убеден, че трябва да
бъде роб, че неговото поробване е както правилно, така и
законно, че той е законна собственост на своя господар и
че е задължен да произвежда възможно най-много за своя
господар, то тогава не е необходимо физически да бъде потискан. С други думи, поробването на ума прави поробването на тялото ненужно. И точно това прави вярата в „авторитета“: тя учи хората, че да предадеш на управляващата
класа своето време, усилия и имущество, както и свободата
си и управлението на своя собствен живот, е морална
добродетел.
Много хора изразяват гордостта си от това, че са
„спазващи закона данъкоплатци“, което означава само, че
правят онова, което политиците им кажат да направят, и че
дават на политиците пари. Когато се сблъскат с идеята, че е
неправилно да бъдат насилствено лишавани от плодовете
на своя труд, дори това да е направено „легално“, често такива хора разпалено защитават онези, които продължават
да ги ограбват, настоявайки, че такъв грабеж е крайно
необходим за човешката цивилизация. (Разбира се, те не
използват термина „грабеж“, за да опишат ситуацията,
въпреки че добре осъзнават какво би им се случило, ако
откажат да плащат). По подобен начин, когато някой човек
възразява срещу размера на облагането или друга насилствена мярка, която му налагат хората от „Властта“, други
хора, които също са потискани, често заклеймяват онзи,
който се възмущава, като му казват, че ако не му харесва
начина, по който се отнасят към него, той трябва да напусне страната. Когато някой човек злослови по адрес на
свой събрат-жертва на насилие затова, че се оплаква, е сигурен знак, че този човек всъщност изпитва гордост от
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своето собствено поробване.
Фредерик Дъглас, бивш роб, свидетелства и описва
това същото явление сред своите събратя-роби, много от
които били горди от това колко усърдно работели за своите
господари и колко точно вършели онова, което им кажели.
От тяхна гледна точка робът-беглец е гнусен крадец, който
е „откраднал“ себе си от господаря.
Дъглас описва, че много роби били напълно
индоктринирани, до такава степен, че те истински вярвали,
че собственото им поробване е справедливо и законно:
„Открих, че за да направиш доволен роб, е необходимо да го направиш немислещ. Необходимо е да замъглиш
морала и умствената проницателност и, доколкото е
възможно, да унищожиш способността му да разсъждава. Той не трябва да е в състояние да открие противоречията в робството; той трябва да бъде накаран да чувства, че робството е справедливо; а той може да бъде докаран до това състояние само когато престане да бъде
човек“.
Въпреки че робството вече не се практикува открито, манталитетът на лоялното раболепие остава. Повечето
хора не откриват противоречие в това на управляващата
класа да бъде позволено насилствено да ограбва и управлява всеки друг човек, а всъщност чувстват, че ограбването и
потисничеството са справедливи, до такава степен, че много хора наистина чувстват срам, когато бъдат заловени да
пазят онова, което са спечелили с труд, и да управляват
собствения си живот. Едно нещо е да чувстваш срам, когато са те хванали да крадеш, мамиш или извършваш агресия, а съвсем друго – да чувстваш срам затова, че си направил нещо, което, ако не бяха декретите („законите“) на политиците, ти би сметнал за напълно позволено. Такъв срам
не идва от липсата на морал в самия акт; той идва само от
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въображаемата липса на морал в неподчинението пред
„авторитета“, т. е. „нарушаването на закона“.
Когато, например, обикновен гражданин бъде хванат, че върши „данъчни“ „измами“ или че няма регистрационен стикер на своята кола, или че пуши марихуана, или
че прави нещо от хилядите други неща, които не
представляват агресия срещу някой друг човек, но въпреки
това са обявени от управляващата класа за „незаконни“, в
съзнанието на този човек обикновено се появява някакво
чувство за вина. Ако не изпитваш чувство, че си задължен
да се подчиняваш, то това да бъдеш заловен и наказан от
агентите на „Властта“ би тълкувал по същия начин, както
това да те ухапе куче: като неприятна последица, която
трябва да се избягва, но която не съдържа изобщо никакъв
морален елемент. Обаче повечето хора чувстват, поне до
известна степен, че това да бъдат заловени да извършват
„престъпление“ без жертви показва някакъв вид морален
неуспех на самите тях, защото не са вършели онова, което
им казват. Желанието да получава одобрение от „авторитет“ е изключително силно у почти всеки човек и то до такава степен, че той дори не разбира това. Вездесъщото
послание на авторитаризма оказва психологическо
въздействие, което е далеч по-силно от това, което повечето хора могат да си представят, както показват експериментите на Милграм. Почти всеки човек показва драстичен
емоционален стрес и дискомфорт всеки път, когато влезе в
конфликт с „авторитет“, и усърдно ще се опитва, без оглед
на това какви злини трябва да извърши, да спечели одобрението на своите господари.
Дори терминологията, която използват хората,
илюстрира колко ефикасно са обучени да чувстват морално
задължение да се подчиняват на „авторитет“. Това може да
се види в такива прости фрази като „Не трябва да правиш
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това“ или дори „Не може да правиш това“, когато става
дума за поведение, което е обявено за „незаконно“ от
управляващата класа. Такива фрази не просто изразяват потенциално неблагоприятни последици, а също така внушават, че щом някои действия са забранени от господарите,
извършването им е лошо, непозволено или дори невъзможно („Не може да правиш това“!).
Разглеждането на статистическите факти показва
силата на вярата в „авторитета“. В Съединените щати около 100 000 служители на Службата за вътрешните приходи
ограбват около 200 000 000 жертви. Броят на онези, които
са ограбени, надхвърля броя на грабителите около две хиляди пъти. Това никога не би могло да се постигне само с
груба сила; то продължава само защото повечето от онези,
които биват ограбвани чувстват задължение да бъдат
ограбвани и си въобразяват, че тези грабежи са законни и
валидни. Същото важи и за много други „закони“, които в
общи линии се спазват, въпреки че броят на онези, които ги
прилагат, е извънредно по-малък от този на хората, които
те искат да управляват. Високата степен на „съгласие“ не е
в резултат толкова от страха от наказание, колкото от чувството у управляваните, че те имат моралното задължение
да съдействат със собственото си подчинение.
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Доброто, финансиращо злото
Дори ако един човек никога не е бил жертва на „служител на закона“, никога не е имал вземане-даване с полицията и вижда малко влияние, ако изобщо вижда такова, на
„Властта“ върху своя ежедневен живот, митът за „авторитета“ все още има драстично влияние не само върху собствения му живот, но и върху това как неговото съществуване
засяга света около него. Например, милионите изпълнителни поданици, които се чувстват задължени да предават
част от онова, което спечелват с труд, на държавата, за да
плащат „полагащия“ им се „данък“, непрекъснато финансират всякакви видове начинания и дейности, които
тези хора иначе не биха финансирали – които иначе почти
никой не би финансирал и които, следователно, иначе не
биха съществували. Чрез „данъци“ онези, които твърдят, че
са „Власт“, конфискуват едно почти невъобразимо количество време и усилия от милиони жертви и го превръщат
в гориво за плана на управляващата класа, т.е., милиони
хора, които са против войната, са принудени да я финансират чрез „облагане с данъци“. Плодът на тяхното време и
усилия се използва за осъществяване на нещо, на което те
се противопоставят.
Същото важи и за управляваните от държавата
програми за преразпределение на средства (напр. „подобряване условията на живот на бедните“), схеми на
Понци (напр. „социално осигуряване“), така наречената
„война срещу наркотиците“ и т. н. Повечето от програмите
на „Властта“ не биха съществували, ако у обикновените
хора не съществуваше вярата в моралното задължение да
си плащат „данъците“. Дори програми на „Властта“, претендиращи, че имат благородни цели – като защита на населението и помагане на бедните – стават раздути, неефи148

касни и корумпирани чудовища, които никой не би подкрепял с охота, ако нямаше „закон“, който да изисква от хората
да правят това.
Освен ненужните, покварени и пагубни неща, които
„Властта“ върши със средствата, които конфискува, има и
един по-малко очевиден въпрос за това какво биха правили
хората с парите си в противен случай. Тъй като „Властта“
отнема средства от производителите, за да ги ползва за
свои собствени цели, по този начин тя лишава производителите от възможността да постигнат своите собствени
цели. Някой, който предава на управляващата класа 1000
долара под формата на „данъци“, не само че финансира
войната, на която морално се противопоставя, но той също
така е лишен от възможността да внесе 1000 долара в
спестовен влог, да дари 1000 долара за благотворителна
цел, за която според него си струва, или да плати на някого
1000 долара, за да извърши работа по озеленяване. Така
вредата, причинена от мита за „авторитета“, е двойна: той
принуждава хората да финансират неща, които те не смятат, че са добри за тях или за обществото, като същевременно ги възпрепятства да финансират неща, които според
тях заслужават. С други думи, робуването на „авторитета“
кара хората да действат по начин, който до една или друга
степен е в пряк противовес с техните собствени приоритети и ценности.
Дори хората, които си въобразяват, че доларите от
техните „данъци“ вършат добро чрез строеж на пътища,
помощ на бедните, заплати на полицията и т. н., почти сигурно не биха финансирали варианта на „Властта“ на тези
услуги, поне не до същата степен, ако не се чувстваха принудени – чрез морално задължение и заплахите за наказание – да вършат това. Всяка частна благотворителна
програма, която е неефективна, която служи за корупция и
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с която доказано се вършат злоупотреби, каквито са
програмите за помощ на семейства с деца (AFDC), за
жилища и благоустройство (HUD), за здравно осигуряване
при инвалидност и старост (Medicare) и други програми на
„Властта“, бързо би изгубила всичките си дарители. Всяка
частна охранителна фирма, която много често е хващана да
малтретира, напада и дори убива невъоръжени, невинни
хора, не би имала клиенти. Всяка частна фирма, която
твърди, че осигурява отбрана, но каже на клиентите си, че
се нуждае от един милиард долара на седмица, за да води
продължителна война на другия край на света, би имала
малко спонсори, ако изобщо има, включително и сред
онези, които на думи поддържат такива военни операции.
Чувството за дълг да се плаща „данък“ като че ли е
малко обременено от факта, че „Властта“ има лоша слава
като прахосническа и неефективна. Докато милиони „данъкоплатци“ се мъчат да свържат двата края, като плащат
„полагащите“ им се „данъци“, политиците прахосват милиони за смехотворни проекти – всичко от изследване на
кравешката пръдня, през строене на мостове доникъде, та
до плащане на фермерите да не отглеждат дадени култури
и т. н. до безкрайност – а още милиарди биват „изгубени“,
безотчетно отишли неизвестно къде. Но много от онова,
което хората правят възможно чрез плащане на „данъци“,
до голяма степен се прахосва и е доста разрушително за
обществото. „Войната срещу наркотиците“ е очевиден пример. Колко души доброволно биха дарили средства на
частна организация, която е обявила за своя цел отвличане
на милиони неприлагащи насилие индивиди от техните
приятели и семейства, за да бъдат затворени? Дори много
американци, които сега признават, че „войната срещу
наркотиците“ е абсолютен провал, продължават чрез „данъци“ да осигуряват финансирането иѝ, което иѝ позволява
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да продължи буквално да разрушава живота на милиони
хора.
Дори най-отявлените критици на различните злоупотреби, извършвани от непрестанно разрастващата се полицейска държава, често са от средите на онези, които правят тези злоупотреби възможни чрез осигуряване на финансирането им. Независимо дали става дума за очебийно
потисничество или за корупция, или просто за бюрократична неефективност и зле свършена работа, всеки човек
може да посочи поне няколко неща, свързани с „Властта“,
които не срещат неговото одобрение. И все пак, понеже е
обучен да се подчинява на „авторитета“, той ще продължи
да се чувства задължен да осигурява финансирането, което
осигурява възможност на същата тази нескопосна, корумпирана и потисническа „Власт“ да извършва дейностите, които той критикува и на които се противопоставя.
Рядко някой забелязва очевидното вътрешно противоречие
в това да се чувства задължен да финансира нещо, което
смята за лошо.
Разбира се, хората, които работят за неавторитарни
организации, също могат да бъдат неефективни или корумпирани, но когато излезе наяве онова, което вършат,
техните клиенти ще спрат да ги финансират. Това е
естественият коригиращ механизъм в човешките взаимоотношения, но той е напълно унищожен от вярата в
„авторитета“. Колко души в момента не са принудени да
финансират някаква програма на „Властта“ или дейност, на
която морално се противопоставят? Много малко, ако
изобщо има такива. Така че защо тези хора продължават да
финансират неща, които те чувстват разрушителни за
обществото? Защото „авторитетът“ им казва да го правят и
защото те вярват, че е добре да се подчиняват на „авторитета“. В резултат на това те продължават да предават плодо151

вете на своя труд, за да захранват машината на потисничеството – машина, която в противен случай не би съществувала и не би могла да съществува.
„Властта“ не произвежда блага; онова, което харчи,
първо трябва да го вземат от някой друг. Всяка „Власт“,
включително и най-потисническите режими в историята,
са финансирани чрез плащане на „данъци“ от лоялните
продуктивни поданици. Благодарение на вярата в „авторитета“ благата, създавани от милиарди хора, ще продължат
да бъдат използвани, не за да служат на ценностите и приоритетите на хората, които са работили, за да ги произведат,
а за да служат на плановете на онези, които желаят преди
всичко власт над ближния си. Съществуването на Третия
райх е станало възможно благодарение на милиони
германски „данъкоплатци“, които са чувствали задължението да ги плащат. Съветската империя е станала
възможно благодарение на милиони хора, които чувствали
задължение да дават на държавата онова, което тя иска.
Всяка нашественическа армия, всяка завоевателна империя, е изградена със средства, взети от продуктивни хора.
Разрушителите винаги са финансирани от творците на блага; крадците винаги са финансирани от производителите;
чрез вярата в „авторитета“, плановете на злото винаги са
били финансирани чрез усилията на доброто. И това ще
продължи, ако не и докато не бъде унищожено най-опасното суеверие. Когато производителите престанат да чувстват
морално задължение да финансират паразитите и узурпаторите, разрушителите и управляващите, тиранията ще
изчезне, ще престане да съществува. Дотогава добрите
хора ще продължават да осигуряват ресурси, от които лошите хора се нуждаят, за да осъществяват своите разрушителни планове.
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Копаене на собствените си гробове
За съжаление, вярата в „авторитета“ дори кара хората да се чувстват задължени да помагат за своето собствено
поробване, потискане и понякога смърт. Всъщност само
малък процент от насилието на „Властта“ се извършва от
служителите на „авторитета“; най-голямата част от него се
извършва от неговите жертви. Управляващата класа просто
казва на хората, че от тях се изисква да вършат дадени
неща и повечето хора се подчиняват всъщност без никаква
принуда. Един пример, който прави силно впечатление, е
този, че десетки милиони американци всяка година попълват дълги, объркващи формуляри, познати като „данъчни декларации“, като всъщност се самоограбват. Ако
жертвите на Службата за вътрешните приходи са съгласни
да плащат, но само ако „Властта“ изчислява техните
предполагаеми данъчни задължения, системата би рухнала.
Всяка данъчна декларация е по същество подписано самопризнание, с което жертвата на грабителския рекет не
само разкрива всичко за своите финанси – всъщност подлагайки се сама на разпит – а също и изчислява сумата, с която ще бъде ограбена, така че крадците не трябва да правят
това.
Но всички непродуктивни и неприятни неудобства и
разправии с бюрокрацията, на които хората сами се подлагат, просто защото им е казано, че „законът“ го изисква, са
нищо в сравнение с по-сериозните симптоми на вярата в
„авторитета“. Въз основа на мита за „дълга към страната“ и
„законите“ налагащи военна служба („повинност“), милиони хора през историята са станали убийци за държавата.
Само една малка част (онези, които избягват военната повинност) изобщо е устояла и тези хора обикновено биват
презирани от своите сънародници, затова че са страхливци
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или че им липсва „патриотизъм“.
При наличие на много „закони“ трудно може да
бъде направена разлика между хората, които се подчиняват
просто поради страх от наказание, и онези, които се подчиняват от чувство за морално задължение да се подчиняват
на заповедите на политиците („закона“). При военната повинност обаче е лесно да се направи разлика, защото
„подчинението“ обикновено е далеч по-опасно от наказанието, с което „Властта“ заплашва онези, които отказват да
се подчинят. Ако изборът е да се „подчиниш“ и евентуално
да загинеш от ужасна смърт на някакво бойно поле на другия край на света или да не се подчиниш и евентуално да
отидеш в затвора, малко вероятно е, че само заплахата е
причина толкова много хора да се „записват“ и да се явяват
за изпълнение на „дълга“, когато биват повикани. Казано
накратко, степента на подчинение при „повинността“, поне
в миналото, съвсем ясно показва, че повечето хора по-скоро биха извършили убийство или биха умрели, отколкото
да не се подчинят на „авторитета“. Едва ли би могло да има
по-добър показател за това колко могъщо е суеверието, наречено „авторитет“: хиляди и хиляди иначе цивилизовани
и миролюбиви човешки същества напускат домовете си,
понякога прекосяват половината свят, за да убиват или
умрат, защото съответните техни управляващи класи са им
казали да направят това.
Всеки войник е и служител, и жертва на суеверието,
наречено „авторитет“, независимо от това, дали е постъпил
в армията доброволно или по силата на военната повинност. Да се биеш в защита на невинните срещу агресорите е благородна кауза и често това е намерението на онези, които постъпват в армията. Но в един военен йерархичен режим войникът става оръдие на системата, а не отговорен индивид. Вместо да бъде ръководен от собствената
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си съвест, той е управляван изцяло от заповедите, които
получава по командната верига. И всеки път неговото
подчинение го довежда дотам, че да извърши нещо
неморално (което е доста често), т.е. не само вреди на
своите жертви, но вреди и на самия себе си. След
Виетнамската война, например, много американски
войници се завърнаха у дома с невредими тела, но със
сериозни психологически проблеми. Колко от душевните
наранявания са получили в резултат на това, че са станали
свидетели на касапница и колко – в резултат на това, че
лично са направили касапница, е трудно да се каже.
Продължителният страх от неизбежната смърт може,
разбира се, да причини сериозни психологически проблеми, както това може да стане и при причиняване на смърт
на други хора.
Конфликтите, при които се използва насилие, могат
да бъдат много стресиращи, дори когато човек чувства, че
има пълно право, например когато защитава семейството
си от нападател. Но да участваш в борба на живот и смърт,
в която никой, включително бойците, изглежда нямат ясна
представа каква е целта или оправданието на конфликта,
както се оказа във Виетнам, като че ли усилва допълнително психологическата травма. Както свидетелстват много
войници, участвали в сражения, щом попаднат в ада на
войната, всяка неясна, но благородна кауза или оправдание
за битката обикновено се забравя, и всичко, което остава, е
желанието да останеш жив и да помогнеш на приятелите
си да останат живи – и двете желания се сбъдват найдобре, когато си отидеш у дома или, на първо място, ако не
постъпиш в армията. И все пак, броят на хората, които
просто напускат армията, е доста малък по една проста
причина: защото това би представлявало акт на неподчинение към въображаемия „авторитет“. И обикновеният вой155

ник, въпреки че има храброст и сила да се хвърли в
смъртоносна битка, няма храбростта и силата да не се
подчини на въображаемия „авторитет“.
Както е при много случаи на авторитарно насилие,
броят на жертвите на военната повинност почти винаги далеч надхвърля броя на онези, които се опитват да я осъществят. Дори когато на хората „законно“ се заповядва да
жертват своите души и тела заради някакви териториални
войни между тирани, простото пасивно неподчинение на
всяка значителна част от мобилизираните войници би накарало военната машина да забави ход и да спре. Какво наказание има, от което да се боиш, и което да е по-лошо от резултата на подчинението? Обикновено резултатите от войната са продължителен ужас, физически и психически
болки и страдания, осакатяване или смърт. Въпреки това,
дори и след свидетелства за ужасите на войната от първа
ръка, много малко хора могат да се решат да не се подчинят на „авторитета“, да свалят униформата и да напуснат
армията.
Едно конкретно доказателство за мощта на вярата в
„авторитета“ е добре документираният (макар и рядко
обсъждан) факт, че зверствата, извършени срещу германските евреи от нацистите, често са извършвани със съдействието и помощта на Еврейската полиция, както това
се е случило във Варшавското гето. Хората от тяхната
култура, точно както хората от почти всяка друга култура,
са напълно убедени, че подчинението е добродетел и
въпреки че някой нов командва, те все още се чувстват задължени да правят това, което им се казва, дори това да
означава насилствено потискане на собствените роднини.
Но онова, което е още по-обезпокоително (но неоспоримо),
е фактът, че много милиони хора през историята са помагали за собственото си изтребване, защото някакъв „автори156

тет“ им е казвал да го направят. Например, по времето на
Холокоста, много стотици хиляди евреи, сами се качват във
вагоните за добитък, точно на онези влакове, които щели да
ги откарат към тяхната смърт, без да се опитат да се скрият,
избягат или съпротивляват. Защо? Защото онези, които се
правели на „авторитет“, им казали да направят това. Макар
че безсъмнено е вярно това, че всички те не са знаели
точно какво ги очаква на края на пътуването, все пак те се
оставили на милостта на една машина, която очевидно е
била предназначена за това да им причини зло.
Човек изпитва някакво чувство за успокоение и безопасност от своето подчинение и покорство. Това да се
вярва, че нещата са в нечии други ръце и че някой друг ще
оправи нещата, е начин да се избегне отговорността. Авторитарната индоктринация набляга на идеята, че независимо от това какво става, ако правиш онова, което ти се казва,
и онова, което всеки друг прави, всичко ще бъде наред и
онези, които командват, ще те възнаградят и защитят. Броят
на труповете от редица зверства на „Властта“ показва
колко погрешна е всъщност една такава вяра. Ако жертвите
на „законните“ потисничество и убийства просто откажеха
да съдействат, дори без да си помръднат пръста за насилствена съпротива, светът днес щеше да бъде много различно
място. Ако нацистите е трябвало физически да носят всеки
евреин, жив или мъртъв, до газовите камери или крематориумите, броят на убийствата щеше да бъде изключително
по-малък. Ако всеки роб, продаден в робство, беше
отказвал да работи, търговията с роби бързо щеше да спре.
Ако Службата за вътрешните приходи трябваше да
изчислява дължимия данък и след това директно да го взема от всеки „данъкоплатец“, тогава федералното „данъчно
облагане“ щеше да изчезне. Казано накратко, ако жертвите на авторитарното изнудване, тормозене, надзираване,
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извършване на физическо насилие, отвличане и убийства
просто престанеха да съдействат за своето собствено
потискане, тиранията щеше да рухне. И ако хората
направеха крачка напред и окажеха съпротива със сила,
тиранията щеше да се сгромоляса още по-бързо. Но
съпротивата, била тя пасивна или насилствена, изисква от
хората да спрат да се подчиняват на въображаемия „авторитет“, а това е нещо, което повечето хора са психологически
неспособни да направят. В края на краищата, именно вярата в „авторитета“ сред жертвите на потисничеството, дори
доста повече от тази вяра сред управляващата класа и нейните служители, е тази, която позволява тиранията и
жестокостите, извършвани от хора срещу хора, да продължат да съществуват в такива огромни размери.
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Последиците от мита върху истинските престъпници
По ирония на съдбата, в ситуации, при които подчинението наистина би подобрило човешкото поведение,
„авторитетът“ няма влияние. Онези индивиди, чието
собствено съзнание не ги спира, например, да ограбват или
нападат своите ближни, понеже не ги е грижа за обичайните стандарти за правилно и неправилно, не ги е грижа и за
това какво им казва „авторитетът“ да правят. Изобщо само
онези, които се опитват да бъдат добри, се чувстват принудени да се подчиняват на „авторитета“. Вярата в „авторитета“ е вяра, свързана с морала – идеята е, че подчинението е
добро от морална гледна точка. На онези, които не ги е грижа това какво се смята за „добро“ – именно онези хора,
чието съзнание не е достатъчно да ги накара да се държат
цивилизовано – митът, наречен „авторитет“, не им влияе.
Казано с други думи, само онези, които не се нуждаят от
това да бъдат управлявани – т. е. онези, които вече се
опитват да живеят морално – чувстват някакво задължение
да се подчиняват на управляващите. Обаче онези, които
представляват реална заплаха за мирното общество, не
чувстват морално задължение да се подчиняват на какъвто
и да било „авторитет“ по какъвто и да било начин. Общо
казано, всички заповеди, издадени от „авторитет“, включително справедливите по своята същност заповеди, като „не
кради“ и „не убивай“, вече са или ненужни (когато се
отправят към добри хора), или безплодни (когато са отправени към лоши хора). Трудно е да си представим някаква
ситуация, в която даден индивид, който иначе няма отвращение към извършване на кражба, нападение или убийство, да се чувства виновен при нарушаване на „закони“,
които забраняват такива деяния.
Тук трябва да бъде направена разлика между мо159

ралното задължение и страха от репресии. Крадецът, който
не чувства морално задължение да се въздържа от кражба,
няма да чувства и морално задължение да се подчинява на
„законите“ срещу кражбата. Обаче, ако усети заплаха за
собствената си безопасност, било то от „полицията“ или от
някой друг, той може да бъде възпрян да ограби някого. Но
този ефект на възпиране идва изцяло от заплахата за насилие, а не от въображаемия „авторитет“, стоящ зад заплахата. Това означава, че предполагаемият „авторитет“ никога
не предотвратява истинските престъпления и че една ефективна възпираща система изобщо не се нуждае от „авторитет“. По-долу това се разглежда по-подробно.
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Част III (d)
Последиците от мита върху зрителите
Грехът на несъпротивата
Очевидно е, че вярата в „авторитета“ оказва
въздействие върху възприятията и действията на „служителите на закона“, а също така оказва въздействие върху
възприятията и действията на онези, срещу които са въведени „закони“. Но дори и възприятията и действията на
зрителите, онези, които не са пряко замесени, също играят
огромна роля при определяне на състоянието на човешкото
общество. По-точно, бездействието на зрителите, които
безмълвно позволяват да бъде извършвано „законно“ насилие срещу други хора, има огромно влияние. Историята е
пълна с примери, доказващи, че Едмънд Бърк е бил прав,
когато е казал, че всичко, необходимо за триумфа на злото,
е това добрите хора да не правят нищо.
Масовите убийства, извършени от режимите на Сталин, Мао, Хитлер и много други, са станали възможни не
само заради готовността на „служителите“ да изпълняват
техните заповеди, а и заради въображаемото задължение на
техните жертви да се подчиняват на „авторитета“, както и
заради вярата, изповядвана от почти всички зрители, че не
трябва да се месят на „закона“ при изпълнението му. Броят
на жертвите на масови несправедливости, включително масови убийства, често надхвърля в огромна степен броя на
извършителите. И ако към броя на жертвите се прибави
броят на зрителите – всички тези хора, които биха могли да
се намесят – става очевидно колко значимо може да бъде
действието (или бездействието) на обикновените „зрители“.
Разбира се, някои хора няма да се намесят в дадена
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ситуация просто поради изначален страх. Свидетел на нападение с цел грабеж, който не се осмелява да се намеси,
чрез своето бездействие оправдава нападението. Той
просто цени ползата за своята собствена безопасност, която
идва от неговото бездействие, повече, отколкото цени
каквато и да било помощ, която, според него, би могъл да
окаже на жертвата чрез намеса. Но има много случаи, при
които вярата в „авторитета“ кара хората да се колебаят да
се намесват в конфликт, не просто от страх, а поради
дълбоко психологическо отвращение към това да се противопоставят на „авторитета“. Има два начина тя да накара
зрителите да стоят безучастни, докато на някой друг човек
се причинява „законна“ несправедливост: 1) зрителят може
да вярва, че несправедливостта всъщност е нещо добро, защото тя е „законът“, или 2) зрителят може да не одобрява,
обаче готовността му наистина да действа срещу „служителите на закона“ или дори да се изкаже срещу „авторитета“
е задушена от раболепието, което му е втълпено чрез обучение. И в двата случая резултатът е един и същ: зрителят
не прави нищо, за да спре несправедливостта. Но двете
явления ще бъдат разгледани поотделно.
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Да си въобразиш, че „законното“ зло е добро
Има буквално милиони примери, които биха могли
да бъдат използвани, за да покажат как възприятията на
обикновените хора са повлияни драстично от вярата в
„авторитета“. Просто си представете как обикновеният човек вижда и преценява даден акт, когато е извършен от някой, който твърди, че е „авторитет“, и го съпоставете с това
как той вижда и преценява точно същия акт, когато е
извършен от някой друг. Ето няколко примера:
1) Сценарий А: Американски войник в чужда страна
издирва бунтовници, като ходи от къща на къща, разбива
вратите, носи автомат, насочва го към абсолютно непознати, издава им различни заповеди и ги разпитва. Сценарий
Б: Обикновен гражданин, в собствената си страна, издирва
хора, които не харесва, като ходи от къща на къща, разбива
вратите, носи автомат, насочва го към абсолютно непознати, издава им различни заповеди и ги разпитва.
Първият е смятан от повечето хора за храбър и благороден войник, който „служи на страната си“, а вторият е
смятан за ужасно опасен, може би душевно разстроен
индивид, който трябва да бъде обезоръжен и усмирен на
всяка цена.
2) Сценарий А: „Служител на закона“ е застанал на
контролно-пропускателен пункт за проверка за алкохол или
на граничен контролно-пропускателен пункт, спирайки
всеки, за да го пита, дали е пил или дали е „легално“ в
страната, или за да открие по някакъв друг начин знак или
доказателство за „престъпно“ деяние. Сценарий Б: Човек
без значка спира всяка кола, която се движи по неговата
улица, като пита всеки шофьор, дали е американец и дали е
пил, и като гледа в колата му за нещо, което да изглежда
подозрително.
163

Полицаят, който се занимава с такъв натрапнически,
неприятен тормоз, арест, разпит и обиск, от мнозина е смятан за храбър „служител на закона“, който върши работата
си, а всеки друг, който се държи по същия начин, ще бъде
сметнат за човек, страдащ от психически отклонения, и за
опасен човек.
3) Сценарий А: Служител на „Службата за защита
на детето“ получава досие и въз основа на анонимен донос
се появява в нечий дом, за да зададе въпроси на собствениците му, като заявява, че целта му е да реши, дали те са
годни за родители или държавата трябва да отнеме от тях
насила децата им. Сценарий Б: Обикновен човек, въз основа на слух, който той чул от непознат, се появява в дома на
други непознати, като им задава въпроси и ги заплашва, че
ще отведе децата им, ако разпитващият не бъде удовлетворен от отговорите.
И отново, за служителя на „Властта“ се смята, че
просто „върши работата си“, а за обикновения индивид,
който прави същото нещо, се смята, че е опасен, може би
душевно нестабилен човек. Не искам да кажа, че изобщо
не може да има ситуация, при която някое дете да трябва да
бъде отнето от родителите си с цел защита на това дете, но
такива случаи трябва да бъдат разглеждани изключително
сериозно от всеки индивид, който трябва да поеме лична
отговорност за своите действия. От друга страна, бюрократ, който действа просто като зъбец от зъбното колело
на машината на „Властта“, би направил такива неща с далеч по-малко колебание и по-малко оправдание, защото той
ще си въобрази, че нещо, наречено „закон“, е единствено
отговорно за всичко, което прави той.
4) Сценарий А: Пилот от Военновъздушните сили
на САЩ, който е получил заповед, отлита до съответните
координати и изсипва товара си над избраната цел.
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Резултатът е, че няколко наемници на друг „авторитет“ биват убити, а заедно с тях известен брой цивилни, които са
се оказали в района. Сценарий Б: Американски гражданин,
действащ по собствена инициатива, натоварва самолет със
саморъчно приготвени експлозиви, лети над някаква сграда
в града, за която се знае, че е обитавана от зла улична
банда, и изсипва амунициите. Резултатът е, че няколко члена на бандата биват убити, както и десетина невинни минувачи, които случайно минавали по улицата.
Обикновеният американец смята, че цивилните
жертви от първия сценарий заслужават съчувствие, но ги
пише към рисковете на войната. Военният пилот е смятан
за герой за това, че е служил на страната си, за което получава медал. В последния сценарий обаче, обикновеният
американец смята пилота за луд, терорист и убиец и
настоява той да бъде изпратен в затвора до края на живота
си. Това, дали даден акт е бил формално обявен от политиците за „легален“ и дали той се извършва по повелята на
„авторитета“, оказва огромно въздействие за възприемането на акта като морален и законен. В съвсем реален смисъл
на думата, онези, които изпълняват заповедите на „авторитета“, дори не са смятани за хора по това, че тяхното поведение и действия се преценяват по коренно различни критерии от онези за обикновените човешки същества. Като
друг пример, много хора биха се разтревожили от съобщение за „въоръжен човек“ в техния квартал, освен ако не са
чули, че човекът има също така и значка.
Хората преценяват поведението до голяма степен
въз основа на това, дали такова поведение е разрешено или
забранено от „авторитета“, а не въз основа на това, дали
това поведение по същността си е законно. Когато, например, граждани са призовани в авторитарен съд, за да бъдат
съдебни заседатели в „наказателно“ дело, за „съдията“ е
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рутинна практика да казва на съдебните заседатели, че те
не трябва да се занимават с това, дали обвиняемият е
направил нещо неправилно; те трябва да решат само дали
неговите действия са били или не са били в съответствие с
онова, което „съдията“ обявява, че е „законът“. Важно е да
се отбележи, че онези, които са с позиции във властта,
години наред преднамерено и методично нарушават
старата традиция, позната като „анулиране от съдебните
заседатели“, при което съдебните заседатели биха могли по
принцип да опровергаят онова, което те смятат за лош
„закон“, чрез отсъждане „невинен“, дори и да съзнават, че
обвиняемият всъщност е нарушил „закона“. Всяко жури от
съдебни заседатели все още има тази възможност, но
авторитарните съдии правят всичко възможно, за да
попречат на съдебните заседатели да разберат това.
Дори и да не са съдебни заседатели, повечето хора
все още преценяват другите хора през авторитарно оцветени очила, преценявайки добротата на някой друг човек до
голяма степен въз основа на това, дали той се подчинява на
заповедите на политиците – т. е., дали той е „спазващ закона данъкоплатец“. Сравнете как обикновеният гражданин
би преценил двата индивида, описани по-долу.
Индивид А няма шофьорска книжка, работи „на
черно“, за да избегне плащането на „данъци“, изобщо не е
регистриран в системата за военен отчет, притежава нерегистрирано, нелицензирано огнестрелно оръжие, от време
на време пуши марихуана, понякога играе хазарт („нелегално“) и живее в колиба, която е негова собственост, обаче
за която няма „разрешение за ползване“ и която има тераса
в задната част, която той е построил без предварително да
вземе разрешение за строеж.
Индивид Б има шофьорска книжка, плаща данъци
върху това, което изкара с труд, води се на военен отчет,
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притежава регистрирано огнестрелно оръжие, от време на
време пие бира, понякога играе на държавна лотария и живее в проверена и одобрена от „Властта“ къща, с построена
тераса в задната част, която е проверена и одобрена от
„Властта“.
Двамата иначе имат подобен живот, и двамата са
трудолюбиви и никой от тях не е ограбил или нападнал някой друг човек. Тяхното поведение, предпочитанията им и
начинът им на живот са много подобни почти във всяко
отношение, освен че има „закони“ срещу действията на
Индивид А, но не срещу тези на Индивид Б. Само това, без
друга съществена разлика в това, което те правят или как
се отнасят към другите хора, би накарало много хора да
гледат на Индивид А с известно презрение, а на Индивид Б
– с уважение и одобрение. Всъщност, ако Индивид А бъде
спрян, арестуван и дори физически нападнат (например,
зашеметен, бит и окован) от „служителите на закона“, дори
без изобщо да е заплашвал или причинил вреда, много от
вярващите във „Властта“ биха изказали мнение, че „си го е
заслужил“ това да бъде нападнат и затворен, защото не се е
подчинявал на заповедите на политиците.
Тази склонност на зрителите да обвиняват жертвите на авторитарното насилие е невероятно силна. Някой,
който приема суеверието, наречено „авторитет“ – идеята,
че някои индивиди имат правото насилствено да властват
над другите хора, и че тези други хора имат задължението
да се подчиняват – ще приеме, че ако „авторитетът“
използва насилие срещу дадено лице, то това сигурно е
оправдано и, следователно, жертвата на такова насилие сигурно е направила нещо нередно. Този модел се проявява
при различни ситуации. Когато, например, войници на
САЩ убият цивилни в някоя чужда страна, много американци отчаяно вярват, и, следователно, автоматично прие167

мат, без ни най-малкото доказателство, че мъртвите жертви
сигурно са били „бунтовници“ или колаборационисти или
най-малкото симпатизанти на „врага“. Още един пример:
когато Клонка Давидова близо до Уейко, Тексас, става
обект на военно нападение, последвано от продължително
физическо и психическо мъчение, последвано от масово
изтребление, мнозина американци прибързано приеха, че
всеки, на когото „Властта“ бе сторила това, сигурно си го е
заслужил. Американските тирани насърчиха това поведение чрез фабрикуване на различни слухове и обвинения, за
да демонизират жертвите на това яростно, фашистко
нападение срещу хора, неизвършващи насилие. Всъщност,
този инцидент беше в резултат на пропагандата на Бюрото
по алкохола, тютюна, оръжията и експлозивите, основаваща се на слухове, че някои хора в групата притежават
„нелегални“ части от оръжие.
Много хора приемат, че ако някой е нападнат, съдебно преследван или затворен от агентите на „авторитета“, то този човек сигурно е направил нещо „нередно“ и
сигурно си е заслужил онова, което са му направили. Това
схващане може да произтича от отказа на хората да си
помислят, че е възможно „Властта“, на която те разчитат за
защита, всъщност да е агресор, или може да произтича от
нежеланието да си помислят, че е възможно всички, включително и самите те, да бъдат следващите безпомощни
жертви на авторитарното насилие, дори и да не са сторили
нищо нередно. Независимо от причината, крайният резултат е този, че когато злото се извършва в името на „закона“,
много зрители моментално намразват жертвите и се радват на болката и страданието, причинени на тези жертви.
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Задължение да се върши нещо нередно
Макар всеки да знае, че има „закони“ срещу кражбата и убийството (освен когато са вършени в името на „авторитета“), обикновеният човек е абсолютно незапознат с десетките хиляди страници на други, издадени от „Властта“,
законодателни актове, подзаконови актове и правилници –
федерални, щатски и местни. Но дори когато имат много
малка представа за това какво точно позволява или не
позволява „законът“, повечето хора все още изповядват
общата вяра, че „спазването на закона“ е нещо добро и че
„нарушаването на закона“ е нещо лошо. Всъщност, дори
когато някой човек е силно против конкретен „закон“, смятайки го за несправедлив, той все още може да изповядва
общата противоречива вяра, че „законите“ трябва да бъдат
спазвани и че е оправдано да се наказват онези, които не ги
спазват. Този психологически парадокс е доста широко
разпространен всъщност сред хора, които пламенно агитират за промяна на, според тях, лошите „закони“, а
поддържат идеята, че независимо какъв е законът, хората
трябва да го спазват.
Такива вътрешни противоречия са широко разпространени в контекста на вярата в „авторитета“, но са рядко
срещани извън него. Например, никой не би спорил, че е
неправилно от морална гледна точка да се опитва да
открадне дамската чанта на възрастна жена, но и също, че
за възрастната жена е неправилно от морална гледна точка
някой да дърпа дамската иѝ чанта. Обаче схващането за
„лош закон“ в съзнанието на някой човек, който вярва в
„авторитета“, се свежда до подобен парадокс: лоша заповед, неподчинението на която също е лошо. Зрителят, който
вярва в „авторитета“ може да сметне дадена заповед, издадена от господарите и приложена от служителите, за мало169

важна, ненужна, пречеща или дори глупава или несправедлива, а в същото време да смята, че хората все пак имат
моралното задължение да се подчиняват на такава заповед,
просто защото това е „закон“. Има изобилие от примери за
последиците от такава гледна точка, като се започне от найтривиални и се стигне до потресаващи. Ето няколко от тях.
1) В 2 часа след полунощ, на широк, прав, празен
път, минаващ през ненаселено поле, един шофьор намалява, но не спира на знак стоп на едно кръстовище. Полицай
на мотоциклет, скрит зад някакви храсти на стотина метра,
запалва светлините си. Почти всеки, имайки пред вид тези
факти, би се съгласил, че шофьорът не е застрашил или
навредил на някого или нечие имущество, обаче повечето
хора биха се съгласили, че полицаят би имал правото да
поиска чрез „фиш“ за нарушение плащане от шофьора. С
други думи, въпреки, че те биха приели, че единственото
„лошо“ нещо в онова, което шофьорът е направил, е технически „незаконно“, те смятат, че само това оправдава насилственото ограбване на шофьора. Като отидем една
крачка напред, например, ако шофьорът се опита да избяга
от мястото, а не да приеме „фиша“, повечето зрители биха
се съгласили, че полицаят ще бъде прав да преследва, залови и арестува шофьора.
2) Инспектор от щатски „Съвет по здравеопазване“
извършва проверка в ресторант. Ресторантът е идеално
чист и организиран и инспекторът не открива никакви
признаци да има нещо, което да представлява какъвто и да
било риск за нечие здраве. Обаче, въпреки това, той открива няколко технически нарушения на местния „кодекс“ за
ресторантите. В резултат на тези нарушения – не защото те
представляват опасност за някого, а защото те „нарушават
правилата“ – собственикът на ресторанта е глобен стотици
долари. Обаче, въпреки че собственикът на ресторанта не е
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застрашил или причинил вреда на никого и на ничия собственост, повечето хора биха смятали, че е законно собственикът да бъде ограбен от онези, които действат от името
на „Властта“. И ако собственикът се опита да се съпротивлява срещу такова ограбване – било чрез прикриване на
техническите „нарушения“, било чрез подкупване на „инспектора“, или чрез отказ да плати глобата – той ще бъде
сметнат за неморален от повечето хора, а служителите ще
бъдат сметнати за такива, които имат правото да използват
всички необходими средства, за да се постигне съответствие със „закона“.
3) Един човек кара приятеля си до тях след парти.
Знаейки, че ще трябва да шофира, той не е пил никакъв
алкохол, макар че приятелят му е пил. Закарва приятеля си
до тях и се отправя към къщи. Забелязва полицейски пост
за проверка за алкохол напред и си спомня, че приятелят
му е оставил в колата бутилка бира, пълна до половината.
Знаейки, че е „незаконно“ да имаш отворена бутилка с
алкохол в колата си, той я скрива. Той не е застрашил или
причинил вреда на никого и всъщност е действал съвсем
отговорно като истински шофьор, за да бъде сигурен, че
приятелят му ще пристигне благополучно вкъщи. Обаче,
той все пак е „нарушил закона“ (макар и неволно), като
кара кола с отворена бутилка бира в нея и след това, като се
опитва да скрие доказателство за този факт. Ако бъде заловен да прави това и арестуван, малцина ще сметнат полицая за лош в тази ситуация.
4) Човек продава полуавтоматична карабина, чиято
цев е с шест милиметра по-къса от разрешеното от „закона“. Оръжието не е по-смъртоносно от пушка, чиято цев е с
шест милиметра по-дълга, и никой от замесените в покупко-продажбата му не е застрашил или използвал насилие срещу някого. Но тъй като човекът е заловен с „неза171

конно“ оръжие, имотът му е изложен на паравоенно нахлуване, последвано от въоръжен сблъсък, при който няколко
души биват убити. За съжаление, този пример не е хипотетичен. Той се случи с Ренди Уийвър при инцидента в Руби
Ридж през 1992. И той не беше просто „заловен“ да продава „незаконна“ пушка; той беше подлъган да направи това
от „служители на закона“ под прикритие. Резултатът от
въоръженото нахлуване в имота на семейство Уийвър и
последвалата престрелка и продължителна обсада беше, че
съпругата и синът на г-н Уийвър бяха убити, а той и един
негов приятел – ранени. Въпреки че би било абсурд някой
да твърди, че в морално отношение има разлика между
притежаване на пушка с цев, дълга 45,7 см, и притежаване
на пушка с цев, дълга 45,1 см, и въпреки че това твърдение
беше цялото „законово“ оправдание за въоръженото нападение и стълкновение, много зрители все още биха обвинявали Ренди Уийвър, смятайки го за лош, затова че е позволил да го подмамят да наруши един своеволен, напълно
ирационален (да не споменавам неконституционен) „закон“. Това е силата на вярата в „авторитета“: тя може да накара много хора да смятат една банда садистични убийци
за добри, а да смята техните жертви за лоши.
За много хора изразът „нарушение на закона“, без
уточнение на кой „закон“, автоматично приема негативен
смисъл. Те смятат неподчинението пред „авторитета“ не
просто за опасно, а за неморално. Но за вярващия във
„Властта“ открито неподчинение към агент на „авторитета“ е нещо по-лошо дори от извършване на дребно
„престъпление“ без жертви. Обикновеният зрител, когато
наблюдава взаимоотношенията между „авторитетна“ личност и някой друг човек, често гледа с презрение на всеки,
който незабавно и безпрекословно не отговаря на всеки
въпрос и не изпълнява всяко искане на човек със значка.
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Дори ако човекът се подчини, но покаже „арогантно поведение“ към „авторитетна“ личност – всяко поведение,
различно от покорство и раболепие – много от зрителите
бързо ще заклеймят всеки, който не раболепничи. И на
всеки, който бяга от полицията, дори и, най-главното, да не
е направил нищо лошо, се гледа с презрение от повечето
хора. И когато някой, който бяга или се крие, или отказва
да съдейства, е бит, изтезаван или дори убит от „служителите на закона“, много зрители изказват мнение, че жертвата е трябвало да направи онова, което полицията иѝ казала
да направи. А когато някой окаже активна съпротива на
„авторитетна“ личност, малцина проявяват здрав разум, за
да вземат при всички обстоятелства, дори просто на думи,
страната на този човек. Точно както едно добре обучено
куче няма да ухапе господаря си, дори той да се отнася към
него садистично, така онези, които са обучени да се подчиняват на „авторитета“, обикновено не са способни психологически да направят усилие и да си помръднат дори и
пръста, за да се защитят, а още по-малко да защитят някой
друг от всяка агресия, извършена в името на „закона“,
„Властта“ и „авторитета“. И наистина, заради своята авторитарна индоктринация, повечето хора биха заклеймили
още по-разпалено своите събратя-жертви, вместо да се обединят със своите събратя-жертви, за да се противопоставят
истински на тиранията.
Разбира се има разлика между това да кажеш, че не
е разумно някой да прави нещо, и това да кажеш, че е неморално някой да прави нещо. Едно нещо е да кажеш, че е
глупаво някой да „не си затваря устата“ пред полицай, и
друго – да кажеш, че да се прави това наистина е неморално и че някой, който прави това, наистина заслужава
всяко насилие и наказание, на което е подложен. Вярващите в „авторитета“ често изразяват последното мнение за
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всеки, който не се подчинява на полицията, независимо от
причината.
Идеята обикновените хора да налагат правосъдие
над своеволните „служители на закона“ екзистенциално
ужасява етатистите, дори когато „служител на закона“ е
извършил нещо толкова сериозно като убийство. В очите
на добре индоктринираните, единственият „цивилизован“
начин на действие в такава ситуация е да помолиш някой
друг „авторитет“ да оправи нещата, но не и да „вземеш закона в собствените си ръце“. Хората може да се оплакват и
да порицават „законната“ несправедливост, но малцина
изобщо са способни да обмислят възможността да се включат в предварително планирана „нелегална“ съпротива,
дори когато агентите на „Властта“ извършват ужасни
зверства срещу невъоръжени субекти, неизползващи насилие. И ако чрез продължително промиване на мозъци хората може да бъдат превърнати в такива, които са психологически неспособни да се съпротивляват на актовете на потисничество, извършени в името на „авторитета“, тогава
няма разлика, дали тези хора имат или нямат физически
средства да се съпротивляват. Броят (а често и военният
потенциал) на съвременните тирани и техните служители
винаги е много по-малък, стотици или хиляди пъти, от този
на техните жертви. Обаче, тираните все пак държат
властта, не защото на хората им липсва физическата възможност да се съпротивляват, а защото, в резултат на тяхната дълбоко вкоренена вяра в „авторитета“, на тях им
липсва психическата способност да се съпротивляват.
Както казва Стивън Бико, „Най-могъщото оръжие в ръцете на потисниците е съзнанието на потиснатите“.
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Двойният стандарт на насилието
Двойният стандарт в умовете на онези, на които е
втълпен авторитаризмът, е придобил чудовищни размери,
когато става дума за използване на физическа сила. Когато,
например, служител на закона е заснет на филм да извършва брутално насилие срещу невъоръжен, невинен човек,
обикновено хората говорят, че служителят трябва да бъде
порицан или дори да изгуби работата си. Ако обаче някой
гражданин нападне „полицейски служител“, почти всеки
ще поиска – често без дори да се учуди или попита защо
този човек е направил това нещо – този човек да бъде
затворен за много години. И ако този човек прибегне до
употреба на оръжие срещу предполагаем агент на „авторитета“, едва ли някой изобщо ще си направи труда да попита
защо го е направил. В тяхното съзнание, без значение какво
е направил агентът на „авторитета“, изобщо не е редно да
се убие представител на бога, наречен „Власт“. За вярващите в „авторитета“ няма нищо по-лошо от „убиец на полицай“, независимо от това защо го е направил.
Всъщност, използване на оръжие срещу някой, който се представя, че действа от името на „авторитет“, от морална гледна точка е идентично с използване на оръжие
срещу всеки друг човек. Един акт на агресия не става позаконен или по-справедлив просто защото е „узаконен“ и
извършен от хора, твърдящи, че действат от името на
„авторитета“. И използването на сила, каквато е необходима, за да се спре или предотврати даден акт на агресия, независимо от това, дали агресията е „законна“ или не и дали
агресорът е „служител на закона“ или не, е оправдано.
(Разбира се, рисковете при оказване на съпротива срещу
„законна“ агресия често са много по-големи, но това не я
прави по-малко морална или по-малко оправдана). Много
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от причините, използвани сега от „служителите на закона“
насилствено да вземат пленници – хора, които са участвали
в „непозволени“ мирни публични демонстрации или които
са снимали „служители на закона“ или сгради на
„Властта“, или които не са се подчинили на произволно
спиране или разпит от страна на „служители на закона“ –
нямат ни най-малкото оправдание, ако се разгледат извън
мита за „авторитета“. Така съпротивата срещу такава
фашистка бруталност, дори ако изисква употреба на
оръжие, е морално оправдана, макар и да е изключително
опасна. Но повечето хора са буквално неспособни дори да
обмислят такава идея. Дори когато разпознаят несправедливо потисничество, те си въобразяват, че „цивилизованият“ отговор е да оставиш несправедливостта да се
случи, а след това да молиш някой друг „авторитет“ да
поправи нещата.
Когато хората се сблъскат със „законна“ агресия и
потисничество, имат само две възможности: или да бъдат
задължени да позволят на „служителите на закона“ да им
наложат всички видове несправедливости и потисничество
(и след това да се подчинят), или да имат правото да
използват сила, каквато бъде необходима, за да попречат да
настъпи такава несправедливост и потисничество. Да се
каже, например, че някой има „право“ да бъде освободен от
неоснователни обиски и конфискации от страна на агентите на „Властта“ (както разпорежда Четвъртата поправка),
не би означавало нищо, ако жертвата на такава тирания
беше задължена първо да позволи това да се случи, а покъсно да се оплаква за това. Да имаш „правото“ да бъдеш
освободен от такова потисничество логически означава на
първо място да имаш правото да използваш сила, каквато
бъде необходима, за да попречиш да настъпи такова потисничество, дори това да изисква убийството на поли176

цейски служители. Но самата тази мисъл ужасява онези,
които са обучени винаги да се подчиняват на „авторитета“.
Повечето от онези, които говорят за „неотменими“ права,
все още се стряскат при мисълта, че могат със сила да защитят тези права срещу авторитарните атаки.
Да се казва, че някой има „право“ да прави нещо,
като същевременно се казва, че не би било оправдано, ако
той защитава със сила такова право срещу посегателство
на „Властта“, е противоречие. Наистина, онова, което повечето хора наричат „права“, е всъщност онова, което те
възприемат като привилегии, дадени от „Властта“, за които
те се надяват, че техните господари ще им позволят да ги
ползват, но които те нямат намерение да защитават със
сила, ако такива „права“ бъдат обявени за „незаконни“ от
„Властта“. Например, да имаш неотменимо право да
казваш онова, което мислиш (право на свобода на словото),
означава, че също така имаш правото да използваш сила,
каквато е необходима, включително и оръжие, за да се защитиш от агентите на „Властта“, които се опитват да ти
затворят устата. Въпреки че този въпрос кара лоялните
вярващи в „авторитета“ да се чувстват много неудобно, самото понятие 'човек, имащ неотменимо право да прави
нещо', подразбира също и правото да убие всеки „служител
на закона“, който се опитва да му попречи да го направи.
Но всъщност няма почти нищо, което „Властта“ може да
направи, било то цензура, нападение, отвличане, изтезание
или дори убийство, което да накара обикновения етатист да
пропагандира насилствена, „незаконна“ съпротива. (Читателят може да направи тест на силата на своята собствена
лоялност към мита, наречен „авторитет“, като обмисли
въпроса за това какво би трябвало да се случи, преди той
самият да почувства, че има пълното право да убие „служител на закона“).
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„Служителите на закона“ постоянно изострят противоречията до нивото на насилие, всеки път когато искат
да арестуват някого или когато със сила проникват в нечий
дом, или когато насилствено отнемат нечие имущество. И
авторитарните служители тогава ще поддържат увеличаваща се степен на насилие, което прилагат, докато не постигнат своето. Резултатът е, че хората, въпреки че желаят
да се включат в открита революция срещу цялата система,
рано или късно се подчиняват на волята на управляващата
класа, или биват убити. И въпреки че наемниците на държавата винаги използват сила или заплаха за използване на
сила, за да подчинят и покорят обикновените хора, в момента, когато техните набелязани жертви отговорят на
насилието с насилие, повечето от зрителите моментално
идентифицират жертвата на агресия – този, който използва сила само, за да се защити срещу нападение – като
„лошия“. Този очебийно двоен стандарт – идеята, че е правилно „авторитетът“ редовно да извършва брутални актове
на агресия, но че е ужасно зло обикновените хора изобщо
да отвърнат със сила, за да се защитят – показва колко
драстично вярата в „авторитета“ може да изкриви човешкото възприятие на действителността.
Противно на очакванията обаче, когато мисли за
други места и други времена, почти всеки приема и дори
възхвалява използването на „незаконно“ насилие, включително въоръжено, срещу агентите на „Властта“. Малко
хора все още биха настоявали, че евреите, които живеели в
Германия през 1940-те би трябвало да продължат да се стараят да „работят в рамките на системата“ чрез гласуване и
молби към Третия райх за справедливост. Вместо това, за
онези, които „незаконно“ се криели, бягали или дори насилствено се съпротивлявали (както това станало във
Варшавското гето), днес почти всички смятат, че те са
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имали пълното право да направят това, въпреки че технически били „престъпници“, „нарушители на закона“ и дори
„убийци на полицаи“. Но привържениците на авторитаризма в тяхното собствено време и в тяхната собствена страна, не само че продължават да заклеймяват всеки, който
„незаконно“ се стреми да избегне или да се съпротивлява
срещу потисничеството, но и злорадстват над страданието
на такива хора, когато те биват наказвани от „Властта“. Да
се наслаждаваш, например, когато наказват някой „данъчен
измамник“, както много американци правят, е подобно на
това един роб да изпитва удоволствие, когато бичуват друг
роб, който се опитал да избяга.
В това може да има елемент на обикновена завист:
чувство, че ако някой е жертва, не е справедливо друг да
избяга това страдание. Това води дотам, че „данъкоплатците“ – т. е. онези, които насилствено са ограбени от управляващата класа – често изразяват възмущение от всеки, който
е избегнал да бъде ограбен по подобен начин. Странно е, че
жертвите на „законния“ грабеж често си въобразяват, че са
добродетелни, защото са ограбвани, и гледат с презрение
на онези, които по някаква причина не са били ограбени.
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Опасността от бездействието
Някой, който смята „нарушаването на закона“ за
нещо лошо по същността си, независимо от това какъв е
„законът“, може бързо да докладва на „авторитетите“ за
всяка „незаконна“ дейност, за която е научил, дори от тази
дейност да няма жертви и тя да не представлява нито насилие, нито измама. По същия начин съдебните заседатели в
съдилищата на „Властта“, ако си въобразят, че неподчинението към „авторитета“ („нарушението на закона“) е неморално по същността си, вероятно ще дадат благословията
си някой да бъде наказан, понякога доста жестоко, затова
че е извършил нещо, което не е навредило на никого и не
представлява нито измама, нито насилие. В случай, че някой е доносник или съдебен заседател обаче, такива действия изваждат този човек от ролята на обикновен зрител и
го поставят в ролята на сътрудник на потисничеството.
Вредата, която вярата в „авторитета“ е причинила на
зрителите на потисничеството, по-често е в резултат на
тяхното бездействие, а не на тяхното действие. Отново и
отново, актове на потисничество – малки и големи – са
извършвани под носа на добри по същество хора, които не
правят нищо по този въпрос. До известна степен това е
просто в резултат на рефлекса за самосъхранение: човек
може да избегне да се намеси просто защото се бои за
собствената си безопасност. Но експериментите на Милграм показват доста ясно, че дори и без някаква съществена
заплаха за тях, повечето хора се чувстват неустоимо принудени да се подчинят на „авторитета“, дори и когато знаят,
че това, което им се казва да направят, е нередно и е вредно
за другите хора. И ако те сметнат, че е трудно да не се
подчинят на въображаем „авторитет“, те ще сметнат дори
за по-трудно, ако не невъзможно, да се решат да се намесят,
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когато някой „авторитет“ налага волята си на някой друг
човек. Резултатът от обучението на зрителите да бъдат
пасивни, покорни и непротивопоставящи се може да се
види в много случаи по света и през цялата история –
десетки, стотици или дори хиляди зрители, стоящи наоколо
като зомбита, наблюдаващи как агентите на „авторитета“
нападат или убиват невинни хора. Дори в Съединените
щати, въображаемата „страна на свободните хора и дом на
храбрите хора“, продължават да се появяват видео филми,
показващи полицейски жестокости, извършени непосредствено пред тълпи от зрители, които просто стоят и наблюдават, без да помръднат и пръст, за да защитят ближния си
от злините, извършвани в името на „авторитета“.
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Част III (e)
Последиците от мита върху поддръжниците му
„Узаконена“ агресия
Макар че повечето хора си се представят като „зрители“, когато става дума за авторитарно потисничество и
несправедливост, всъщност почти всички са поддръжници
на насилието, което „Властта“ извършва под една или друга форма. Всеки, който гласува, независимо от кандидата,
или дори на думи подкрепя някаква „политика“ или „програма“ на Властта, оправдава извършването на насилие
срещу своите ближни, дори и да не признава, че го прави.
Това е така защото „законът“ не представлява приятелски
предложения или учтиви молби. Всеки т. нар. „закон“,
издаден от политиците, е заповед, подкрепена със заплаха
за насилие срещу онези, които не се подчиняват. (Както
Джордж Вашингтон казва: „Властта не е разум, не е
красноречие; тя е сила“).
Повечето хора в ежедневния си живот много неохотно използват заплахи или физическа сила срещу ближния си. Само една съвсем малка част от множество възникнали лични спорове водят до конфликти с насилие.
Обаче заради своята вяра във „Властта“ почти всички хора
подкрепят широкоразпространеното насилие, без дори да
осъзнава това. И те не се чувстват виновни, че правят това,
защото възприемат заплахите и насилието за законни по
същността си, когато са наречени „прилагане на закона“.
Всеки знае какво се случва, ако някой бъде заловен
да „нарушава закона“. Това може да бъде само „глоба“ (искане за плащане под заплаха за насилие) или може да бъде
„арест“ (насилствено вземане на някого за пленник), или
това може да доведе дотам, че „служителите на закона“ да
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убият някой, който продължава да се съпротивлява. Но всеки „закон“ е заплаха, подкрепена от способността и готовността да се използва оръжие срещу онези, които не
се подчиняват, и всеки, който честно размисли над това
мнение, ще признае този факт.
Но вярата в „авторитета“ води до странни противоречия в това как хората виждат света. Почти всеки поддържа идеята, че „законът“ трябва да се използва, за да
бъдат принудени другите хора да вършат различни неща
или да финансират различни неща. Обаче подкрепяйки такова насилие и знаейки последствията за всеки, който бъде
заловен, че не се подчинява, тези същите поддръжници
пропускат да признаят, че онова, което подкрепят, е насилие. Има, например, милиони хора, които се смятат за миролюбиви, цивилизовани – някои дори гордо носят името
„пацифист“ – но които подкрепят въоръжения грабеж,
извършван както над всеки, когото познават, така и над милиони непознати. Те не виждат противоречие, защото грабежът е наричан евфемистично „данъчно облагане“ и се
извършва от хора, които уж имали правото да извършват
грабеж в името на „Властта“.
Степента на отрицание, която се създава от вярата в
„авторитета“ е изключително висока. Когато подкрепят
„политическото“ насилие, хората не поемат никаква отговорност за резултатите. Онези, които кандидатстват за
„привилегии“ от „Властта“, например, молят да получават
плячка, насилствено открадната от техните ближни чрез
„данъчно облагане“. По същия начин, това да кандидатстваш за служба във „Властта“ означава да искаш ближният ти да бъде принуден да ти плаща заплатата. Независимо от това, дали човек получава директно плащане
или някаква услуга, програма или друга облага, той винаги
ще приеме откраднатото имущество без ни най-малко за183

гатване за срам или вина. Той иначе може да е в абсолютно
добросъседски отношения с хората, които държавата ще
ограбва по негова молба. Такова умствено раздвояване
изобщо не настъпва в никоя друга ситуация, не само при
онези, които подкрепят актовете на агресия, а също така и
при жертвите на тази агресия. Ако, например, един човек
е платил на въоръжен крадец да проникне в къщата на негов съсед и да открадне някои от неговите ценни вещи, и
ако съседът му узнае, че той е направил това, такива съседи
(най-малкото) не биха били в добросъседски отношения.
Обаче, ако същото нещо бъде извършено, като се използва
„авторитет“, чрез избори, последвани от „законосъобразна“
кражба, обикновено нито крадецът, нито жертвата я възприемат като нещо нередно.
(Лична бележка на автора: Не мога да преброя
колко хора изразиха солидарност с мен и моята съпруга
затова, че бяхме вкарани в затвора, защото не се подчинихме на Службата за вътрешните приходи. Но изглежда
на нашите познати-неанархисти изобщо не им хрумва, че
бяхме вкарани в затвора именно от онези, за които те
гласуват, и заради неподчинение на заповедите, които те
подкрепят. Доколкото ми е известно, нито един етатист, когото познаваме, изобщо не е забелязал шизофренията и лицемерието в това активно да подкрепят масовото ограбване („данъчно облагане“), а след това да изразяват искрените си съчувствия към жертвите на същото
това ограбване).
Някой може да види свръхестествената същност на
„авторитета“ във факта, че сред хората, които с готовност
гласуват за това техните ближни да бъдат „законно“ изнудвани и ограбвани, малцина биха помолили или наели простосмъртни да извършват същото нещо. Малко хора биха
почувствали, че имат право да наемат улична банда да
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ограбва ближните им, за да плащат за образованието на детето си, но много милиони подкрепят същото нещо, когато
оправдават „местните данъци“, с които се финансират
„обществените“ училища. Защо тези хора чувстват двете
неща толкова различни в морално отношение? Защото онези, които вярват във „Властта“, вярват, че то представлява
нещо повече от хората в него. Те си въобразяват, че то има
права, каквито нито един простосмъртен няма. От гледна
точка на етатиста, това да помолиш „Властта“ да направи
нещо има много повече общо с това да помолиш боговете
да направят нещо, отколкото с това да помолиш хората да
направят нещо. Един етатист, който смята за справедливо
дадено „законодателство“, би бил ужасен и оскърбен, ако
някаква група от обикновени хора предложи подобни услуги. Представете си, че улична банда даде следната оферта
на местен жител:
„Ние ще рекетираме твоите ближни и ще използваме онова, което отнемем, за да плащаме за неща, които
са необходими за това твоето дете да ходи на училище,
за поправка на пътищата и за подобни неща. Разбира се,
ние трябва да бъдем освободени. Освен това, кажи ни
какво искаш да бъде поведението на твоите ближни, и
ние ще гарантираме, че те ще имат такова поведение.
Ако те не правят онова, което им казваме, ще им вземаме
нещата или ще ги тикаме в пандиза“.
Ако обикновени хора направят такава оферта, те ще
бъдат осъдени за техния опит за извършване на криминално деяние. Но когато същите неща бъдат предложни в
предизборна реч на някой, който се състезава за пост във
„Властта“, и когато такива неща се извършват в името на
неясни политически абстракции, като например „общото
благо“ или „волята на народа“, те се смятат не само за
позволени, но и за благородни и добродетелни. Когато по185

литикът каже: „Необходимо е да осигурим адекватно финансиране за обучението на нашите деца и да инвестираме
в нашата инфраструктура“, той буквално говори за насилствено отнемане на пари от хората (чрез „данъци“) и тяхното харчене по начин, по който той смята, че трябва да бъдат
похарчени. Такава агресия се приема за оправдана, когато
бъде извършена в името на „авторитета“, но се разпознава
като неморална, ако бъде извършена от простосмъртни.
Това показва, че в съзнанието на етатиста „Властта“ е нещо
повече от събрание на човешки същества. Парадоксално е,
че етатистът ще настоява, че всичко, което е позволено на
„Властта“ и всичко, което то представлява, произтича от
„народа“. Цялата вяра във „Властта“ изисква абсурдната
култоподобна вяра в това, че посредством псевдорелигиозни политически документи и ритуали (конституции,
избори, назначения, законодателство и т. н.) една банда
простосмъртни може да направи фокус да се появи нещо,
което притежава свръхчовешки права – права, непритежавани от нито един от хората, които са го създали. И щом хората имат халюцинации за съществуването на такова нещо,
те с готовност ще молят това нещо насилствено да
управлява и ограбва техните ближни. Хората признават, че
простосмъртните нямат право да вършат такива неща, но
искрено вярват, че божеството, наречено „Власт“ има
всички права да върши такива неща.
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Оправдания за агресията
Въпреки че „демокрацията“ често е възхвалявана
като върха на цивилизацията, сътрудничеството и просперитета, точно обратното е. Гласуването е акт на агресия, а
да обичаш „демокрацията“ означава да обичаш широкоразпространено насилие и постоянни конфликти. Политическите избори не са за сплотеност, единство или толерантност; те са спор за това какво поведение трябва да
бъде принуден да има всеки и какво трябва да бъде принуден всеки да подкрепя финансово – посредством машината
за управление, наречена „Власт“. Изобилието от предизборни плакати, замърсяващи зелените площи преди всеки избори, не са знак за просветено, свободно общество; те
са знак за психически и физически поробено общество,
препиращо се за това кой робовладелец да държи камшика.
Всеки отделен човек, който гласува (демократ, републиканец или от трета партия), се опитва да издигне на власт
хора, които ще извършват широкомащабно ограбване („данъчно облагане“), за да финансират „програми на Властта“.
Всеки кандидат, който предложи да се премахне изцяло
всякакво такова ограбване – като се отменят всички „данъци“ – ще бъде взет на подбив като куку екстремист. Всички
гласоподаватели се опитват да упълномощят една банда, за
която знаят, че ще извършва масови грабежи, обаче нито
един от тези гласоподаватели не поема каквато и да било
отговорност за действията си. Те знаят какво ще направят
техните кандидати, ако бъдат поставени на власт, те знаят
какви ще бъдат последствията за всеки, който тогава не се
подчини на заповедите на тези политици, но вярата в
„авторитета“ прави гласоподавателите психологически
неспособни да признаят, че онова, което правят, е да
подкрепят широкоразпространено насилие.
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Всъщност, въпреки традиционната митология и
фразеология, никой, който вярва във „Властта“, в действителност не желае тя да бъде ръководена с т. нар. „съгласие
на управляваните“. Ако това наистина бъде направено чрез
истинско съгласие, това би означавало, че всички политически предпочитания на всеки човек биха правели впечатление само на него самия, освен ако други хора не
подкрепят точно същата политическа програма. Очевидно
целта на гласоподавателя не е да принуди самия себе си
финансово да подкрепи неща, които харесва, нито да
управлява своя собствен избор и поведение; винаги целта
на всеки гласоподавател е да използва механизма на
„Властта“ да принуждава други хора да правят определен
избор, да финансират определени неща и да имат определено поведение. Наистина, отделният етатист понякога има
доста свободни възгледи относно своите задължения да се
подчинява на безброй политически заповеди („закони“),
усещайки, че е способен да разчита на собствения си усет
и преценка, независимо от „закона“, докато, същевременно, усеща, че всеки друг се нуждае от това да бъде
управляван и тормозен от „авторитета“. Той вярва за себе
си, че е морален и заслужава доверие и че може да взема
собствени решения, и че целта на „закона“ е да манипулира
всеки друг човек.
Степента, до която различните гласоподаватели желаят „авторитетът“ да управлява другите хора, варира значително. Конституционалистите желаят федералната
„Власт“ да принуждава другите хора да финансират само
онези неща, които са изрично определени като федерални
работи от Конституцията на САЩ. „Прогресистите“, от
друга страна, искат „Властта“ да принуждава другите хора
да финансират всички видове неща: от изкуството до
отбраната, грижите за бедните, образованието, пенсионни188

те програми и т. н. до безкрайност. Но докато двата типа
гласоподаватели може да се различават по степента и типовете агресия, която те подкрепят, те не се различават по
принципа: и двата типа гласоподаватели са приели постулата, че „авторитетът“ има правото насилствено да взема
пари за функции във „Властта“, които се смятат за необходими; те се различават само по това какво означава за тях
„необходимо“.
Мисленето на почти всеки етатист е парадоксално.
От една страна етатистите знаят, че всеки „закон“, който те
оправдават, е заповед, подкрепена със заплаха за насилие.
Те напълно осъзнават нещата, които се правят на всеки заловен „закононарушител“, но обикновеният етатист, когато
бъде попитан, разпалено ще отрича, че оправдава извършването на насилие срещу неговите ближни. На практическо
ниво етатистът знае, че всяка „политическа“ програма, която той подкрепя, ако влезе в сила, ще бъде ръководена от
такава степен на заплаха или груба сила, каквато бъде
необходима, за да се получи съгласие от хората. Обаче
обикновеният етатист, макар и напълно осъзнаващ това, ще
покаже огромна липса на логическо мислене, отказвайки да
приеме, че открито и пряко подкрепя насилственото отнемане на средства и насилническото управление на милиони
невинни хора. Причината за това е, че етатистът вярва, че
нещото, наречено „авторитет“ има правото да управлява, и
че в резултат на това, когато то извършва насилие, това не
се смята за насилие.
Тъй като насилието се извършва от онези, които
твърдят, че са „авторитет“, които се представят, че са освободени от спазване на обичайните правила на морала (не
кради, не насилвай, не убивай и т. н.), дори онези, които са
най-ревностни защитници на различните „данъци“ и други
„закони“, могат да се представят като миролюбиви, състра189

дателни, неприлагащи насилие хора. Някои дори се представят като „пацифисти“. (Понеже всичко, което „Властта“
прави, се прави чрез насилие или заплаха за насилие, няма
такова нещо и не може да има такова нещо като етатистпацифист. Макар и очевидно не всички анархисти са
пацифисти, всички истински пацифисти са анархисти).
Има много начини – с някои от които се занимаваме подолу – по които иначе свестни, добродетелни хора одобряват агресията и насилието, заплахата и грабежа, понеже те
вярват, че на свръхчовешкото митично божество, известно
като „Власт“, е абсолютно позволено да извършва такива
актове, и следователно вярват, че е абсолютно морално и
добродетелно за тях да молят „Властта“ да извършва
такива актове.
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Благотворителност чрез насилие
Типичният етатист е абсолютно шизофреничен: той
напълно осъзнава и напълно не осъзнава, че лично подкрепя широкоразпространена употреба на сила срещу други
хора. Един поразителен пример за това биха били онези,
които се смятат за любещи и състрадателни, защото подкрепят програми на „Властта“ за помощ на бедните. Онова,
което те буквално защитават чрез подкрепата си за програмите за „социални помощи“, е един широкомащабен грабителски рекет, при който от много милиони човешки същества биват ограбени милиарди долари чрез заплаха, че ще
бъдат вкарани в затвора. Защитниците на такава „благотворителност чрез насилие“ се представят като добродетелни и грижовни хора заради онова, което нуждаещите се
могат да получат, като напълно се разграничават от заплахите, тормоза, насилствените конфискации и хвърляне в
затвора, за които знаят, че стават и за които знаят, че са съществени за всяка „социална“ програма. Поради това
странно избирателно отрицание, онези, които вярват във
„Властта“, могат напълно да осъзнават грубата сила, чрез
която се прилагат такива закони, макар и привидно да не
съзнават, че самите те оправдават тази груба сила, когато
подкрепят такива „закони“.
Вярата в „авторитета“ е онова, което прави възможно това странно психологическо противоречие, тъй като
убеждава поддръжниците на схемите за преразпределение
на богатствата, че жертвите на „законното“ ограбване имат
задължението да съдействат и че, следователно, употребата на сила срещу онези, които не плащат „своите данъци“,
е оправдана. В резултат на това основният критерий за
морал и добродетел е обърнат абсолютно надолу с главата:
защитниците на „социалните помощи“ се смятат за състра191

дателни, затова че подкрепят насилствена кражба, а всички, които се опитва да избегнат или да се съпротивляват
срещу това насилие, се смятат за презрени престъпници.
По подобен начин защитниците на „социалното осигуряване“, схема за преразпределение на богатствата в стил
Понци, се представят за грижовни и състрадателни. Заслепени от вярата си във „Властта“, те отказват да признаят, че
не само принуждават хората да се включат в нещо, което
(невярно) се представя като движена от „Властта“ схема за
пенсиониране, но също така и наливат масло в огъня с
инсинуации, че не може и не трябва да се има доверие на
хората да планират сами своето собствено бъдеще. Сериозна липса на връзка с реалността представлява това някой разпалено да подкрепя насилственото принуждаване на
хората да участват в „инвестиционна“ програма, която не
инвестира в нищо и която няма активи, и възвращаемостта
от която е далеч по-лоша от тази на повечето истински
инвестиции (и всъщност изобщо не гарантира каквато и да
било възвращаемост) и след това да се чувства благороден
и щедър, затова че е принуждавал хората да се включват в
такава схема. (Не само че няма никаква социалноосигурителна „сметка“ – индивидуална или колективна – по която
да се „внася“, но Върховният съд на САЩ (в делото Флеминг с/у Нестор, 363 U.S. 603) ясно заявява, че изобщо никой няма каквито и да било договорни права за каквито и
да било социалноосигурителни „облаги“, независимо от
това колко е „внесъл“ в системата, и че Конгресът може да
отмени всяка и всички „облаги“ по всяко време, когато пожелае).
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Поддръжници на жестокостта
Доста често в историята се е случвало отвратителното потисничество да бъде подкрепяно от хората, отчасти
защото те са били неспособни да разпознаят злото като
зло, когато се извършва в името на „закона“ и „авторитета“.
Ако хората искрено вярват, че „Властта“ има правото да
управлява, както днес вярва почти всеки човек, всички видове авторитарни решения ще бъдат подкрепяни или наймалкото пасивно приемани от повечето хора. Например,
много германци през 1940-те, макар че сами изобщо не
биха извършили или оправдали лични заплахи или насилие, още по-малко убийство, с готовност подкрепили идеята за „законодателно“, одобрено и ръководено от „Властта“
„решение“ на т. нар. „еврейски проблем“ (както Хитлер го
нарекъл). То било официално ратифицирано и осъществено чрез „закон“, така че хората си въобразили, че са невинни за онова, което се случило, дори и разпалено да са го
подкрепяли.
Американците днес, страдащи от избирателно отрицание, заклеймяват бързо и справедливо онова, което други
насилнически и потиснически режими вършат, но в резултат на вярата си в „авторитета“, бавно признават, че същевременно оправдават широкомащабните драконовски
жестокости в името на „закона“. Дори когато потисничеството премине границите на обикновените заплахи и
води до постоянно, широкомащабно, открито насилие и
жестокост, повечето хора, в резултат на вярата си в „авторитета“, все още са неспособни да го разпознаят като зло.
Един очевиден пример е войната. Национализмът,
който е така силен при авторитаристите, ги заслепява до
абсолютното зло, което те оправдават и подкрепят в името
на „националната отбрана“. В много случаи това заслепя193

ване е преднамерено. Политиците, и по същия начин
консервативните гласоподаватели, се оплакват, когато голата реалност на войната бъде показана на американския народ. Те искат да развяват флага си и да аплодират своя
отбор, ентусиазирано участвайки в манталитета на глутницата, но не искат да им се налага наистина да виждат
реалните резултати от онова, което те подкрепят. Те могат
да бъдат убедени гордо да „подкрепят войската“ и да
вярват в абстракцията на уж справедливата война, докато
са защитени от това да им се налага да виждат касапницата
– кръв, вътрешности и части от тела – която е предизвикана от техния „патриотизъм“.
Въпреки че любовта към нечия „страна“ все още се
рисува като велика добродетел, истината е, че убийците и
от двете страни на всяка война, включително онези, които
са се били за най-жестоките и безмилостни режими в историята, са мотивирани от чувството за справедливост, което
им дава националистическия манталитет на глутницата.
Война изобщо не би избухнала, ако войниците не поставяха своята преданост и лоялност към своята банда, племе
или „страна“ над извършването на онова, което е правилно.
„Патриотизмът“ и вярата в „авторитета“ са двете ключови
съставки на войната. Най-лесният начин да подлъжеш
изначално добри хора да извършват злини е чрез обрисуване на актовете на агресия и завоюване на чужди територии
като „борба за нечия страна“.
Въпреки че управляващите от отдавна упражняват
контрол над съзнанието на поданиците си, в много случаи
контролът над съзнанието при онези, които вярват в „авторитета“, е самоналожен. Те искат да вярват в „своята страна“ и в някои справедливи, абстрактни принципи, някой
идеал, някоя благородна кауза (напр. „разпространение на
демокрацията“), без да се налага да мислят за това какво
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просто, буквално се случва. По-лесно е да се подкрепи
масово убийство, когато е наречено „война“, и още полесно – когато е наречено „национална отбрана“. Когато е
завоалирано с авторитарната терминология на манталитета
на глутницата, то позволява на своите пропагандатори – и
на онези, които всъщност са причина това да се случи – да
се представят като поддръжници на нещо храбро и
справедливо. Макар че отделните войници може искрено
да вярват, че се бият за благородна кауза, не е възможно да
бъдеш „добър“ и да воюваш с една цяла страна, както беше
обсъдено по-горе. Начинът, по който „Властта“ подпалва
войни, изобщо не е оправдан и изобщо не е морален, тъй
като винаги включва широкомащабно насилие срещу
невинни хора. Но това е факт, който националистите, леви
или десни, отказват да приемат.
Един друг пример от съвременните драконовски
жестокости, „законно“ извършвани в „свободния свят“,
откриваме в насилствената кампания, наречена „войната
срещу наркотиците“. В името на опита да се премахне един
навик – не насилие или кражба, или измама, а просто навик
– милиони, неприлагащи насилие, миролюбиви, продуктивни човешки същества биват насилвани, тероризирани и хвърляни в затвора. Прилагането на „законите срещу
наркотиците“ става по особено жесток, ужасен начин, чрез
ежедневно нахлуване на паравоенни отряди в частни домове и множество многогодишни присъди за „престъпления“
без жертви. И защитниците на „войната срещу наркотиците“ напълно съзнават не само открито насилствените
действия по прилагане, но също и факта, че единствено измеримите последици са по-високи цени на някои променящи съзнанието вещества, повече престъпления за купуване
на такива вещества, насилнически конфликти между
конкурентни продавачи на тези вещества и повече фи195

нансови средства, оръжие, власт и „законодателни“ разрешения за онези, които носят името „авторитет“, да тормозят и насилват невинни хора. Дори и наистина да имаше
ефект и да премахнеше или значително да намалеше
употребата на някои наркотици, такава жестокост би била
абсолютно неоправдана и неморална. Но въпреки че декларираната цел изобщо не успя да се приближи и със сантиметър, много „консерватори“ ентусиазирано призоваха за
още тормоз, тероризъм и насилие. (Да добавим и лицемерие към фашизма: повечето от тези „консерватори“ пият
алкохол – акт морално идентичен с поведението, което те
искат „авторитетът“ да премахне с насилие).
И докато животът на милиони хора продължава да
се унищожава от този жесток, драконовски кръстоносен
поход, много етатисти ревностно заклеймяват жертвите,
заявявайки, че те били „нарушили закона“ и, следователно,
заслужават онова, което им е сторено. Така, според уж моралните и отговорни „консерватори“, дори ако човек не е
навредил на никого и не е извършил нито насилие, нито
измама, ако просто не се е подчинил на своеволните декрети на своите господари, той заслужава да бъде насилен,
вкаран в затвора или убит. И, разбира се, такива „консерватори“ смятат за непростимо, ако някой от обектите на такова фашистко злодейство реши да отвърне на удара. От
изкривената и илюзорна гледна точка на предания националист-авторитарист, благородство и добродетел е държавните наемници да нападнат яростно, отвлекат и вкарат в
затвора един продуктивен и миролюбив пушач на марихуана, а ужасно зло – този пушач на марихуана да употреби сила, за да се защити срещу такава агресия. Такава е
лудостта, причинена от суеверието, наречено „авторитет“.
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Принудителни облаги
Етатистите често защитават „данъчното облагане“ с
твърдението, че насилствената конфискация на имущество
от „Властта“ се оправдава с обратно действие, когато някои
от конфискуваните пари се изразходват по начин, който
облагодетелства този, от който са взети парите, или поне
облагодетелства обществото като цяло. Например, един
етатист може да твърди, че ако някой кара по шосе, което е
финансирано отчасти с парите, взети от този човек, или
косвено се облагодетелства от други хора с това, че има
възможност да използва шосето, то този човек няма право
да се оплаква за това, че е „облаган с данъци“, за да го финансира. Като пренебрегват истинското естество на ситуацията, етатистите погрешно я характеризират просто като
плащане за услуги. Никой не би твърдял подобно нещо, ако
не е включен „авторитет“. Да предположим, например, че
един ресторант е доставил храна на някой, който не я е поръчвал, и след това изпрати въоръжени главорези, за да
вземат сто долара от този човек. Ако човекът, след като
бъде ограбен по този начин, избере да изяде храната, нито
един разумен човек няма да твърди, че това би направило
действията на ресторанта приемливи от морална гледна
точка. Обаче това е съвсем аналогично на обичайната
гледна точка на етатистите: че ако някой се облагодетелства от услугите на „Властта“, той не би трябвало да се
оплаква от „данъците“. Негласният постулат е, че „законният“ грабеж е абсолютно легитимен, тъй като „авторитетът“ след това осигурява някакви облаги за онзи, който е
ограбен. И изглежда етатистите едва ли правят разлика
между това, дали такава „облага“ е само косвена, дали е
ужасно скъпа, дали е комбинирана с всички видове други
неща, които изобщо не облагодетелстват този човек, и дали
е нещо, на което този човек се противопоставя (напр.
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финансиране на война, аборти или някаква религиозна или
антирелигиозна програма). Това е така, защото етатистите
вярват, че в края на краищата това да решат колко средства
трябва да се изразходват, е прерогатив на онези, които са
„авторитет“, не на онези, които изкарват с труд парите, и че
докато управляващата класа претендира, че граби и управлява хората за тяхно добро, простолюдието няма никакво
право да се съпротивлява на каквото и да било принуждение и насилие, което господарите смятат за необходимо.
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Насилие за защита
Вариант на схващането, че „Властта“ осигурява
„облаги“ с обратно действие и че това оправдава всички
начини на кражба и ограбване, е очевидно нелепото твърдение, че е необходимо хората да бъдат насилствено управлявани и ограбвани, така че „Властта“ да може да ги защитава от лошите хора, които в противен случай щели да ги
управляват насилствено и да ги ограбват. Този абсурд, тази
изопачена благовидна причина е съвсем обичайна, независимо от това, дали става дума за авторитарна армия или
местно „прилагане на закона“. И етатистите разчитат на
всяването на паника, за да подкрепят една такава лудост,
правейки злокобни предвещания за всички неприятни неща, които според тяхната теория щели да се случат, ако хората не бяха насилствено ограбвани чрез масовия авторитарен рекет за ограбване.
Освен това, такива глупави твърдения изобщо не се
изказват в ситуации, където не участва „авторитет“. Никой
не би приел твърдение, че е редно даден ресторант да накара насила някого да плати за храна, която той не е поръчал,
а въз основа на твърдението, че в противен случай този човек може да умре от глад. Никой не би приел твърдение, че
е редно един строител да накара някого да плати за някаква
сграда, която той не е поръчал, а въз основа на твърдението, че в противен случай този човек може да остане без
дом. Но дори още по-нелепо би било да се твърди, че е
редно една улична банда да провежда рекет за „защита“,
така че бандата да има ресурси да държи всички останали
опасни улични банди вън от техния град. Обаче това е
точно същия опит за оправдание на всяка „Власт“: че на
нея трябва да иѝ се разреши да извършва агресия срещу
всички хора, така че да може да ги защитава от други, кои199

то може да извършат агресия срещу тях. Поддръжниците
на силна полиция или мощна армия – и двете финансирани
чрез насилствена конфискация на имущество – са приели
постулата, че не само е редно, но и е необходимо хората да
бъдат потискани, управлявани и ограбвани от „Властта“,
тъй като това се прави за тяхно собствено добро. Фактът,
че авторитарните „защитници“ не успяват да предотвратят
престъпление или война, а вместо това драстично увеличават и двете чрез разпалване на войни и създаване на „нелегални“ пазари, сякаш остава незабелязан от онези, които
пропагандират отбрана чрез „Властта“. От друга страна,
едва ли някой би изрекъл нелепото твърдение, че е редно
да се извършва насилие срещу хората, за да бъдат „защитавани“, ако хората не си въобразяваха, че „авторитетът“
има правото да извършва агресия.
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Когато се съмняваш, проповядвай насилие
През повечето време хората дори ще пропагандират
насилствено наложен авторитарен план, просто защото те
не са сигурни какво би се случило, ако не правеха това, или
защото не са сигурни как нещо ще бъде осъществено, ако
хората бъдат оставени на свобода. Например, ако някой е
затруднен да опише как би функционирала напълно частна
пътна система, той обикновено ще се застъпи за план на
„Властта“, финансиран чрез насилие. Ако не е сигурен
колко добре биха се отбранявали свободни хора без
постоянна армия, той ще е склонен да се застъпи за авторитарно военно решение, финансирано чрез насилствено „данъчно облагане“. Онези, които вярват във „Властта“, по
подразбиране пропагандират насилие. Всичко, което е
необходимо да накара обикновения човек да поддържа насилствен план на „Властта“ за почти всичко, е малко несигурност и невежество.
Това не е свързано с поведението, което имат хората
в ежедневния си живот. Обикновеният човек не ходи нагоре-надолу, вършейки насилие срещу всеки, когото срещне, защото не е сигурен, дали всеки, когото среща, иначе
ще се държи прилично и ще вземе правилно решение. Но
това е точно същото, което повечето етатисти правят чрез
„Властта“: те пропагандират широкомащабно насилствено
управление на милиони човешки същества, просто защото
те не са напълно сигурни, че хората, ако бъдат оставени на
свобода, ще харчат парите си по начина, по който би трябвало да ги харчат, ще се отнасят към другите по начина, по
който би трябвало да се отнасят, ще намерят миролюбиво,
ефективно решение на проблемите и т. н. Чрез суеверието,
наречено „авторитет“, етатистите могат удобно да пропагандират насилствено поробване на своите ближни, просто
201

защото не са съвсем сигурни какво ще бъде иначе поведението на ближните им.
И онези, които жадуват за власт, се възползват от
този факт. Всичко, което политикът трябва да направи, за
да получи подкрепа за авторитарно заграбване на властта, е
да каже на обществото, че нещата може да не функционират много добре, ако той остави хората на свобода. Той
дори няма нужда да чака някой наистина да направи нещо
непочтено или злонамерено, или небрежно, или друго деструктивно нещо. Всичко, което трябва да направи, е да
внуши възможността, че ако хората бъдат оставени на свобода, могат да се случат лоши неща. Понеже поддръжниците на насилието на „Властта“ не признават, че „законът“
е насилие, прагът, при който те ще подкрепят едно авторитарно, насилствено „решение“, е много нисък. Онези, които жадуват за власт, могат просто да внушат, че някакъв
план може да помогне на някого някъде, и много хора ще
оправдаят „законното“ насилие, основано единствено на
този постулат.
Голяма част от насилието на „Властта“ е основано
на догадки за това какво би могло да се случи в резултат на
онова, което хората биха могли да направят. Например, голяма част от държавното насилие, извършено в името на
„опазването на околната среда“, се основава на идеята, че
държавата трябва насилствено да управлява избора на всеки, защото иначе хората могат да направят избор, който да
допринесе за глобалното затопляне, изсичането на тропическите гори, изчезването на животни и т. н. Малко хора,
действащи по своя инициатива, биха извършили агресия
въз основа на догадка за възможни косвени последици от
незлонамерени, ненасилствени действия на други хора.
Обаче това е нещо обичайно в политиката на „Властта“.
Като друг пример за подкрепа на насилието на
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„Властта“ по подразбиране, можем да вземем практиката за
насилствено недопускане на чужденците да стъпят където
и да било в цялата „страна“ без писмено разрешение от
управляващата класа на тази „страна“. Такива имиграционни „закони“ създават нещо подобно на военен манталитет, при който една цяла демографска категория хора се
поставя извън закона и се демонизира, и е подложена на
актове на агресия въз основа на загриженост за това какво
могат да направят някои от тези хора. Хората смятат, че
много „нелегални имигранти“ са престъпници или че идват
в страната, просто за да получават „облаги“. Независимо от
това колко често такива твърдения са верни, резултатът е,
че всички „нелегални имигранти“ – всички, които са в страната без разрешение от политиците – са насилствено контролирани. Това е резултатът от манталитета на глутницата
за вменяване на вина по асоциация. Безспорно е, че използване на насилие срещу един човек, понеже е от същата раса
или от същата страна, или по някакъв друг начин подобен
на някой друг, който наистина е причинил вреда, е крайно
неоправдано. Важно е да се отбележи, че опитите на
„Властта“ да обуздае „нелегалните имигранти“ води също
и до агресия, извършвана срещу много „легални“ жители
(както и „нелегални“) на контролните пропускателни пунктове на „граничната полиция“, много от които дори не са
на границите. Да спреш и разпитваш всеки, който си кара
по пътя, защото някой може да бъде там „нелегално“, е
именно своеобразна неоправдана агресия, обикновено
извършвана от агенти на „Властта“ и рядко извършвана от
други хора.
Това насилие по подразбиране може да се види
също така при досадните обиски и разпити на някой, който
се опитва да пристигне със самолет в „страната на свободните хора“. За собственика на самолета да поставя
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условия за всеки, който иска да пътува с неговия самолет
(това също важи и за влак, кола и всички други превозни
средства), е много различно от това трета страна насилствено да попречи на всеки, който пътува със самолет навсякъде в цялата страна, освен ако евентуалните пътници
първо не бъдат подложени на разпит, обиск на багажа и
дори обиск на голо от агентите на третата страна. Хората
изобщо не биха толерирали такова поведение у частни
лица (с поведение „Най-добре е да наложа волята си на
всеки друг, просто за всеки случай“), но за агентите на
„авторитета“ тактиката е банална. И хората си въобразяват,
че това е легитимно. Всъщност, те често изискват от
„авторитета“ да върши такива неща.
В ежедневния живот на повечето хора ненасилието
е техният „подразбиращ се“ тип на поведение. Въпреки че
има редки физически конфликти, повечето хора се мъчат да
ги избягват, не само като се опитват да не започват бой, а
също и като се опитват да успокоят напрегнатите ситуации.
Дори когато наистина стане сбиване, двете страни накрая
обикновено си тръгват. Всеки ден милиарди хора намират
начин да съжителстват мирно, дори когато имат значително
различни гледни точки, вярвания и начин на мислене. Но
това е в техния личен живот. Когато става дума за политиците, насилието е подразбиращият се тип поведение. Всеки
гласоподавател, в една или друга степен, иска насилствено
да наложи на всички други хора собствените си гледища и
идеи чрез механизма на „Властта“. Подразбиращият се тип
поведение не е да оставят другите хора „да си живеят живота“ или да се опитат да си тръгнат с мир; подразбиращият се тип поведение е да проповядват агресия абсолютно срещу всеки чрез авторитарното насилие, наречено
„закон“. Има стряскащо, огромно разминаване между онова, което обикновеният човек смята за „цивилизовано пове204

дение“ в индивидуален план, и онова, което той смята за
легитимно и цивилизовано, когато става дума за действия
на „авторитета“. Трудно е да си представим някой човек да
се държи в личния си живот по начина, по който гласоподавателите се държат, когато става дума за „политика“. Такъв
човек постоянно ще граби от другите хора – както приятели, така и непознати – огромни парични суми, за да финансира неща, които той смята за важни, освен това ще
използва заплахи, физическо насилие и дори ще отвлича
хора, за да убеди други хора да изпълняват онези решения,
които той смята, че са най-добрите за неговите жертви или
за обществото като цяло. Накратко казано, всеки, който в
частния си живот действа по начина, по който всички етатисти действат на „политическата“ арена, незабавно ще
бъде разпознат като разбойник, крадец и луд. Но като прави точно същите неща чрез „Властта“, пропагандирайки
масовото ограбване и насилие, се приема от повечето хора
като нещо нормално, което цивилизованите хора трябва да
вършат. Всъщност, понякога те наричат гласуването дълг,
сякаш е неморално да не подкрепят това някой насилствено
да управлява техните ближни. За голямо учудване и противно на логиката, единствените хора, които не подкрепят
постоянното широкомащабно насилие чрез „Властта“ –
анархистите и волунтаристите – обикновено са смятани от
мнозинството за странни, нецивилизовани и опасни.
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Как митът надделява над добродетелта
Почти всички родители рутинно изпращат на децата
си две абсолютно противоречиви послания:
1) нередно по своята същност е да крадеш, удряш,
тормозиш и т. н., и 2) добре е да се подчиняваш на „авторитета“. Почти всичко, което „авторитетът“ прави, съдържа
тормоз: използване на насилие или заплаха за насилие, за
да се управлява поведението на другите хора и да се отнема тяхното имущество. Всяка „авторитетна“ личност, от
учителя до диктатора на страната, не само управлява своите подчинени чрез редовно насилие, но и говори и действа
така, сякаш има абсолютното, неоспоримо право да прави
това. Така учителят винаги насилствено налага на учениците своята воля, докато същевременно им казва, че за тях
не е редно насилствено да налагат на други хора своята
воля. Ето един красноречив пример за лицемерно послание: „Прави това, което ти казвам, а не онова, което правя“.
Ако децата се отглеждаха с идеята, че по своята
същност е нередно да крадеш, удряш, тормозиш и т. н.,
защо би трябвало да има каквато и да било обществена
нужда децата да бъдат учени на „уважение към авторитета“? Това само ги обучава да бъдат по-лесни за манипулиране и контрол, което е от полза за онези, които искат да
властват над тях (било то родители, учители или политици), а не ги обучава да бъдат по-цивилизовани, състрадателни или хуманни. Това прави точно обратното, както
показват експериментите на Милграм. Накратко казано,
децата биват учени как да бъдат цивилизовани човешки
същества, а след това биват научавани на едно безумно суеверие, което надделява над всичко, което са научили за това
как да бъдат цивилизовани, и го прави отживелица. Този
странен парадокс може да се открие навсякъде в съвре206

менното общество.
Обикновеният човек би почувствал срам и вина, ако
открадне сто долара от ближния си, но не изпитва угризение, че чрез гласуване подкрепя това „Властта“ да отнема
много хиляди долари от този същия ближен. Обикновеният
човек ще посрещне гостоприемно някой непознат, но в
същото време ще подкрепя това голяма част от живота на
същия този непознат да бъде насилствено управлявана чрез
„закона“. Привидната учтивост и загриженост, която много
хора показват, се обезсмисля и обезценява от огромната
степен на държавно насилие и агресия, които те подкрепят.
Дори и нацистите имали добри обноски на маса, казвали
„моля“ и „благодаря“ (на немски), спазвали етикета и обикновено били вежливи, когато не извършвали масови
убийства.
Има рязък контраст между отношението към другите хора на почти всички етатисти в личния им живот и защитата им на това как „Властта“ да се отнася към другите
хора посредством „закона“. Милиони хора, които не биха
били много склонни физически да ударят друг човек,
въпреки това гордо оправдават насилственото заробване
или явното убийство на хиляди хора. Те наричат това
„подкрепа за армията“. Някои етатисти дори казват, че са
против войната, но че подкрепят армията. Това е все едно
да кажем, че някой е против изнасилването, но поддържа
изнасилвачите. Понеже в допълнение към отбранителната
сила, която използва, армията на „Властта“ винаги използва
принуда и насилие срещу невинни хора, „подкрепа за
армията“ задължително означава подкрепа на потисничеството. Но поради манталитета на глутницата и емоционалната привързаност към сънародниците, много хора се
опитват да разграничат „армията“ от нещо, каквото всички
„армии“ правят.
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Ето още един пример за това как вярата в „авторитета“ изкривява възприятието: много хора, които получават
„социални помощи“ признават, че ако трябва да избират
между това, дали да приемат доброволни дарения от хора,
които те познават, или да приемат нещо, което „Властта“
насилствено е отнела от напълно непознат човек, те избират второто, защото в тяхното съзнание то е по-малко
срамният от двата избора. Фактът, че някой дори би
предпочел крадено имущество пред това да приеме състрадание и щедрост, просто показва колко дълбоко вярата в
„авторитета“ изкривява чувството на хората за морал.
Накратко казано, всеки етатист – всеки, който вярва
във „Властта“ – се самозаблуждава като вярва, че е добър
човек, който подкрепя добри неща и се противопоставя на
несправедливостта, халюцинирайки в себе си уважение
към ближния, докато в същото време подкрепя насилственото управление, ограбване, хвърляне в затвора и дори
убиване на ближния. Суеверието, наречено „авторитет“, е
вкоренено в съзнанието на масите толкова дълбоко, че те
могат да защитават злото в огромна, почти непонятна степен, въпреки че все още си въобразяват, че са щедри и
състрадателни. Те искат „Властта“ да прави неща, които те
и на сън не биха направили по своя инициатива. Те се
представят като ненасилнически, цивилизовани, просветени същества, въпреки че рутинно подкрепят това всички
техни ближни да бъдат ограбвани и насилствено управлявани и хвърляни в затвора или убивани, ако се съпротивляват. Всъщност привидната щедрост, състрадание и вежливост на хората не е нищо друго, освен жестока шега в
сравнение с това какво ще направи почти всеки, или какво
ще поиска почти всеки да направят другите в името на
„авторитета“.
Много родители и учители редовно повтарят онова,
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което може би е най-основното правило на човечността,
наричано понякога „златното правило“: „Отнасяй се към
другите така, както искаш те да се отнасят към теб“. Обаче
никой от учителите и почти никой от родителите, които
декламират това правило, на практика не живее според
това правило, защото чрез „авторитета“ те подкрепят налагането на грабеж и насилие над всеки, когото познават.
„Златното правило“ по същество е формула за анархия: ако
някой не иска да бъде владян и управляван насилствено от
другите, той не трябва да подкрепя това другите да бъдат
владени и насилствено управлявани. Ако някой иска да
бъде оставен на мира, той трябва да остави другите на
мира. Ако някой желае свобода, за да живее собствения си
живот, той трябва да позволи на другите да имат свободата
да правят същото. Казано без заобикалки, подкрепата на
агресията срещу другите, включително чрез всякаква
форма на „Власт“, е абсолютно несъвместима с това да бъдеш щедър, внимателен, състрадателен, мил, свестен, обичащ човек. И единствената причина толкова много иначе
добри хора да продължават да подкрепят широкомащабната постоянна агресия чрез „Властта“ е, защото те са били
подмамени да приемат лъжата, че има същество, наречено
„авторитет“, което не е обвързано от моралните критерии,
които се прилагат за човешките същества.
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Страхът на „либералите“
Откровено казано, хората искат да съществува „авторитет“, защото те самите са незрели страхливци. Те искат едно всемогъщо нещо да налага тяхната воля над други
хора. Различните видове политическа подкрепа приемат
различни форми, но основната мотивация винаги е една и
съща. „Либералът“, например“, се възмущава от действителността. Той не иска свят, в който са възможни страдание
и несправедливост. Но вместо да направи онова, което
може като човешко същество, той иска „Властта“ да свърши това вместо него. Той иска някакво вълшебно нещо да
осигури за всички, включително и за него, храна, дом и
грижи, независимо от това колко мързеливи или безотговорни са те. Вместо да има доверие на хората, че те могат
да се грижат взаимно едни за други, той иска един свръхчовешки „авторитет“ да гарантира дом, храна, здравеопазване
и всички видове други неща за всички хора. Той желае това
толкова силно, че отказва да приеме очевидната истина, че
такава гаранция изобщо не е възможна и че ако обикновените простосмъртни не се грижат за себе си и не си оказват взаимопомощ, нищо друго не би се погрижило за тях.
Либералът смята света за продължение на класната
стая, където винаги има един „авторитет“, който командва
и управлява и който ще гарантира, че добрите деца ще бъдат възнаградени и защитени от лошите деца. На всяко
дете се казва какво да прави и за него се оказват грижи, и
всичко, което се иска от него, е да прави това, което му се
казва. От него изобщо не се очаква да носи отговорност за
своето собствено благополучие, освен чрез подчинение
пред „авторитета“. То не си осигурява храна, подслон, защита или каквото и да било друго. То просто вярва, че
„авторитетите“ (напр., учителите и родителите) ще му ги
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осигурят. То е отгледано в среда, която не наподобява на
реалността, и е обучено да търси „авторитет“ за всички
свои потребности.
И либералът продължава да върши точно това дълго
след като е завършил училище. Той казва, че всеки човек
има „право“ на жилище, храна, здравеопазване и други
неща, сякаш някаква гигантска добра фея е задължена да
прави така, че тези неща магически да се появяват за всеки.
Истинската реалност, макар че се сблъсква с нея всеки ден,
е твърде обезпокоителна за него, за да я приеме, защото тя
е толкова различна от света, в който е израсъл, където
„авторитетът“ е бил отговорен за всичко. Програмите на
„Властта“, подкрепяни от „либералите“, са проява на техния породен от илюзии страх от реалността и отказа да видят света такъв, какъвто е. Те се боят от несигурността толкова много, че се опитват да създадат чрез халюцинации
едно свръхчовешко нещо („Властта“), което може някак си
да преодолее всяка несигурност на реалността и да създаде
свят, който винаги ще бъде безопасен и винаги ще бъде
предсказуем. И когато митичният спасител не само че не
успява да поправи света, но прави всичко далеч по-зле
(както се случи с колективистичните режими на Съветския
съюз, Куба, Китай и много други), „либералът“ все още
отказва да се отърси от сляпата си вяра във всезнаещия
всемогъщ бог, наречен „Власт“.
Една проста аналогия срива цялата „либерална“ политическа теория. Ако сто души попаднат на остров след
корабокрушение, какво изобщо би означавало това, че всеки там има „право“ на храна или че всеки има „право“ на
здравеопазване, или „право“ на работа, или „право“ на
„минимална заплата“? Ако, например, някой има „право“
на жилище, а жилището идва само от знанията, уменията и
усилията на други хора, това означава, че един човек има
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право да принуди друг човек да му построи къща. Именно
това се случва в по-широк контекст, когато „либералите“
подкрепят това някои хора насилствено да бъдат ограбвани
чрез „данъчно облагане“, за да осигурят „облаги“ за други
хора. Схващането, че хората, просто по силата на своето
съществуване, са получили право за всички видове неща –
неща, които се създават само в резултат на човешки познания и усилия – е илюзорно. Логическият резултат от тази
уж изхождаща от любов и състрадание гледна точка, е
насилие и робство, защото, ако „нуждата“ на някой му дава
право на нещо, то това означава, че това нещо трябва насилствено да бъде взето от някой друг, който го има или
може да го произведе, ако той не го даде доброволно.
Фактът, че този късоглед, животински манталитет
(„колективизъм“) се описва като „прогресивна“, състрадателна философия, не променя факта, че в действителност
тя не може да се различи от „философията“ на плъховете и
хлебарките: независимо от това кой произвежда нещо, ако
някой друг го иска (или твърди, че се „нуждае“ от него),
той трябва насилствено да го вземе. (Комунистическият
манифест изразява това така: „от всекиго според способностите, всекиму според потребностите“). Разбира се,
има фундаментална разлика между това да предлагаш хората, които имат излишни средства, да могат доброволно да
помагат на онези, които имат по-малко късмет, и това да
проповядваш, че трябва да се използва насилие, за да се
направи света „справедлив“. Програмите на „Властта“
изобщо не молят хората да си помагат взаимно; те винаги
използват заплахи и агресия, за да принудят хората да правят някои неща и да се държат по определен начин. Но митът за „авторитета“ позволява на „либералите“ да проповядват широкомащабно, постоянно насилие и заплахи, въпреки че се представят като грижовни и състрадателни. На212

кратко, онова, което политическите „левичари“ искат, е
една всезнаеща и всемогъща „мама“, която да принуждава
хората да се раздават и да бъдат добрички, и те пренебрегват факта, че няма такова нещо и че въобразяването на
такова нещо само увеличава насилието, страданията и мизерията в обществото.
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Страхът на „консерваторите“
Докато политическите „либерали“ искат една гигантска мама-държава да защитава и се грижи за всекиго,
политическите „консерватори“ искат един гигантски татко-държава да прави същите неща. Резултатите леко се
различават, но основната заблуда е една и съща: желанието
да има един всемогъщ „авторитет“, който да защитава човечеството от действителността. „Дясната“ заблуда фокусира по-малко на майчиното глезене и носене на ръце, а
фокусира повече на бащината защита и дисциплина. „Консерваторите“ искат да се използва „авторитет“ за създаване
на голяма, мощна машина за защита и твърдо налагане на
морал на населението и те си въобразяват, че това е необходимо за оцеляването на човечеството. Тяхното отрицание
на реалността е толкова силно, колкото отрицанието на
левичарите. Да си припомним аналогията с острова, която
добре илюстрира същността на въпроса. Ако сто човека се
озоват на остров след корабокрушение, кой би си въобразил, че принуждаването на повечето от тях да служат и да
се подчиняват на някакъв „закрилник“ би било необходимо
или полезно? И кой би си въобразил, че ако бъде допуснато
на един или двама от тях насилствено да наложат своите
нрави на останалите, това би направило такава група подобродетелна?
Консервативната форма на „Власт-татко“ е еквивалент на баща, който поддържа строга дисциплина, който
действа и като закрилник на семейството срещу външни
сили (еквивалента на армия на „Властта“), и като защитник
на всеки един член на семейството от останалите членове
на семейството (еквивалента на местните „служители на
закона“), и като някой, който предпазва семейството от
„неприятности“ (еквивалента на имиграционните „зако214

ни“), както и като някой, който въвежда морал, който наказва членовете на семейството, които не спазват правилата. Последното се равнява на „законите“ срещу порнографията, проституцията, хазарта, използването на наркотици и други навици и поведения, които, въпреки че не
представляват използване на сила или измама срещу някого, са смятани от много хора за пагубни – физически,
морално или духовно – за онези, които се занимават с тях.
Но опитът за насилствено налагане на морал е повреден от самото поведение. Не само че никой няма правото насилствено да управлява несъдържащия насилие избор
на друг човек, но също така е ужасно опасно да се създаде
прецедент, като се обяви, че е редно да се използва насилие
за ликвидиране на непристойно или неприятно поведение.
Щом такъв постулат бъде приет като общо правило, човешкото общество се превръща в постоянна война на всеки
срещу всеки. Изобщо няма да дойде момента, в който всички да споделят едни и същи ценности и гледни точки. Мир
и свобода не могат да съществуват, ако всяко различие в
мненията и всяка разлика в начина на живот или поведението води до конфликт с използване на насилие с намесата на „Властта“. Цивилизацията – състояние на мирно
съвместно съществувание – не е резултат на това, че всички вярват в едно и също нещо, а на това, че хората се
съгласяват да се въздържат от използване на насилие, дори
срещу хора, които не вярват в същите неща. „Консервативният“ етатизъм, както и „либералният“ вариант, гарантира постоянно съперничество и конфликт, защото се
стреми да погази свободната воля и индивидуалната преценка чрез т. нар. морал на управляващата класа, чийто
първи принцип е принудително подчинение и еднаквост.
Разбира се, насилието не може да създаде добродетел, дори
понякога да води до подчинение, така че всички опити на
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„авторитета“ да накара насила хората да бъдат морални и
добродетелни, са обречени на провал и в края на краищата
не постигат нищо, освен да повишат степента на насилие и
конфликти в обществото.
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Истинска толерантност
Вярата в „авторитета“ е толкова силна, че много хора автоматично свързват неодобрението на нещо с желанието това нещо да бъде обявено от „Властта“ за „незаконно“. В своя личен живот повечето хора изобщо не биха
си и мечтали да си позволят използване на насилие срещу
всеки човек, когото срещнат и който има навик или начин
на живот, който те смятат за неприятен. Почти всеки човек
редовно толерира избора и поведението на другите хора,
които той не одобрява. Разбира се, да „толерираш“ нещо
означава просто да позволиш то да съществува (т. е., да се
въздържиш от опити да го ликвидираш насилствено); не
означава да го оправдаваш или да го одобряваш. Истинската толерантност е онова, което позволява на хора с различни гледни точки и системи от вярвания да съществуват
мирно и съвместно.
По ирония, „толерантността“ често се използва от
етатистите като извинение за предизвикване на нетолерантно отношение. Например, ако работодател реши да не влиза в отношения с някого, заради неговата раса, религия,
сексуална ориентация или някое друго негово общо качество, някои хора наричат това „нетолерантност“ (въпреки
че не е), и след това препоръчват „авторитетът“ да използва
силата на „закона“ да принуди работодателя да наеме всеки, когото „авторитетът“ смята, че трябва да наеме. А това
е нетолерантност, защото означава забрана на даден човек
да вземе свое решение относно това с кого да има отношения и с кого да търгува.
Това е само един от многото примери за това как вярата в „авторитета“ задълбочава различията и предизвиква
насилие там, където то иначе не би възникнало. Има няколко ненасилствени начина, чрез които хората могат да
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обезсърчат поведение, което не одобряват. Например, собственик на фирма отказва да наеме на работа негри (което,
колкото и да е неприятно, не е акт на агресия). Онези,
които сметнат такава политика за обидна, биха могли да
бойкотират фирмата на този човек или да говорят срещу
неговата практика или убеждения. Вместо това, обичайната
реакция на етатистите при такава ситуация е да помолят
онези, които са с „авторитет“, да наложат на всеки със сила
уж справедливо и просветено решение.
Същото важи и за много други обществени проблеми. Борбата за това дали еднополовите бракове да бъдат
„законно“ признати или обявени „извън закона“ не е нищо
друго, освен състезание по нетолерантност от двете страни. Не е оправдано насила да се възпрепятстват двама
мъже да казват, че са женени, нито пък е оправдано да се
принуждава когото и да било да признава такава връзка за
„брак“. Схващането, че всеки трябва да има едни и същи
разбирания за това какво представлява бракът (или каквото
и да било друго) е симптом за конформистки фашизъм. По
същия начин законите срещу „сквернословието“ се стремят
насилствено да ограничат онова, което хората могат да четат или гледат. „Законите срещу наркотиците“, както и
всичко, което върши Администрацията по храните и медикаментите, представляват опити насилствено да се ограничат веществата, които хората могат да приемат. „Законите
за минималната заплата“ се опитват насилствено да управляват договарянето между двама души. „Законите против
дискриминацията“ се опитват на принудят хората да правят
сделки и да влизат в отношения, каквито те не желаят.
„Закони“ като „Закона за американците с увреждания“ се
опитват да използват сила в името на „равнопоставеността“, за да управляват това какви услуги могат да предлагат
хората, като затварят фирми, ако собственикът не може да
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си позволи да инсталира рампа за инвалидни колички.
Всички такива „закони“, всички такива действия на
„авторитета“ и „Властта“, са актове на агресия, точно
обратното на толерантността. Абсурдно е да се опитваш
да принудиш хората да бъдат добри или справедливи, или
състрадателни не само затова, че агресията по същността
си е нещо нередно, но и защото изобщо не може да има
само една представа за това какво е добро, справедливо и
състрадателно. Това, че милиони хора се борят за меча на
„авторитета“, като всеки се надява насилствено да наложи
на всички останали своето виждане за „доброто“, е пряката
причина за по-голямата част от насилието и потисничеството в историята. Въпреки че може да изглежда противоречащ на здравия разум, от историческа гледна точка следният факт е безспорен: най-много от злините, извършени
през историята, произтичат от опитите да се използва
„авторитет“ за извършване на добрини.
Конституцията на Съветския съюз, например, описва „авторитет“, който трябва да третира всички еднакво,
независимо от раса или религия, професия или пол, и да
защитава индивидуалните права на всички граждани в техния икономически, политически и социален живот. „Правата“, изброени в съветската конституция, включват между
другото свобода на словото и свобода на вероизповеданията, право на труд, право на отдих и развлечения, право на
жилище, право на образование, право на здравеопазване и
право на възрастните граждани да получават грижи. Реалният резултат от този благородно звучащ експеримент обаче, беше непрекъснато насилие и репресии, тормоз и заплахи, икономическо поробване, насилствено потискане на
мисленето и изразяването на мнение, широкомащабна бедност и убийство на десетки милиони човешки същества,
много от които чрез преднамерено предизвикан глад. Кон219

ституцията на Китайската народна република е много подобна на тази на Съветския съюз, а и резултатите бяха същите: широкомащабно насилие, репресии и тирания, както
и масови убийства. (Опитът на китайските „авторитети“ да
използват държавно насилие за намаляване нарастването
на населението е с особено ужасни и осъдителни резултати).
Тираните винаги претендират, че имат най-благородните намерения за това, което правят. Но дори добрите
намерения, когато се добавят към вярата в „авторитета“,
винаги водят до неморално насилие, понякога до почти невъобразима степен. Дори без всички исторически примери,
трябва да е очевидно, че опитът да се постигне състрадание и справедливост, любов и добродетелност, сътрудничество и братски отношения чрез авторитарна агресия и
насилие, е безумие, и че „Властта“, според самата си природа, като средство за насилствено управление, изобщо не
води и изобщо не може да доведе до справедливост, мир и
хармония.
Струва си също така да се отбележи, че както политическата левица, така и политическата десница е влюбена
в идеята за „равенство“, при което политическата десница
набляга на „равенство пред закона“, а левицата – на равенство на условията. Но в действителност нито една от двете
не желае истинско равенство, защото и двете изключват
управляващата класа от такова „равенство“. За истинското
равенство всяка „Власт“ е неприемлива, защото управляващият и поданикът изобщо не могат да бъдат равни. Това,
което етатистите всъщност искат, е равенство между робите, но огромно неравенство между робите и господарите.
Това още веднъж показва, че те смятат „Властта“ за нещо
свръхчовешко, защото изобщо не им идва на ум, когато настояват за „равенство за всички“, че равенството включва
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също и политиците и полицията.
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Голяма или малка, с ляво или дясно управление, държавата е зло
Всеки човек, който подкрепя „Власт“ под каквато и
да било форма – либерална, консервативна, умерена, независима, комунистическа, фашистка, конституционалистка
или с каквито и да било други качества – вярва, че представителите на „авторитета“ трябва да извършват в огромни
размери актове, които, ако се извършват от всеки друг човек, масово ще бъдат разпознати като несправедливи и неморални. Всички етатисти вярват, че хората, които са включени във „Властта“, са изключени от основния човешки
морал и не само че могат да вършат неща, които другите
хора нямат право да вършат, но и че трябва да вършат такива неща (уж) за доброто на обществото. Видът и степента на агресията варират, но всички етатисти подкрепят
агресията.
В митологията на етатистите политическото „ляво
крило“ и политическото „дясно крило“ са антиподи. В действителност, това са двете страни на една и съща монета.
Разликата се състои само в това, което различните гласоподаватели се надяват, че хората с власт ще направят с тази
власт. Но на практика всички – и „леви“, и „десни“ политици – участват в преразпределението на богатствата,
подклаждането на войни, централизираното управление на
търговската дейност и в множество насилствени ограничения на поведението на своите поданици. Тъй като държавите, управлявани от „десницата“ и „левицата“, се приближават към тотална власт, те стават напълно неразличими една
от друга. Уж „крайно десният“ режим на Хитлер и уж
„крайно левият“ режим на Сталин фактически са идентични. Каквато и да бъде първоначално обявената цел и на
двете, крайният резултат е тотална власт и контрол в ръ222

цете на политиците и пълна безпомощност и поробване на
всички останали хора. Възможността за избор между политическата „левица“ и политическата „десница“ дава толкова власт и свобода на хората, колкото ако им позволят да
избират между смърт чрез обесване и смърт чрез разстрел.
И добавянето на независима трета партия добавя само
възможност за избор на смърт на електрическия стол. И
докато хората се препират само за това коя банда трябва да
пороби всеки (познато също като „демокрация“), хората ще
останат поробени.
По ирония, етатистите от всички политически видове се оплакват от влиянието, което „лобисти“ и „специални
интереси“ имат върху политиците, като пренебрегват факта, че всеки гласоподавател е със специален интерес и че
всеки участник в избирателна кампания е лобист. Щом хората приемат постулата, че „Властта“ има правото насилствено да управлява под лупа обществото, неизбежна става
непрекъснатата надпревара между различни групи, всяка
от които засипва с пари и любов политиците, за да може тя
да постигне целта си. Глупаво е да подкрепяш авторитарното управление („Властта“), само за да се оплакваш след
това от неизбежния резултат от авторитарното управление: хора, опитващи да купят влияние. Политиците могат
да бъдат купени само защото имат властта да се продават, а
те имат властта да се продават само защото хората вярват
във „Властта“. Държавната власт винаги ще бъде използвана да служи на плановете на един човек за сметка на друг
човек (как би могло иначе да се използва насилието?), обезсмисляйки идеята за „корумпираната Власт“. Всеки етатист иска „Властта“ насилствено да наложи волята си на
другите хора, но нарича „корупция“ това, ако планът на
някой друг постигне успех – лицемерието е поразително.
По същия начин консерваторите-мъдреци, в диску223

сионни предавания по радиото или другаде, лицемерно
критикуват либералите затова, че подкрепят насилственото
преразпределение на богатствата, а самите мъдреци правят
точно същото нещо за леко различни цели. Да критикуваш
социалните помощи, а да подкрепяш субсидиите за фирмите, или да критикуваш опитите да се наложи „справедливост“ чрез законодателството, а да подкрепяш „войната
срещу наркотиците“, или да критикуваш либералните планове за национализиране на промишлеността, а да подкрепяш гигантската, финансирана чрез насилие армия на
„Властта“ (което означава да оправдаваш отбранителната
промишленост), показва пълно отсъствие на философски
принципи. В същото време, еднакво лицемерно е либералите справедливо да заклеймяват разпалването на войни от
„десницата“, а да подкрепят гигантския, натрапен, непоносим грабителски рекет („данъчно облагане“), или да се
оплакват от „нетолерантността“ на „десните“, а да подкрепят всички начини на авторитарно управление на поведението. Всъщност няма реална разлика между философските принципи на един етатист и друг, защото и двамата
приемат постулата, че управляващата класа с правото да
управлява и граби населението, е необходима и легитимна.
Единственият спор след това не е върху някой от принципите, а е просто спор върху това как трябва да се разпредели плячката и какъв избор трябва да бъде принудено да
вземе простолюдието. Не съществува такова нещо като толерантен либерал или толерантен консерватор, защото
нито един от тях не толерира хора, които харчат собствените си пари и управляват собствения си живот.
Истина е, че степента на злото и видовете неморална агресия, която етатистите подкрепят, варира в зависимост от различните стилове етатизъм. Конституционалистите, например, подкрепят относително ниска степен на
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грабителство („данъчно облагане“) и проповядват, че чрез
заплахи и насилие („регулиране“) трябва да се управлява
само някакъв ограничен брой дейности и поведение. Но
всяка власт, която всяка конституция уж давала на всеки
законодателен орган, е власт, която не се притежава от
обикновените смъртни. Кой би си направил труда да напише в конституцията член, с който на определени хора да
се делегира право, притежавано вече от всички останали
хора? Всяко такова „даване на власт“ и всеки документ,
претендиращ, че създава „Власт“ или упълномощава някакъв „законодателен орган“ да прави всичко, са опити да се
издаде разрешително за извършване на злини. Обаче, както
би трябвало да е съвсем очевидно от само себе си, нито
един човек или група хора – независимо от документите,
които те създават, или ритуалите, които изпълняват – не
може да даде на някой друг морално разрешение да извършва злини. И поставянето на някакви „ограничения“ на
такова разрешение изобщо не го прави по-разумно или позаконно. Накратко казано, да подкрепяш „Властта“ винаги
означава да подкрепяш злото.
И либералите, и консерваторите настояват, че някой
трябва да „командва“, защото това е реалността, в която са
израснали: единственото нещо, което се изисква от тях, е
да останат подчинени на авторитета. От това обучение те
имат малка или никаква представа какво да правят, ако бъдат оставени да се оправят сами, ако никой не им казва
какво да правят. Така те отказват да пораснат и се опитват
да създадат чрез халюцинации един свръхчовешки „авторитет“. Парадоксално, но въпреки че няма земен вид над
човешките същества, те се мъчат да сътворят това свръхчовешко нещо от нищо друго, освен от човешки същества, а
след това се опитват да му дадат свръхчовешки качества,
права и добродетели.
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Цялата идея е илюзорна, но тя се споделя от огромното мнозинство от хората по цял свят, които отказват
да приемат факта, че няма пряк път за определяне на правилно и неправилно, че няма магически трик, който да направи така, че истината и справедливостта автоматично да
победят, че няма „система“, която може да гарантира безопасност и справедливост, и че всеки ден смъртните човешки същества с всичките си недостатъци и слабости, са
най-добрата и единствена надежда за цивилизацията. Не
съществуват нито добрата фея, нито Дядо Коледа, нито
магическото нещо, наречено „Власт“, което може да накара
неморалния вид да се държи морално или да накара група
от несъвършени хора да функционира съвършено. И вярата
в такова нещо, вместо да бъде безсмислена и неефективна,
драстично увеличава общото ниво на глупостта, противоречията, несправедливостта, нетолерантността, насилието,
потисничеството и убийствата в човешкото общество. Въпреки това, повечето от онези, на които им е втълпено да се
прекланят пред „Властта“, по-скоро упорито биха поддържали своето познато, ужасно разрушително, страшно
лошо, изключително антихуманно суеверие, отколкото да
пораснат и да приемат факта, че няма никой над тях, че
няма гигантска мама или татко да съобщи добрата новина,
че те са на върха и че всеки от тях е персонално отговорен
за решението какво трябва да направи, и после – за това да
го направи. За съжаление, те биха изтърпели ада или непрекъсната война и тотално робство, отколкото да приемат
несигурността и отговорността, които идват със свободата.
Вярата в „авторитета“ обезсилва и потиска всяко положително влияние на религиозните и моралните убеждения. Онова, което повечето хора наричат своя „религия“, е
празна витрина и онова, което повечето хора рекламират
като своя морална добродетел, няма връзка с морала, тъй
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като те вярват в мита за „авторитета“. Християните, например, биват учени на неща като това: „Ако някой те удари по
едната буза, обърни му и другата“, „Обичай ближния си“ (и
дори: „Обичай враговете си“) и „Прави на другите това,
което искаш да ти правят“. Обаче всеки т. нар. християнин,
който вярва във „Властта“ постоянно се отрича от тези
принципи, подкрепяйки постоянната агресия срещу всеки
човек – приятел и враг, съсед и непознат – чрез култа към
„Властта“. Да се представяш за благочестив, набожен,
състрадателен, обичащ и добродетелен, а да „гласуваш“ за
някаква банда, която обещава да използва насилие, за да
управлява действията на всеки, когото познаваш, е върхът
на лицемерието. Да се въздържаш лично да ограбваш
ближния си, а да искаш някой друг да прави това, е както
малодушно, така и лицемерно. Обаче почти всеки християнин (и всеки член на всяка друга религия) редовно прави
такива неща чрез „политическа“ подкрепа.
Както беше споменато по-горе, вярата във „Властта“
е чисто религиозно вярване. По тази причина огромното
мнозинство от онези, които носят името „атеист“, всъщност не са атеисти, защото вярват в бога, наречен „Власт“.
Те, разбира се, не признават, че това е религиозно вярване,
но тяхната вяра в този неосезаем, свръхчовешки спасител
на човечеството („авторитетът“) е толкова дълбока и религиозна, колкото всяко друго религиозно вярване. По ирония, атеистите често бързат да обърнат внимание на разрушенията, извършени през историята в името на религията,
но пропускат да забележат страховитите резултати от вярата в бога, пред който те се прекланят: „Властта“. Атеистите са абсолютно прави да обръщат внимание на това, че
когато църквите са били приети за „авторитет“ – организация, за която се смята, че има правото насилствено да
управлява другите хора – много от тях са извършили широ227

комащабни, ужасни терористични актове, изтезания и
убийства. Но онова, което повечето съвременни атеисти не
успяват да схванат, въпреки ясното и очевидно доказателство, е, че те са членове на най-разрушителната църква в
историята – църквата на „Властта“, която успя да причини
безпорядък, смърт и разрушения, далеч надхвърлящи онова, което са направили най-зловещите църкви в миналото.
Например, в продължение на двеста години, около единдва милиона хора са избити в религиозните войни, наречени „кръстоносни“. За сравнение, през двадесети век, за
половината от това време над сто пъти повече хора бяха
избити чрез „прогресивната политика“ на колективистичната „Власт“. Напредъкът на технологията несъмнено изигра огромна роля за увеличението на броя на убитите, но
въпросът е, че независимо от това, дали маската на авторитета е носена от църквата или от държавата, суеверието е
ужасно опасно и резултатите – ужасно разрушителни. Фактът, че толкова много атеисти разпалено заклеймяват една
форма на суеверие, а пламенно подкрепят друга форма,
показва поразителна степен на избирателна слепота. Често
онези, които са най-силно критични към потисничеството
чрез „религията“, са някои от най-набожните „правоверни“, вярващи в бога, наречен „Власт“.
Освен това, в очите на онези, които вярват във „Властта“ има огромна разлика между приемливото поведение
на някой човек и приемливото поведение на „Властта“. Когато някой човек открадне 100 долара, това се смята за
неморално престъпление, а когато „Властта“ краде билиони долари всяка година, това се смята за приемливо. Ако
някой обикновен човек си отпечата своя собствена 100-доларова банкнота и отиде да я похарчи, това се смята за измама и фалшификация – неморален акт, близък до кражбата. Когато „Властта“ даде „законно“ разрешение на Фе228

дералния резерв да направи същото нещо, но с билиони
„долари“ без покритие, това се смята за приемливо, дори
полезно и необходимо. Въпреки че различни „Власти“ декларират, че на обикновения човек не е „позволено“ да притежава огнестрелни оръжия, на наемниците на „Властта“ е
позволено да имат огнестрелни оръжия, бомби, бойни самолети, танкове, ракети, дори с ядрени бойни глави.
По ирония, такива оръжия – с изключение на ядрените – на практика се дават в ръцете на същите онези хора,
на които, преди да станат наемници на държавата, им е
било забранено да притежават огнестрелни оръжия. С други думи, когато тези хора използват своя собствена преценка, някои политици ги обявяват за твърде неблагонадеждни и твърде опасни за обществото, за да им се има доверие и да им се разреши да притежават револвер с пет
патрона. Но когато същите тези хора сляпо изпълняват заповеди, подчиняват се на командната верига, същите онези
политици обявяват, че на тези хора може да се има доверие,
като им се позволи да имат бойни пушки, снайпери, гранати, тежки картечници, танкове, бойни самолети, бомбардировачи, тежка артилерия и безброй други инструменти за
широкомащабно разрушение.
Освен че между онова, което масите възприемат като приемливо индивидуално поведение, и онова, което
възприемат като приемливо поведение на „Властта“, съществува огромна пропаст, преценката на обществото към
това кога „Властта“ е стигнала „твърде далеч“, изглежда
почти произволна. Критериите, по които обикновените
хора биват съдени, са прости и постоянни: ако те откраднат, измамят, нападнат или убият, това е лошо. Но мярката
за правилно и неправилно за „Властта“ изглежда съвсем
произволна. Например, сега е всеобщо прието, че обявяването на алкохола „извън закона“ би било несправедливо, но
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обявяването на марихуаната „извън закона“ – и използването на широкомащабно, постоянно насилие за прилагане на тази забрана – е законно. Ето едно дори още постранно противоречие: повечето хора биха се засегнали
справедливо, ако „Властта“ се опита да принуди всички
хора да събират боклуците в собствения си квартал, но
повечето приемат за законно, когато „Властта“, чрез военната „повинност“, принуди хората да отидат в друга
страна или да убиват хора, или да умрат. Странно, но този
най-ужасен пример за принудителен труд – принуждаване
на хора да прекосят половината земно кълбо, за да убиват
абсолютно непознати – се извършва дори от „Властта“, чиито собствени правила (т.е. Тринадесетата поправка) забраняват „принудително робство“.
Ясно е, че границите на това какво е позволено на
„Властта“ да прави, що се отнася до обикновените хора, не
се базират изобщо на никакви принципи. Една от причините хората по цял свят и през цялата история толкова мудно
да се съпротивляват на тиранията, при условие, че настъплението на тиранията е бавно и стабилно, е тази, че изобщо не са смятали, че тираните са „прекрачили границата“. Това е така, защото без каквито и да било основни
принципи, чрез които да се измерва правилно и неправилно, не може да има граница за прекрачване. Вярата в „авторитета“ е напълно несъвместима с каквито и да било
принципи точно защото същността на вярата е идеята, че
онези, които имат „авторитет“, не са задължени да спазват
същите правила на поведение като своите поданици. Ако
разсъждаваме логично, как поданиците изобщо биха почувствали, че имат пълно право да налагат критерии за поведение на своите господари? И ако „данъчното облагане“
(насилствената конфискация на средства) се увеличи от
62% на 63%, как би могъл който и да било етатист по
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принцип да декларира, че всяка граница е прекрачена, или
че „Властта“ е прекрачила предела? Не може да има
принципно възражение срещу грабежа, освен ако това не е
възражение срещу какъвто и да било размер на грабеж,
дори и „законен“. Ако 1% насилствена конфискация на
средства от страна на „Властта“ е законна по принцип, същото се отнася и за 99%. Или управниците владеят хората
и имат правото да вземат колкото си поискат, или хората
притежават сами себе си и управниците нямат никакво
право насилствено да отнемат каквото и да било от тях. Не
може да има някакъв среден принцип. Как може да бъде?
Каква рационална основа евентуално би имало, за да се
поддържа вяра, че 46% робство е добро, но че 47% робство
е лошо? Как би могло да съществува каквато и да било
принципна граница където и да било между 0% и 100%?
Когато насилието на „Властта“ стане твърде широко
разпространено, твърде своеволно и твърде ужасно, етатистите много бавно започват да се съмняват в него. Но
няма реални принципи, които да указват как да преценяват
справедливостта на действията на управляващата класа.
Щом е прието, че една група хора има присъщото право да
извършват актове на агресия срещу другите хора, няма
обективен критерий за ограничаване на такова право. Ако
„Властта“ може да изисква от хората да имат „свидетелство
за право“ на управление, за да отидат с кола до магазина на
ъгъла, защо да не може да изисква от хората „свидетелство
за право“ да ходят по улицата? Ако за „законодателите“ е
законно да искат регистрация и регулиране на притежанието на огнестрелно оръжие от частни лица, защо да не бъде
законно за тях да изискат регистрация и регулиране на
всички форми на речта и изразяването? Ако е редно
политиците да създават и налагат монопол на „Властта“
върху доставката на писмата (какъвто има Пощенската
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служба на САЩ), защо да не е редно за тях да създадат и
наложат монопол на „Властта“ върху телефонните услуги?
Причината „Властта“ винаги да върви по опасен
път, постоянно отдалечавайки се от свободата и приближавайки се към тоталитаризма, е тази, че щом някой приеме
постулата за съществуването на управляваща класа, вече
няма каквато и да е обективна основа за прилагане на
каквито и да било ограничения за властта на управляващата класа. Не може да има рационален морален критерий, по
който да се каже, че даден човек има правото да извършва
актове на агресия – кражба, заплашване, нападение и насилие – но че той може да извършва такива актове само до
известна степен или само ако е „необходимо“. Ако допуснем, че робите са законна собственост на някой друг,
само за да заявим след това, че има ограничения за това,
което техният господар може да прави с тях, това е логическо противоречие. Ако един поданик приеме някакъв
господар (включително този, наречен „Власт“), а след това
си въобрази, че той – поданикът – ще решава каква ще бъде
степента на господарската власт, това няма връзка с логиката и реалността. Обаче именно това се стремят да направят всички вярващи в „представителното управление“.
Казано накратко, онези, които вярват в „авторитета“
са приели, на най-фундаментално ниво, че са притежавани от някой друг: от хората, които претендират, че са „авторитет“. След като са приели тази идея, те продължават след
това да молят своите господари за услуги. Като постъпват
така обаче, хората постоянно укрепват идеята, че, в края на
краищата, от господарите зависи какво ще направят с поданиците. Едно постоянно послание ехти през целия „политически процес“: „Ето нещата, които ние, хората, молим
вас, управниците, да ни позволите да направим“. Скритото
послание, което лежи в основата на всички политически
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действия, е, че единствената власт, която има народът, е
властта да хленчи и да се моли, и че, в края на краищата,
винаги зависи от господаря какво ще се случи. Да настояваш за каквито и да било изменения на „закона“ означава
да приемеш, че „законът“ е легитимен.
За разлика от това, ако към един въоръжен шофьор
се приближи автокрадец с нож, шофьорът няма да чувства
необходимост да лобира пред агресора, да го моли да му
даде разрешението си шофьорът да запази колата си. Ако
шофьорът има средствата със сила да отблъсне нападателя,
той би имал всякакво право да направи това. Да молиш за
нещо означава да приемеш, че решението се взема от другия човек. Да молиш онези от „Властта“ за малко повече
свобода означава да приемеш, че от тях зависи, дали хората могат да бъдат свободни или не. С други думи: да молиш за свобода означава да не бъдеш свободен, а да приемеш подчинението си пред някой друг. Представете си какъв оксиморон е това някой да твърди, че има „неотменимо
право“ да прави нещо, а след това да моли политиците за
тяхното законодателно разрешение да прави това нещо. Вярата в „авторитета“ в края на краищата води дотам, че дори
онези, които се представят като пламенни защитници на
свободата, да се примиряват със своето собствено подчинение. Онези, които претендират, че обичат свободата, а
страдат от суеверието, наречено „авторитет“, колкото и високо да „настояват“ политиците да изменят някакъв „закон“, просто утвърждават легитимността на управлението
на управляващата класа над самите тях, като негласно се
съгласяват, че хората се нуждаят от „законодателно“ разрешение на управляващата класа, за да имат правото да
направят нещо.
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Последиците от мита върху защитниците на свободата
Самата „Власт“ не причинява вреда, защото е нещо
фиктивно. Но вярата във „Властта“ – схващането, че някои
хора всъщност имат моралното право да управляват други
хора – е причинило неизмерими болки и страдания, несправедливост и потисничество, робство и смърт. Фундаменталният проблем не се намира в някакъв комплекс от сгради или някаква група политици, или някаква банда войници или служители. Фундаменталният проблем не е организация, на която може да бъде гласувано недоверие или която може да бъде свалена или „реформирана“. Фундаменталният проблем е самата вяра – заблудата, суеверието и
митът за „авторитета“ – който живее в умовете на няколко
милиарда човешки същества, включително и на онези, които са страдали най-много заради тази вяра. По ирония,
вярата в „авторитета“ оказва огромно влияние върху възприятието и действията дори на онези, които активно се
борят срещу конкретен режим. Суеверието драстично изменя и ограничава начините, по които дисидентите се „борят“ срещу потисничеството и прави почти всички техни
усилия неплодотворни. Нещо повече, ако конкретен тиранин бъде свален, което се случва рядко, една форма на потисничество почти веднага се замества с друга – често с
такава, която дори е по-лоша от предишната.
Вместо да се борят срещу несъществуващ звяр, онова, което „борците за свобода“ трябва да направят, е да
признаят, че той не е реален, че не съществува, че не може
да съществува, а след това да действат съответно. Разбира
се, ако само малко хора преодолеят суеверието, те вероятно
ще бъдат подигравани, заклеймявани, нападани, затваряни
или убивани от онези, които са все още твърдо вярващи в
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мита. Но когато едно поне значително малцинство сред
хората надрасне суеверието и съответно промени поведението си, светът рязко ще се промени. Когато хората желаят истинска свобода, те ще я постигнат, без да са необходими каквито и да било избори или революции.
Проблемът е, че всъщност почти никой не желае
човечеството да бъде свободно и почти никой не се противопоставя на потисничеството принципно. Казано с други
думи, последиците от мита за „авторитета“ остават непокътнати дори в умовете на повечето хора, които смятат
себе си за бунтовници, неконформисти или свободомислещи. В юношеска възраст много хора преминават през период на явен бунт, който се състои главно в това да правят
неща, които „авторитетите“ са им казали да не правят: пушат, водят безразборен секс, използват наркотици, носят
различни дрехи или прически, поставят си татуировки,
пробиват си носа, устните, пъпа за поставяне на халки и т.
н. Всъщност, техните действия все още се управляват, макар и наопаки, чрез мита за „авторитета“. Вместо да се
подчиняват заради самото подчинение, те не се подчиняват,
заради самото неподчинение, но все още не показват признаци, че са способни да мислят за себе си. Те се държат като сърдити деца, а не като самодоволни деца, но все още не
се държат като възрастни. И в повечето случаи тяхното
естествено желание да скъсат веригите на „авторитета“ не
трае дълго, те „надрастват“ своите анти-авторитарни
склонности и постепенно се превръщат обратно в „образцови граждани“, т. е. в покорни поданици.
Например, уж радикалните, анти-авторитарни хипита от 1960-те, кажи-речи станаха новата „Власт“ на Съединените щати при президентстването на Бил Клинтън. Дори
„пийсниците“, чиято мантра беше „живей и остави да живеят“, при първа възможност да станат нов „авторитет“
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избраха насилственото вмешателство в живота на другите
хора, колкото това на своите предшественици или повече
от него, включително чрез завоевателни войни. „Поколението X“, „MTV тълпата“ и т. н. винаги фокусираха усилията си върху това да поставят на власт хората, които се съгласяват с тях, вместо да работят върху това наистина да се
постигне свобода. Има фундаментална разлика между това
да се оплакваш от конкретна управляваща класа и това да
признаеш и да се противопоставиш на безумието, наречено
„авторитет“, принципно. Казано накратко, при всички различни социални прояви на т. нар. бунтарство и неконформизъм, всъщност почти никой не избягва от мита за
„авторитета“. Вместо това, те просто се опитват да направят нов „авторитет“, нова управляваща класа, нова „Власт“,
нова централизирана машина за насилие, чрез която те биха могли насилствено да подчинят и управляват ближните
си. Накратко казано, почти всички т. нар. „бунтовници“ са
пунтьори, които се правеха, че се съпротивляват срещу
„Властта“, но които всъщност искаха да бъдат именно
„Властта“.
И трябва да се очаква това. Ако някой започне с
предпоставката, че задължително трябва да има „авторитет“ и че упражняването на господство от „Властта“ е легитимна ситуация, защо да не може всеки човек да иска да
командва? Всеки човек по дефиниция иска светът да бъде
уреден по начина, по който той си мисли, че трябва да бъде
уреден, и по какъв по-добър начин всеки човек може да
постигне това от този да стане цар? Ако някой приеме
схващането, че авторитарната власт е валидна, защо да не
иска тя да бъде използвана за евентуално създаване на свят,
уреден по начина, по който той иска да бъде уреден? Ето
защо единствените, които наистина подкрепят свободата
принципно, са анархистите и волунтаристите – хората, ко236

ито разбират, че насилственото властване над другите хора
не е легитимно, дори когато се нарича „закон“ и дори когато се извършва в името на „народа“ или „общото благо“.
Има голяма разлика между това да се бориш за нов, помъдър господар, и това да се бориш за свят на равенство, в
който няма господари и роби. По същия начин има голяма
разлика между роб, който вярва в принципите на свободата, и роб, чиято крайна цел е да стане новият господар.
Дори онези, които подкрепят относително ограничения,
доброкачествен тип „Власт“, са против свободата. Докато
хората вярват в мита за „авторитета“, всяко падане на един
тиранин ще бъде последвано от създаване и израстване на
нов тиранин. Историята изобилства от примери като Фидел
Кастро и Че Гевара, които описваха себе си като „борци за
свобода“ достатъчно дълго, за да станат новите потисници.
Несъмнено, те бяха съвсем искрени в пламенното си противопоставяне на потисничеството, от което те и техните
приятели са страдали, но те не се противопоставиха принципно на авторитарното потисничество, което показаха ясно чрез поведението си, щом сами получиха власт. Този
модел се е повтарял отново и отново през историята, като
негодуванието от един тираничен режим е посявало семето
на следващия тираничен режим. Дори издигането на Хитлер на власт беше до голяма степен заради гнева срещу
причинените от Версайския договор, според германците,
несправедливости и страдания. Разбира се, докато бунтовниците страдат от суеверието, наречено „авторитет“, техният най-важен приоритет, щом свалят една „Власт“, ще
бъде да изградят нова. Така че дори актове на велика храброст и героизъм, извършени от хора, все още вярващи във
„Властта“, не са постигали нищо друго, освен смяна на
един тиранин с друг. Много хора могат да разпознаят и да
се противопоставят на определени актове на тирания, из237

вършени от определени режими, но съвсем малко признават, че главният проблем не е кой седи на трона; проблемът е, че има трон, на който да се седи.
Същото неразпознаване на истинския проблем се
среща и при по-светска, относително мирна „реформа“. В
САЩ, например, голяма част от населението е абсолютно
способна да види несправедливостите в резултат от „войната срещу наркотиците“, разпалването на войни по цял
свят и други нарушения на гражданските права, извършвани от тираните-републиканци. Обаче като не разпознават
вярата в „авторитета“ като реален проблем, онези, които
разпознават такава несправедливост, вместо това предлагат
като решение да се дадат на тираните-демократи юздите на
„Властта“. Същевременно, друга голяма част от населението е абсолютно способна да види несправедливостите в резултат на тежкото „данъчно облагане“, дребнавото управление на промишлеността, схемите за преразпределение на
богатствата, обезоръжаването на гражданите („оръжейния
контрол“) и т. н. Но като не разпознават вярата в „авторитета“ като реален проблем, онези, които разпознават такава
несправедливост, предлагат като решение да се дадат юздите на „Властта“ обратно на тираните-републиканци. И така,
десетилетие след десетилетие машината на потисничество
преминава от едни ръце в други, а индивидуалната свобода, във всички аспекти на живота, продължава да се смалява. И въпреки това, всичко, което повечето американци
изобщо могат да измислят като решение, са още едни избори или друга политическа партия, или друга застъпническа
кампания с надежда да измолят от управляващата класа да
бъде по-мъдра или добронамерена.
Някои хора, виждайки бедственото положение, причинено от двупартийната система, обвиняват „екстремизма“ за негативните последици от управлението на „Власт238

та“. Те изказват предположение, че ако хората подкрепяха
само форма на насилствено управление някъде между
„крайната левица“ и „крайната десница“, нещата биха се
оправили. Такива хора твърдят, че са независими, умерени
и без предразсъдъци, но в действителност са просто поддръжници на потисничеството изобщо, вместо да бъдат
поддръжници на конкретен вид потисничество. „Левицата“
и „десницата“ са просто две маски, които една управляваща класа носи, и ако се направи нова маска, която да
бъде компромис между първите две, тя няма да окаже
каквото и да било влияние върху естеството на звяра или
разрушението, което причинява той. Заемането на позиция
точно между „левичарската“ тирания и „десничарската“
тирания не води до свобода; това води до двупартийна тирания.
Нито един от онези, които гласуват за демократите
или републиканците – или за която и да е друга партия – не
разпознава основния проблем и в резултат на това изобщо
никой не се и доближава до някакво решение. Те остават
роби, защото техните мисли и дискусии са ограничени до
безсмислени въпроси за това кой трябва да бъде техният
господар. Те изобщо не си и помислят – и не смеят да си
позволят да си помислят – за възможността изобщо да нямат господар. В резултат на това те се фокусират изцяло
върху политически действия от един или друг вид. Но
основата на всички политически действия е вярата в „авторитета“, което е самият проблем. Така че усилията на етатистите са и винаги ще бъдат обречени на провал.
За съжаление, това важи също и за по-малко популярните течения, уж по-силно подкрепящите свободата
„политически движения“, включително конституционалистите, либертарианците и др. Тъй като те мислят и действат
в рамките на играта „Власт“, техните усилия не само че
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напълно не са в състояние да решат проблема, а всъщност
отежняват проблема чрез непреднамерено легитимиране на
системата на господство и подчинение, която носи името
„Власт“.
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Правилата на играта
Въпреки че повечето хора твърдят, че обичат свободата и вярват в „неотменимите“ права, те позволяват на
суеверието, наречено „авторитет“, рязко да ограничи тяхната ефективност. Повечето от онова, което такива хора правят, по един или друг начин се състои в това да молят тираните да променят „законите“ си. Независимо, дали активисти водят кампания за или против даден кандидат, или
лобират за или против дадена част от „законодателството“,
те просто укрепват възприетото мнение, че подчинението
пред авторитета е морална повеля.
Когато активистите се опитват да убедят политиците да намалят „данъците“ или да отменят някакъв „закон“,
тези активисти мълчаливо признават, че се нуждаят от
разрешение от своите господари, за да бъдат свободни. И
човекът, който се кандидатира на избори, обещавайки да се
бори за народа, иска да каже също, че решението за това
какво ще бъде позволено на простолюдието да прави, зависи от онези във „Властта“. Както казва Даниел Уебстър:
„Има хора от всички възрасти, които имат намерение да
управляват добре, но те имат намерение да управляват;
те обещават да бъдат добри господари, но те имат намерение да бъдат господари“. Някои активисти изразходват огромно количество време, пари и усилия за това да
молят своите господари да променят заповедите си. Много
от тях дори се престарават да изтъкват, че „работят в рамките на системата“ и че не подкрепят нищо „незаконно“.
Това показва, че, независимо от недоволството им от онези,
които са на власт, те все още вярват в мита за „авторитета“
и ще съдействат на „законната“ несправедливост, докато не
убедят господарите да променят правилата – за да се „узакони“ справедливостта. Макар че очакваното послание на
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дисидентите може да бъде, че те не одобряват онова, което
правят господарите, истинското послание, което изпращат
всички политически движения до онези, които са на власт,
е: „Бихме искали да промените своите заповеди, но ще
продължим да се подчиняваме, независимо от това, дали
ще направите това или не“. Истината е, че човек, който се
опитва да постигне свобода, като моли онези, които са на
власт, да му я дадат, предварително се е провалил, независимо от отговора. Да молиш за благословията на „авторитета“ означава да приемеш, че единствено господарят
трябва да направи избора, което означава, че вече си роб по
дефиниция.
Някой, който моли за по-ниски „данъци“, негласно
се съгласява, че от политиците зависи колко от това, което
изкара с труд, човек може да задържи за себе си. Някой,
който моли политиците да не го обезоръжават (чрез „оръжеен контрол“), признава по такъв начин, че от господаря
зависи, дали да остави човека да носи оръжие или не.
Всъщност, онези, които лобират пред политиците да уважават всички „неотменими права“ на хората, изобщо не вярват в неотменимите права. Права, които изискват одобрение от „Властта“, не са неотменими и дори не са права. Те
са привилегии, дадени или отнети по хрумване на господаря. И онези, които имат позиции във властта, знаят, че
няма какво да се боят от хората, които не правят нищо,
освен патетично да молят за свобода и справедливост. Колкото и високо дисидентите да говорят за това, че „търсят“
правата си, посланието, което всъщност изпращат, е: „Съгласни сме, господарю, че от теб зависи какво можем и какво не можем да правим“.
Това основно послание може да се открие във всички видове дейности, които погрешно биват представяни за
форми на съпротива. Например, хората често се включват в
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протести пред сградите на „Властта“, като носят плакати,
скандират лозунги, а понякога дори участват в насилие, за
да изразят своето недоволство от това, което правят господарите. Обаче, дори и такива „протести“, до голяма степен,
не правят нищо друго, освен да укрепват авторитарното
управление. Демонстрациите, гражданското неподчинение,
протестите и т. н., са предназначени за това да изпратят
послание на господарите, като целта е да бъдат убедени господарите да спрат да извършват злини. Но това послание
означава още, че от господарите зависи какво могат да правят хората, което става самосбъдващо се пророчество: когато хората се чувстват задължени към някакъв „авторитет“, те са задължени към този „авторитет“. Цялата власт
на хората от „Властта“ произтича от факта, че техните поданици си въобразяват за тях, че имат власт.
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Узаконяване на потисничеството
Колкото по-усърдно се мъчат някои хора да работят
в рамките на която и да било политическа система, за да
постигнат свобода, толкова повече те укрепват в своето
собствено съзнание и в съзнанието на всеки наблюдател
убеждението, че „системата“ е легитимна. Да молиш политиците да променят „законите“ си означава, че тези „закони“ имат значение и трябва да бъдат спазвани. Нищо не показва по-добре силата на вярата в „авторитета“ от спектакъла на стотици милиони хора, молещи няколкостотин политика за по-ниски „данъци“. Ако хората наистина разбираха, че плодовете на човешкия труд са собственост на човека, който го полага, те изобщо не биха участвали в това
безумие; те просто щяха да спрат да предават своето имущество на политическите паразити. Тяхното желание, резултат от обучението им, да имат одобрението на „авторитета“, създава у тях манталитет не по-различен от манталитета на робите: те буквално се чувстват зле, когато задържат собствените си пари и правят собствен избор, без да
искат предварително разрешението на господаря да направят това. Дори когато свободата им е леснодостъпна, етатистите продължават да лазят в краката на мегаломаните,
молейки за свобода, като по този начин гарантират, че никога няма да бъдат свободни.
Истината е, че не може да вярваш в „авторитета“ и
да бъдеш свободен, защото като приемаш мита за „Властта“ приемаш задължението да се подчиняваш на някакъв
господар, което означава да приемеш собственото си поробване. За съжаление, много хора вярват, че да се молят
на господаря чрез „политически действия“ е всичко, което
могат да направят. Така те завинаги се включват в ритуалите, които само узаконяват отношенията роб-господар, вмес244

то просто да не се подчиняват на тираните. Идеята да не се
подчиняват на „авторитета“, да „нарушават закона“ и да
бъдат „престъпници“ е по-обезпокоителна за тях от идеята
да бъдат роби.
Онези, които искат значително по-ниска степен на
авторитарно управление и насилие, понякога биват обвинявани, че са „против Властта“ – голословно твърдение, което повечето от тях разпалено отхвърлят, като казват, че не
са против самата Власт, а че само искат по-добра „Власт“.
Но, по техните собствени думи, те приемат, че не вярват в
истинската свобода, а в Божественото право на политиците
и в идеята, че управляващата класа може да бъде нещо
добро и законно. Само някой, който все още чувства едно
трайно задължение да се подчинява на заповедите на политиците, би желал да избегне това да му се лепне етикет, че
е „противник на Властта“. Тъй като „Властта“ винаги се
основава на агресия и господство, човек не може да бъде
истински привърженик на свободата, без да бъде против
„Властта“. Фактът, че толкова много активисти отхвърлят
този етикет („противници на Властта“), показва колко дълбоко вкоренено остава суеверието, наречено „авторитет“,
дори в съзнанието на онези, които се представят за пламенни защитници на личната свобода.
(Тук си заслужава да се спомене едно особено впечатляващо явление. Възмутени от авторитарната несправедливост, но нежелаещи да се отърсят от суеверието, наречено „авторитет“, много от участниците в разрастващите
се движения за свобода, милиции и патриотични движения
продължават да търсят или да твърдят, че са намерили някакво „законно“ средство, което ще убеди тираните да ги
оставят на мира. В течение на години се появява теория
след теория, която твърди, че съществува някаква тайна
форма на „Власт“ или някакъв „законен“ трик, или някаква
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официална процедура, която може да освободи човек от
господството на „Властта“. За съжаление, това само показва, че такива хора все още не правят нищо повече от това
да търсят начин да получат разрешение да бъдат свободни.
Но пътят към истинската свобода никога не е бил и никога
няма да бъде нов политически ритуал, нов „законов“ документ или довод, или каквато и да било друга форма на
„политическо“ действие. Единственият път на човека към
истинската свобода е той да се освободи от собствената си
привързаност към суеверието, наречено „авторитет“).
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Либертарианското противоречие
Може би най-добрата илюстрация на това как вярата в „авторитета“ изкривява мисленето и се изпречва на пътя към постигане на свободата, е фактът, че има „либертарианска“ политическа партия. Сърцето и душата на либертарианството е принципът на неагресията: идеята, че извършването на насилие или измама срещу друг човек винаги е нередно и че употребата на сила е оправдана само ако
се използва за защита срещу агресия. Принципът е абсолютно правилен, но опитите да се превърне в реалност
чрез какъвто и да било политически процес, са изцяло вътрешно противоречиви, защото „Власт“ и неагресия са
крайно несъвместими неща. Ако организацията, наречена
„Власт“ спре да използва каквито и да било заплахи и насилие, освен при защита от агресори, тя ще престане да
бъде „Власт“. Тя не би имала право да управлява и да „издава закони“, не би имала право на монопол върху осигуряването на защита и не би имала право да извършва каквото
и да било, което нито едно друго човешко същество няма
право да извършва.
Едно извинение за политическия активизъм на либертарианците е твърдението, че обществото може да се
трансформира от сегашната авторитарна уредба в истински
свободно общество само ако това се извърши много бавно
и постепенно. Обаче това изобщо не се е случило и никога
няма да се случи по съвсем проста причина: или има такова нещо като „авторитет“, или няма. Или има легитимна
управляваща класа, или няма. Или има легитимна управляваща класа с правото да управлява всеки човек, или всеки
човек притежава сам себе си и е морално задължен единствено към своята собствена съвест. Двете парадигми са взаимно изключващи се. Невъзможно е да има нещо средно,
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защото когато има конфликт между онова, което „авторитетът“ заповядва, и онова, което диктува преценката на
човека, невъзможно е да се подчиняваш на двете неща. Едното трябва да има по-висок приоритет от другото. Ако
„авторитетът“ има по-голям приоритет от съзнанието, то
обикновеният народ е законна собственост на управляващата класа, като в този случай свободата не би могла и не
трябва да съществува. Ако пък, от друга страна, съзнанието
е с по-висок приоритет от „авторитета“, то всеки човек
притежава сам себе си и всеки човек трябва винаги да
следва своята собствена преценка за правилно и неправилно, независимо от това какво може да заповядва една самообявила се „Власт“ или „закон“. Не може да се извършва
„постепенна смяна“ между двете, нито може да се направи
компромис.
Опитът да се преобразува либертарианството в политическо движение изисква обезобразен, изопачен хибрид
от два избора: идеята, че една система за господство
(„Власт“) може да се използва, за да се постигне индивидуална свобода. Когато някой „либертарианец“ лобира за
някакъв закон или се кандидатира на избори, чрез собствените си действия той признава, че „авторитетът“ и създаденият от хора „закон“ са легитимни. Но ако някой наистина
вярва в принципа на неагресията, той би разбрал, че заповедите на политиците („законите“) не могат да бъдат над
този принцип и че всеки „закон“, който противоречи на
този принцип, е нелегитимен. Това се отнася също така и
за идеята за „неотменимите права“.Ако даден човек има
изконно право да прави нещо, то по дефиниция той не се
нуждае от разрешение от тираните да прави това. Не е
необходимо той да лобира за изменение в „законодателството“ и не е необходимо да се опитва да избере някакъв
господар, който да реши да спазва правата му.
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Всеки, който действително вярва в принципа на
неагресията – основния постулат на либертарианството –
трябва да бъде анархист, тъй като е логически невъзможно
да се противопоставя на извършването на насилие, а да
подкрепя някаква форма на „Власт“, което не е нищо друго
освен насилие. Либертарианците не могат да бъдат и конституционалисти, тъй като Конституцията съвсем ясно (чл.
I, параграф 8) заявява, че дава на някои хора правото да
извършват насилие чрез „данъчно облагане“ и „регулиране“, освен другите неща. Принципът на либертарианството
логически изключва всяка „Власт“, дори и конституционна
република. (Всеки, който се опита да опише „Власт“, която
не извършва актове на агресия, в най-добрия случай ще
опише частна охранителна фирма). Въпреки всичко, толкова много хора са толкова грижливо обучени с авторитарен
манталитет, че дори когато могат да видят явното морално
превъзходство на това да се живее според принципа на неагресията (основата на либертарианството), те въпреки това не искат да се откажат от абсурдното схващане, че правото да управляваш („авторитет“) може да бъде използвано
като инструмент за постигане на свобода и справедливост.
Има фундаментална разлика между спор по въпроса
какво трябва да прави господарят – това са всъщност
всички политици – и декларация, че господарят изобщо няма право да управлява. Да бъдеш кандидат на либертарианците означава да се опитваш да правиш и двете противоречиви неща. Това явно узаконява поста, за който се е кандидатирал кандидатът, дори и кандидатът да твърди, че вярва
в принципите на неагресията и самопритежанието, които
напълно изключват възможността за какъвто и да било
„публичен пост“. Казано накратко, ако целта е индивидуална свобода, „политическо действие“ не само че е безполезно, а е страшно антипродуктивно, защото главното нещо,
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което то постига, е да узакони властта на управляващата
класа. Единственият начин да се постигне свобода е първо
да се постигне душевна свобода, като се разбере, че никой
няма право да управлява друг човек, което означава, че
„Властта“ изобщо не е законна, изобщо не е морална, тя
изобщо не е реална. Онези, които все още не са разбрали
това и продължават да се опитват да молят „системата“ да
ги направи свободни, работят директно в полза на тираните. Дори молбите за намаляване на „данъчните тежести“
или разходите на „Властта“, или молбите за „узаконяване“
или „дерегулиране“ на някои неща, или молбите за намаляване на контрола на „Властта“ над хората, не правят нищо, за да посочат реалния проблем и всъщност отежняват
реалния проблем чрез несъзнателно повтаряне и подкрепяне на идеята, че ако хората искат свобода, то трябва да
имат „узаконена“ свобода. Политическото действие по своята същност винаги дава права на управляващата класа и
лишава от права народа.
Ако достатъчно на брой хора разпознаят и се отърсят от мита за „авторитета“, няма да има нужда от никакви
избори, никакви политически действия и никаква революция. Ако хората не си въобразяваха, че имат задължението
да се подчиняват на политиците, политиците буквално щяха да бъдат игнорирани, тъй като няма да имат значение.
Всъщност вярата в „демокрацията“ драстично намалява
възможността на хората да се съпротивляват срещу тиранията, като ограничава начините, по които те могат да се
съпротивляват срещу нея. Например, ако 49% от населението иска по-ниски „данъци“, но поддържат вярата си в
„авторитета“, те не биха могли да извършат абсолютно нищо чрез „демокрацията“. От друга страна, ако дори 10% от
населението поиска премахване на „данъчното облагане“
изобщо и отхвърли мита за „авторитета“ (включително „де250

мократичната“ му разновидност), те биха могли да постигнат целта си просто чрез неподчинение. Да вземем САЩ
като пример: ако двадесет милиона души – по-малко от
10% от американските „данъкоплатци“ – открито откажат
да съдействат на опитите на Службата за вътрешните приходи да ги ограбва, управляващата класа би била безсилна
да направи каквото и да било срещу това и позорната
Служба за вътрешните приходи и масовият грабителски
рекет, който тя ръководи, ще заскърца и постепенно ще
спре. Ще бъде абсолютно невъзможно 100 000 служители
на СВП непрекъснато да ограбват милиони американци,
които не се чувстват задължени да плащат. Всъщност, би
било невъзможно за която и да било агенция да прилага
който и да било „закон“, който не се спазва дори от част от
населението, която няма чувство за срам или вина. Само
груба сила не би могла да постигне съгласие.
Всяко голямо население, което не възприема подчинението само по себе си като добродетел и не чувства изконно задължение да се подчинява на заповедите на онези,
които претендират, че имат правото да управляват, би било
абсолютно невъзможно да бъде потискано. Войни избухват
само защото хората се чувстват задължени да влизат в битка, когато „авторитетът“ им каже да влязат. (Както се казва:
„Какво ще стане, ако започнат война и никой не дойде?“).
Докато хората могат да бъдат подмамени да се молят непрекъснато за „узаконяване“ на свободата, те лесно могат
да бъдат подчинени и управлявани. Докато хората възприемат като задължение това да се подчиняват на „авторитета“ и то има по-голям приоритет над техните собствени
лични вярвания и лична преценка, вярванията и мненията
на хората на практика нямат значение. Докато и ако защитниците на свободата не пожелаят да не се подчиняват на
господаря – да „нарушат закона“ – любовта им към свобо251

дата ще бъде лъжа и няма да постигне нищо.
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Новият шеф не се различава от стария
Много хора твърдят, че общество без управници е
невъзможно, защото в момента, когато една „Власт“ падне
или бъде свалена, незабавно се появява нова „Власт“. В
известен смисъл това е вярно. Ако хората продължават да
бъдат верни на мита за „авторитета“, след издигането на
даден режим те просто ще създадат нова група господари,
която да замести старата група. Но причината за това не е
нито в необходимостта от „Власт“, нито в основната същност на човека. Това, което почти всички „борци за свобода“ не успяват да схванат, докато ругаят тиранията и потисничеството, е, че главният проблем изобщо не е в конкретните хора, които са на власт. Главният проблем се намира в
съзнанието на хората, които са потискани, включително в
съзнанието на повечето „борци за свобода“. Докато хората
приемат мита за „авторитета“, дори открита революция и в
дългосрочен план не може да направи нищо, за да намали
потисничеството. Когато една група експлоататори и
управници падне, хората просто издигат друга. (Въпреки
че малцина от онези, които развяват флаговете си в „Деня
на независимостта“, могат да схванат това, степента на
потисничество по времето на крал Джордж III, точно преди
Американската революция, обикновено се сравнява със
сегашната степен на „данъчно облагане“, „регулиране“ и
други видове авторитарна намеса, насилие и тормоз, които
редовно се случват в САЩ днес).
За хората е лесно да видят дадена несправедливост,
извършена в името на конкретен режим, но за същите тези
хора е далеч по-трудно да признаят, че корените на тази
несправедливост са в системата на вярванията на обикновените хора. Историческите книги са пълни с примери
на продължително кърваво царуване на тирани, последвано
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на края от кървава революция, последвана от помазването
на нов тиранин. Видът на тиранина може да се промени –
монархът да бъде заменен от комунистически режим,
„десният“ тиранин – от „левичарски“ тиранин, потисническата теокрация да бъде заменена от потиснически „популистки“ режим и т. н. – но докато вярата в „авторитета“
остава, с нея остава и потисничеството.
Дори най-отвратителните примери на жестокости,
извършвани от хора срещу хора в името на „авторитета“,
рядко убеждават някого да постави под въпрос идеята за
„авторитета“ сама по себе си. Вместо това, тя води хората
само към съпротива срещу конкретна група тирани. Ето
един обезкуражителен пример: голяма част от най-пламенната съпротива срещу нацистите беше оказана от комунистите, които от своя страна подкрепят форма на потисничество, която е толкова ужасна и разрушителна, колкото и
режимът на Хитлер. Заради своя авторитарен манталитет
германците нямаха шанс да постигнат мир или справедливост, тъй като целият им национален дебат засягаше само
това кой вид всемогъщи управници трябва да командват,
без дори и намек за това, че има възможност никой да няма
такава власт. Обществените дискусии са били подобни в
по-голямата част от света през по-голямата част от историята, като са се фокусирали върху това кой трябва да
управлява, вместо да поставят въпроса дали трябва да има
управници изобщо.
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Смесица от мъдрост и безумие
В края на осемнадесети век се случило нещо много
необичайно, нещо, което като че ли можело да прекъсне
безкрайния цикъл от серийни тирани. Това събитие било
подписването на Декларацията за независимостта. Онова,
което прави това събитие необичайно не е, че хората са се
разбунтували срещу тирана – което се е случвало безброй
пъти преди това – а че бунтовниците изразили някои основни философски принципи, като отхвърлят не просто
конкретен режим, а отхвърлят потисничеството изобщо.
Почти.
Декларацията за независимостта и Конституцията,
която последвала няколко години по-късно, са комбинация
от дълбоко прозрение и крещящи противоречия. Положителното е, че в тогавашния момент дискусията не била
просто за това кой би трябвало да командва, а била фокусирана върху идеята за индивидуалните права и ограничаването на господството на „Властта“. В същото време Декларацията за независимостта погрешно твърди, че „Властта“
може да има легитимна роля в обществото: за да защитава
правата на индивидите. Обаче, на практика това изобщо не
е вярно и не може да бъде вярно дори и на теория. Както
беше обяснено по-горе, организация, която не прави нищо
друго, освен да защитава индивидуални права, не би била
„Власт“ в който и да било смисъл на думата.
В Декларацията се говори също и за неотменимите
права и се твърди, че „всички хора са създадени равни“ (що
се отнася до техните права). Но авторите не успяват да
схванат, че тази идея напълно изключва възможността за
легитимна управляваща класа, дори и за съвсем ограничена такава. Самите принципи, изразени от тях, веднага влизат в противоречие с усилията им да създадат „Власт“255

закрилник. Един ден те декларират, че „всички хора са
създадени равни“ (Декларацията за независимостта), а на
следващия ден, те декларират, че някои хора, нарекли себе
си „Конгрес“, имат правото да грабят („облагат с данък“)
всеки друг човек (Конституция на САЩ, чл. I, параграф 8,
алинея 1). Американската революция е резултат от един
тюрлюгювеч от противоречиви идеи, някои от тях подкрепящи индивидуалния суверенитет, а някои от тях подкрепящи управляващата класа. Декларацията заявява, че когато
някоя „Власт“ стане разрушителна за индивидуалните права – каквато е винаги всяка „Власт“ от момента, в който
започне да съществува – хората имат задължение да я сменят или премахнат. Обаче Конституцията претендира, че
дава на Конгреса власт да „потушава бунтове“ (Конституция на САЩ, чл. 1, параграф 8, алинея 15). Това означава, че хората имат право да се съпротивляват срещу
потисничеството на „Властта“, но че „Властта“ има право
да ги смазва със сила, когато направят това. Казано накратко, трудовете на „Бащите-основатели“ съдържат комбинация от изключителна мъдрост и пълно безумие. На
някои места те описват доста добре идеята за самопритежанието; на други места те се мъчат да създадат управляваща класа. Те сякаш не са забелязали, че тези две програми са крайно несъвместими една с друга.
Резултатът от техните усилия, в известен смисъл, е
грандиозен провал. Режимът, който създават, се разраства
далеч отвъд онова, което и федералистите, и анти-федералистите са казали, че желаят. Декларацията и Конституцията съвсем не успяват да запазят ограничено господството
на „Властта“. Обещанието за „Власт“, която да бъде слуга
на хората, да защитава правата им и да ги остави на мира,
израстна като най-голямата, най-могъщата авторитарна империя, каквато светът изобщо познава, включително най256

големият, най-вмешателският грабителски рекет познат изобщо, най-голямата и най-мощната военна машина в историята и най-вмешателската и агресивна бюрокрация в историята.
Всъщност идеята е обречена от самото начало. Може би най-ценното нещо, което направи „Великият американски експеримент“, беше това, че показа, че „ограничена
Власт“ е невъзможна. Не може да има господар, който да
отговаря пред своите роби. Не може да има владетел, който
да слугува на поданиците си. Не може да има управник,
който едновременно да е над хората и да им е подчинен. За
съжаление, все още има много хора, които отказват да
научат този урок, и вместо това настояват, че Конституцията не се е провалила, а че хората са се провалили, като не я
спазват, като не са достатъчно бдителни или като допускат
някои други случаи на нехайство и корупция. Странното е,
че същото извинение дават комунистите за това защо тяхната дефектна философия, когато се прилага на практика в
реалния свят, винаги се превръща в насилническо потисничество. Истината е, че всяка форма на авторитарно управление – всеки тип „Власт“, била тя конституционна, демократична, социалистическа, фашистка или каквато и да
било друга – би довела до такъв резултат: една банда
господари насилствено потиска група роби. Ето, това е
„авторитетът“ – всичко, което е бил, и всичко, което изобщо би могъл да бъде, независимо от това колко слоя евфемизми и приятна фразеология се използват в опит да бъде
прикрит.
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Митът за договора
Митологията около Конституцията твърди, че тя
служела за нещо като договор между хората изобщо и
техните нови „слуги“ в Конгреса. Но в това няма и капка
истина. Никой не може чрез подписване на договор да
обвърже някой друг с този „договор“. Идеята, че няколко
десетки бели мъже, богати земевладелци, биха могли да
сключат договор от името на повече от два милиона други
хора, е абсурд. Но абсурдът не свършва дотук. Нито един
договор изобщо не може да създаде право, което да не се
притежава от нито една от страните по договора, нещо,
което всички „държавни“ конституции уж правят. От
формата на документа става ясно, че това всъщност не е
договор, а опит от нищо да се изфабрикува правото да се
управлява, колкото и „ограничено“ да се предполага, че ще
бъде то.
Едно действително споразумение чрез договор е нещо коренно различно от който и да е документ, претендиращ, че създава „Власт“. Например, ако хиляда американски колонисти са подписали споразумение, казвайки:
„Съгласяваме се да даваме една десета от всичко, което
произвеждаме в замяна срещу охранителни услуги от фирмата за охрана „Джордж Вашингтон“, то те биха били морално обвързани с такъв договор. (Нарушаването на сключен договор е форма на кражба, подобно на това да отидеш
в магазин и да вземеш нещо, без да го платиш). Но те не
биха могли да обвържат никой друг с този договор, нито
биха могли да използват такъв договор, за да дадат на
фирмата за охрана „Джордж Вашингтон“ правото да започне да ограбва или по друг начин да управлява хора, които нямат нищо общо с този договор. Нещо повече, като уж
упълномощава „Конгреса“ да прави различни неща, Конс258

титуцията всъщност не изисква от Конгреса да прави каквото и да било. Кой със здрав разум би подписал договор,
който не задължава другата страна да прави нищо? (В
ДеШейни с/у Унибейго, 489 U.S. 189, дори Върховният съд
на САЩ официално декларира, че „Властта“ в действителност няма никакво задължение да защитава обществото). Резултатът е, че Конституцията, вместо да бъде брилянтен, полезен, валиден договор, е един безумен опит на
една шепа хора едностранно да подчинят милиони други
хора на управлението на една машина за агресия в замяна
срещу никакви гаранции за каквото и да било. Фактът, че
милиони конституционалисти отчаяно се опитват да се
върнат към първото, с надежда, че такъв договор може да
спаси тяхната „страна“, ако хората опитат отново – след като напълно се е провалил при първия опит – потвърждава
силата и безумието на суеверието, наречено „авторитет“.
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Част IV
Живот без суеверие
Решението
Почти всеки човек може да види поне няколко
проблема, причинени от „Властта“, под чието управление
живее, било то корупция, разпалване на войни, социалистическо преразпределение, вмешателство на полицейска
държава или друг вид потисничество. И много хора отчаяно търсят решение на такива проблеми. Затова те гласуват
за този или онзи кандидат, подкрепят това или онова политическо движение или партия, лобират за или против този
или онзи закон и почти винаги се разочароват от резултатите. Те лесно могат да идентифицират различни проблеми
и да се оплачат от тях, но истинското решение винаги им се
изплъзва.
Причината те да бъдат винаги разочаровани е, че
проблемът не е в хората, наричани „Власт“: проблемът е в
съзнанието на техните жертви. Опитите да се поправи
„Властта“ не могат да решат проблем, който не произтича
от „Властта“. Недоволният гласоподавател не успява да
схване, че неговата собствена представа за реалността, неговата собствена вяра в „авторитета“ са основната причина
за повечето проблеми на обществото. Той вярва, че управляващата класа е естествена, необходима, благотворна част
от човешкото общество, като по този начин всичките му
усилия се съсредоточават върху препирни за това кой трябва да командва и за това за какво трябва да се използва
господството на „Властта“. Когато той мисли за „решения“,
той мисли в рамките на етатизма. В резултат на това той е
безсилен от самото начало. Това човек да моли господарите
да бъдат добри или да моли за нов господар, изобщо не
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води към свобода. Дори обратно: такова поведение е сериозен индикатор, че човекът не е свободен дори в собственото си съзнание. И човек, чието съзнание не е свободно,
изобщо не може да бъде и тялом свободен.
Хората толкова са свикнали да участват в култови
ритуали, наречени събирателно „политика“ (гласуване, лобиране, подаване на молби, участие в предизборни кампании и т. н.), че всяко предложение да не си правят труда да
участват в такива безсмислени и безплодни усилия, в техните очи означава предложение „да не правят нищо“. Понеже те разглеждат гласуването, хленченето и моленето като
цял спектър от възможности, който им се предлага, що се
отнася до „Властта“, те не са в състояние дори да схванат
каквото и да било, с което действително може да се постигне свобода. Така че, когато някой волунтарист или анархист обясни както проблема, така и начина да се излезе от
него, но без да представи нов кандидат, за когото да се
гласува, нова политическа партия, която да бъде подкрепена, или някакво ново движение или кампания, зад която да
се застане – с други думи, без да се предлага каквото и да
било, което да съответства на суеверието (за „Властта“ и
„авторитета“), обикновеният етатист ще се оплаче, че не е
било предложено никакво решение. От негова гледна точка
всеки, който не играе играта на „политиците“ по правилата, установени от управляващата класа, „не прави нищо“.
Той ентусиазирано заявява: „Трябва да участвате!“ Той не
успява да схване, че участието в играта, създадена и управлявана от тираните, е „правене на нищо“, поне на нищо
полезно.
Всъщност, вместо да трябва да се случи някакво събитие или да трябва да се направи нещо конкретно, истинското решение – единственото решение на проблемите,
свързани с „Властта“ – е в това да не се правят определени
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неща и да не се случват определени неща. Т. е., няма положително, активно решение на проблема с „Властта“. Решението в края на краищата е негативно и пасивно:
Спри да подкрепяш агресията срещу ближните.
Спри да участваш в ритуали, които оправдават извършването на насилие и утвърждават мита, че нормалните
хора задължително трябва да бъдат признателни на някакъв господар и трябва да се подчиняват на такъв господар, вместо да следват своята собствена съвест.
Когато хората спрат да се кланят на олтара на
„Властта“, спрат да играят игрите на тираните, спрат да
спазват своеволните правила, написани от мегаломани,
проблемът ще изчезне от само себе си. Тъй като е нещо митично, „авторитетът“ не трябва да бъде свалян, отхвърлян
чрез гласуване или „реформиран“. Хората просто трябва да
спрат да си въобразяват нещо, което не съществува и никога не е съществувало. Ако хората спрат да позволяват на
едно ирационално суеверие да изкривява тяхното възприятие, техните действия биха се подобрили незабавно и
драстично. Агресията, която понастоящем се извършва в
името на „авторитета“, в повечето случаи би престанала.
Никой не би издавал заповеди, не би прилагал заповеди и
не би чувствал необходимост да се подчинява на заповеди,
освен ако самите заповеди не са смятани като изконно
справедливи според ситуацията, а не според онзи, който
издава заповедта, или според мнимия му „авторитет“.
Само това би елиминирало огромното мнозинство от
кражби, грабежи, заплахи, тормоз, принуда, тероризъм, насилие и убийства, които човешките същества си извършват
понастоящем едни на други. Когато хората признаят и
приемат, че няма господар, те няма да имат господар. В
края на краищата, тяхното робство и средствата да се избяга от него, съществуват изцяло в тяхното собствено
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съзнание.
Човешкото общество не се нуждае от нищо, което
да му се даде допълнително, за да се решат неговите проблеми, нито пък се нуждае от установяването на някаква нова „система“ или изпълнението на някакъв нов генерален
план. Напротив, то се нуждае от следното: едно нещо
всепроникващо, крайно разрушително – вярата в „авторитета“ и „Властта“ – да бъде премахнато от обществото.
Онова, което ще „поправи нещата“ не е някакъв централизиран план, нито някаква авторитарна програма, а взаимно
доброволно взаимодействие на много индивиди, всеки от
които служи на собствените си ценности и следва собствената си съвест. Разбира се, това изобщо не съвпада с начина, по който почти всеки човек е научен да мисли: че обществото се нуждае от генерален план с „лидери“, които
ще го осъществят. Всъщност, онова, от което най-много се
нуждае обществото, е абсолютната липса на генерален
план и абсолютното отсъствие на авторитарен „лидер“, на
когото хората да трябва да подчиняват своята свободна
воля и преценка. Решението не е в това да се добавя нещо
ново към обществото, а в това, че просто трябва да се
разбере и да се прогони най-опасното суеверие.
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Реалността е анархия
Много хора са станали анархисти – привърженици
на общество без управляваща класа – след като са стигнали
до заключението, че обществото може да бъде по-благоденстващо и по-мирно и да се радва на повече справедливост и сигурност без каквато и да било „Власт“ изобщо.
Обаче това е подобно на взето след внимателен анализ
индивидуално решение, че Коледата би функционирала подобре без Дядо Коледа. Но ако Дядо Коледа не е реален,
безсмислено е да се спори за това, дали той е „необходим“,
за да „функционира“ Коледата. Ако Коледата функционира
изобщо, тя вече функционира без Дядо Коледа. Същото
важи и за обичайния спор между „Властта“ и „анархията“.
„Властта“ не съществува. Никога не е съществувала и никога няма да съществува, което може да бъде доказано,
като се използва логиката, която изобщо не зависи от никакви индивидуални морални вярвания.
Казано обобщено, хората не могат да делегират права, които нямат, което прави невъзможно който и да било
човек да получава права да управлява („авторитет“). Хората не могат да променят морала, което прави „законите“ на
„Властта“ лишени от какъвто и да било присъщ „авторитет“. Следователно, „авторитетът“ – правото да управляваш – не може логически да съществува. Самото схващане
е вътрешно противоречиво, подобно на понятието „войнствен пацифист“. Едно човешко същество не може да има
свръхчовешки права и, следователно, никой не може да има
изконното право да управлява. Човек не може да бъде морално задължен да пренебрегне своята морална преценка;
следователно, никой няма изконното задължение да се
подчинява на друг човек. А тези две съставки – правото на
управника да издава заповеди и задължението на поданика
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да се подчинява – са цялата идея за „авторитета“, без която
той не може да съществува.
А без „авторитет“ няма „Власт“. Ако управлението,
което бандата, наречена „Власт“, налага на другите хора, е
нелегитимно, то това не е „Власт“, неговите заповеди не са
„закони“, неговите служители не са „служители на закона“.
Освен това, без право да управлява и същевременно без
моралното задължение на масите да се подчиняват, организацията, наречена „Власт“, не е нищо повече от банда
разбойници, крадци и убийци. „Властта“ е нещо невъзможно; тя просто не е възможност за избор, поне не повече, отколкото Дядо Коледа е възможност за избор. И да
настояваш, че тя е „необходима“, когато тя дори не съществува и не може да съществува, или да предсказваш
пълна катастрофа, ако нямаме митичното нещо, това не
променя този факт. Това да твърдиш, че човешките същества трябва да имат подобаващ управник, такъв с морално право да управлява със сила всички други хора и такъв, на когото всички други хора са задължени да се подчиняват, не променя факта, че няма такова нещо и че не може
да има такова нещо.
Целта на тази последна глава сама по себе си не е
просто да твърди, че обществото би функционирало подобре без измислицата, наречена „Власт“, а да запознае читателя с начините, по които хората ще възприемат реалността различно, ще мислят различно, ще имат различно поведение и ще взаимодействат различно – всъщност, много
различно – щом отхвърлят най-опасното суеверие: вярата в
„авторитета“. Анархията, със значение отсъствие на
„Власт“, е това, което е. Тя е това, което винаги е била и
винаги ще бъде. Когато хората приемат тази истина и спрат
да халюцинират съществото, наречено „авторитет“, те ще
спрат да се държат по ирационалния и разрушителен на265

чин, по който се държат сега.
Първо, почти всеки човек има затруднение да мисли
ясно за една такава идея. Понеже всеки политик и всяка
„Власт“ постоянно предлагат „решения“, които се занимават с това как да бъде организирано, контролирано и управлявано обществото чрез една централизирана, авторитарна
„система“, повечето хора дори не знаят как да асимилират
идеята за пълна липса на каквато и да било насилствено
наложена „система“. Те инстинктивно питат нещо като:
„Как ще функционират пътищата?“ или „Как ще се отбраняваме?“ Истината е, че никой не може да знае как би
функционирало всичко или какво изобщо би се случило.
Всеки индивид може да прави предложения за това как да
функционират нещата или предвиждания за това как биха
могли да функционират нещата, но може би никой не може
да знае най-добрия начин, по който да функционира всичко. Въпреки огромната несигурност, която създава това, историческите сведения на хора, живеещи свободно, са далеч
по-добри от всяко централизирано, ръководено „решение“
изобщо.
Обаче етатистите са научени да се ужасяват от този
безкрайно по-сложен тип общество, в което няма един генерален план, а милиарди индивидуални планове, взаимодействащи един с друг по безброй различни начини. За тях
това означава хаос. И до известна степен това е хаос, в
смисъл, че няма една единствена ръководна идея и няма
един единствен управляващ орган. Това не означава, че хората не могат да се договарят или да работят заедно, или да
си сътрудничат и да намират компромиси. Напротив, това
означава, че всеки човек ще гледа на живота като възрастен, вместо да захвърли свободната си воля и отговорност,
за да следва сляпо нечий друг план.
Казано настрана, дори без суеверието, наречено
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„авторитет“, все пак би имало лидери и последователи. Но
това обикновено би било обикновено лидерство, при което
един човек е лидер чрез примера, който дава чрез демонстриране на степента си на интелигентност, състрадателност или храброст, който вдъхновява другите хора да
имат същото поведение. Това е съвсем различно явление от
онова, което днес обикновено се нарича „лидерство“. Когато хората говорят за „лидери“ на страните, те говорят за
хора, които насилствено управляват милиони други хора.
Терминът „лидер на свободния свят“, когато се говори за
официално лице от „Властта“, е неточен и вътрешно противоречив. Политиците не са лидери чрез примера, който
дават. Ако изобщо дават пример, то това е пример за това
как да бъдеш нечестен, пресметлив, нарцисоиден и властолюбив. Те казват онова, което хората желаят да чуят, за да
властват над тях и да ги управляват. Да наричаш такива
хора „лидери“ е толкова нелепо, колкото да наричаш
крадците „производители“ или да наричаш убийците „лечители“. При отсъствие на вяра във „Властта“ биха се появили истински лидери: хора, които не претендират за никакви права да управляват, да насилват всеки друг човек да
ги следва, хора, чиито добродетели и действия се разпознават от другите хора като достойни за подражание.
Никой не може да предскаже и никой не може да
контролира онова, което ще се случи в един свят, в който
няма мит за „Властта“. Затова изложението по-долу не е
планирано като изчерпателно обяснение на това как всяко
човешко общество би работило щом изчезне митът за
„авторитета“. Това по-скоро е въведение в няколко от начините, по които хората биха могли да спрат да позволяват на
едно ирационално суеверие да изкривява тяхното мислене
и да извращава тяхното поведение, и биха могли да започнат да се държат като разумни, свободни същества, ръ267

ководени от свободната си воля и индивидуалната си преценка, каквито би трябвало да бъдат.
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Страх от свободата
Повечето хора прекарват живота си сред авторитарни йерархии, като се започне от семейството и се мине
през училището и фирмите и се стигне до всички нива на
„Властта“. В резултат на това повечето хора се затрудняват
дори да започнат да си представят цивилизация „без лидери“, общество от равни, съществувание, свободно от
управници, свят без „законодателите“ и техните „закони“.
Самата тази мисъл извиква в съзнанието на повечето хора
картини на хаос и опустошение.
Хората се чувстват по-удобно с онова, с което са си
свикнали, и се плашат от неизвестното. Хората са толкова
привързани към онова, което им е познато, че дори онези,
които живеят в райони с висока престъпност или военни
зони, рядко напускат света, който познават, за да търсят
нещо по-добро. Подобно на това, един добре документиран
факт е, че някои дългогодишни затворници развиват страх
от освобождаване и когато ги освободят, извършват нови
престъпления с намерението да бъдат изпратени обратно в
затвора. Дори робите могат да изпитат ужас от това да бъдат освободени. Това е защото животът на затворника или
роба, макар и не много удовлетворяващ, е предсказуем, и
това да си представиш един нов, драстично променен живот, на чуждо място, сред непознати, с цялата свързана с
това несигурност – как ще си осигурявам храна?, къде ще
живея?, какво ще представлява живота ми?, ще бъда ли защитен? – ужасява почти всеки човек. Така става и когато
повечето хора си помислят за човешко общество без
управляваща класа. Тази идея е толкова несвойствена за
всичко, което те изобщо познават, и за всичко, за което
изобщо са си мислили, и за всичко, което са научили, че е
необходимо и добро, така че те едва ли знаят как да започ269

нат да си го представят. Дори самият ни език илюстрира
страха ни от това да живеем в общество от свободни и
равни хора, защото такова състояние се дефинира като
„анархия“ – термин, използван също така и за описание на
хаос и разрушение. Израстваме толкова привикнали с невидимата клетка, образувана около всеки от нас от мита за
„авторитета“, че повечето от нас се ужасяват от идеята за
живот без тази клетка. Буквално се плашим от собствената
си свобода.
И някои хора работят усърдно, за да подсилят този
страх. Хората, които се възползват най-много от мита за
„авторитета“ – онези, които жадуват за власт над другите и
за лесното богатство и правата, които тя им дава – непрекъснато пробутват идеята, че живот, в който не командват
те, би означавал постоянни болки и страдания за всички.
Именно всичко, от което хората могат да се боят – престъпления, бедност, болести, агресия, природни бедствия и т. н.
– се използва от тираните, за да ужаси хората и те да бъдат
покорни. Подробностите могат да варират, но шаблонът на
посланието на тираните е винаги един и същ: „Ако не ни
дадеш власт над теб, така че да можем да те защитим, ти
ще страдаш ужасно“. Това послание, комбинирано с вродения страх на човек от неизвестното, е довело до невъобразима степен на потисничество, кражби и явни убийства,
продължаващи поколение след поколение по целия свят.
По ирония, празното обещание за защита от страдания и
несправедливост е подмамило толкова много хора да приемат самото онова нещо, което е причинило повече страдания и несправедливост от всичко друго в историята: вярата
във „Властта“.
Изглежда странно, че всяко мислещо човешко същество не е естествено отворено и възприемчиво за идеята,
че притежава себе си и че трябва да управлява собствения
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си живот, невъзпрепятствано от какъвто и да било човешки
„авторитет“. Дори обикновеният човек, който чуе такова
послание, често се нахвърля върху този, който го е изрекъл,
и настоява, че действителна свобода и свят без господари и
поданици биха означавали хаос и разрушение, и пламенно
защитава продължителното робство на цялото човечество,
включително и своето. Той прави това не като се основава
на някаква разумна мисъл или някакво доказателство или
опит, а въз основа на своя дълбоко вкоренен екзистенциален ужас от неизвестното – в този случай неизвестното е
общество от равни хора, вместо от господари и поданици.
Той никога не го е виждал на практика в големи мащаби и
никога не е мислел за това, не може да си го представи и
затова се бои от него. И онези, които мечтаят за власт над
другите, постоянно подсилват и насърчават този страх у
онези, които те се мъчат да подчинят.
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Виждане на един различен свят
Когато някой, на когото е втълпен култа към „авторитета“, накрая се освободи от суеверието, първото нещо,
което се случва е, че той вижда корено различна реалност.
Когато забележи последиците от суеверието, наречено
„авторитет“, което е проникнало в почти всеки аспект на
живота на хората, той вижда нещата такива, каквито са в
действителност, а не такива, каквито си ги е представял
преди това. През повечето време, когато вижда т. нар. „прилагане на закона“ в действие, той го разпознава като грубо,
незаконно и неморално злодеяние, използвано за ограбване
и управление на хората, за да служат на волята на политиците. (Изключение от това е когато полицията използва
сила, за да спре други хора, които действително са виновни
за извършване на актове на агресия – по ирония, точно такива актове, каквито полицията рутинно извършва за
управляващата класа). Когато оздравяващият етатист наблюдава различни политически ритуали, било то президентски избори, законодателни дебати в Конгреса или
приемане на нова „наредба“ от местния общински съвет,
той ги вижда такива, каквито са: пиеси от заблуди и халюцинации, представяни от хора, на които е втълпен напълно
ирационален култ. Всички дискусии в медиите относно
това каква трябва да бъде „държавната политика“ или кои
„народни представители“ трябва да се изберат, или какви
„закони“ трябва да се издадат, се оказват за някой, който се
е освободил от суеверието, толкова полезни и рационални,
колкото дискусиите на добре облечени, привлекателни,
почтено изглеждащи хора, които сериозно дискутират въпроса за това как Дядо Коледа трябва да организира следващата Коледа.
За човек, който се е освободил от мита за „авторите272

та“, постулатът, върху който се основават всички политически дискусии, се разпада, и всяка частица от фразеологията, която изниква от суеверието, се разпознава като абсолютно безумна. Разиндоктринираният човек вижда всяка
предизборна реч, всеки политически аргумент, всяка дискусия в новините за нещо, свързано с политика, всяко
излъчване на CNN за някой друг дебат в Камарата на
представителите по някой нов „законопроект“ като проява
на симптоми на дълбоко заблуждение поради сляпо приемане на една безкрайно тъпа култоподобна догма. Всички
избори, предизборни кампании, писания до нечий „конгресмен“, подписвания на петиции, изведнъж се оказват не
по-рационални и полезни от това да се молиш на бога на
вулканите да даде своята благословия на племето. Човек,
който е разпрограмиран, вижда не само безплодието на
всяко „политическо“ действие, но вижда, че такива действия, независимо от планираните им цели, всъщност утвърждават суеверието. Точно както молитвите на членовете
на племе към бога на вулканите утвърждават идеята, че
има бог на вулканите, така молбите към политиците за
помощ утвърждават идеята, че има законна управляваща
класа, че нейните заповеди са „закон“ и че подчинението
на такива „закони“ е морална повеля.
Хората, които са се освободили от мита за „авторитета“, разпознават като умопобъркани, страдащи от заблуди, смятащи се за богове, онези, към които повечето хора
днес се отнасят с голямо уважение, и които често биват наричани „многоуважаеми“. При ръкуване с „президента“ разиндоктринираният човек вече не би усещал гордост поголяма от тази при ръкуване с всеки друг психотичен,
нарцисоиден масов убиец. Той смята хората, които са облечени в черни роби и боравят с дървени чукчета, и които се
наричат „съд“, за луди, каквито са. Разпрограмираният чо273

век не смята онези, които носят значки и униформи и си
въобразяват, че са нещо различно от обикновени човешки
същества, за благородни воини, сражаващи се за „ред и законност“, а за объркани души, страдащи от нещо малко повече от душевно разтройство.
Разбира се, онези, които са се отърсили от суеверието, наречено „авторитет“, все още могат да се боят от щетите, които мегаломаните и техните наемници – войници и
полицаи – са способни да нанесат, но вече по никакъв начин не смятат действията на наемниците за законни, рационални или морални. Хората, които са се освободили от
мита, започват да смятат, че онези, чиито действия са
повлияни от своите „служебни“ значки, са опасни колкото
и хората, надрусани с PCP (халюциноген), и то по една и
съща причина: защото те халюцинират реалност, която не
съществува, и това ги кара да действат насилствено, без
задръжките на рационалния мисловен процес. Онези, които са се освободили от суеверието, наречено „авторитет“,
когато се изправят пред „полицейски служител“, могат все
пак да действат така, както биха действали, ако се изправят
пред бясно куче: да говорят кротко, да се държат смирено и
да не правят резки движения. Но това не е от уважение
нито към „служителя на закона“, нито към бясното куче;
това е заради страха от опасността, предизвикана от мозък,
който не функционира правилно, защото е инфектиран от
разрушителна болест, била тя бяс или вяра в „авторитета“.
Когато вярващите в „авторитета“ извършват актове
на агресия, въобразявайки си, че такива актове са справедливи, защото се наричат „закон“, техните жертви имат
няколко избора. Когато един „данъчен“ служител или полицейски служител, или някакъв друг служител, изпълняващ
волята на политиците, се опита да ограби, тормози, командва или напада онези, които са се освободили от мита
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за „авторитета“, обектите на „законната“ агресия или могат
да съдействат за онова, което те знаят, че е несправедливо,
или могат да се опитат по някакъв начин да се изплъзнат
или скрият от „законните“ агресори, или могат да окажат
съпротива на агресорите със сила. Жалко, че последната
опция изобщо е необходима, защото, въпреки че използването на сила за самозащита е морално оправдано (дори и
когато е „незаконно“), тъжно е, че един добър човек изобщо би трябвало да използва насилие срещу друг добър
човек, просто защото последният има възприятие за
правилно и неправилно, което е изкривено и изопачено от
едно ирационално суеверие. Дори главорезите на найбруталните режими в историята са мислели, че изпълняват
своя дълг, поради вярата си в мита за „авторитета“; те до
известна степен са мислели, че техните действия са благородни и справедливи, иначе не биха ги извършвали. Такава безумна лоялност към „авторитета“ често оставя на
набелязаните жертви само два избора: да се покорят на тиранията или да убият заблудените „служители на закона“.
Далеч по-добре за всички би било, ако, преди да стане
необходимо оказването на съпротива със сила, държавните
наемници бъдат разпрограмирани от техните заблуди, така
че да се избегне необходимостта да бъдат плашени, наранявани или дори убивани, за да бъдат спрени да не извършват
злини.
(Лична бележка на автора: Най-хубавото нещо, което можете да направите за някой, който е бил подмамен да
действа като пионка на потисническата машина, наречена
„Власт“, е да направите всичко възможно да го убедите да
преосмисли своята лоялност към мита за „авторитета“. Ако
всичко останало не успее, дайте му екземпляр от тази книга. Колкото и неудобства да ви причинява това, вие може
би правите огромна услуга на неговите потенциални бъде275

щи жертви, а дори може би правите огромна услуга и на
самия служител, като премахвате нуждата някой от неговите набелязани бъдещи жертви да го осакати или убие).
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Свят без „правила“
Човек, който е разпрограмиран, поглежда света и
вместо да види йерархии на различни управляващи класи в
рамките на различни юрисдикции, вижда свят от равни
хора – не по талант, способност или богатство, разбира се,
а по права. Той вижда свят, в който всеки човек притежава
себе си, и стига до разбирането, че няма законен господар,
че няма никой над него, и че това важи също и за всички
останали хора. Той няма задължения към никаква „Власт“,
никаква „страна“ и никакъв „закон“. Той е суверенно същество. Той е обвързан от своето собствено съзнание и от
нищо друго.
Това разбиране е невероятно освобождаващо, но също така може да бъде и доста объркващо за онези, които
винаги са измервали своето поведение с това колко добре
се подчиняват на другите. Подчинението не само е лесно,
тъй като позволява на някой друг да взема всички решения,
но също така позволява на онзи, който сляпо се подчинява,
да си въобразява, че последствията, каквито и да са, са винаги задължение на някой друг. Това да трябва да решаваш
кое е правилно и кое неправилно и да знаеш, че само ти си
отговорен за своите решения и действия, може да се усети
като огромно бреме. Всъщност, да изгубиш вярата си в
„авторитета“ означава да пораснеш, което има своите предимства и недостатъци. Разиндоктринираният човек не може вече да се изправи пред света като безгрижно, безотговорно дете, но същевременно той ще притежава една
степен на свобода и възможности, каквито не е можел да си
представи преди.
Етатистите често изпитват дълбоко вкоренен ужас
от един свят, в който всеки човек решава сам за себе си
какво трябва да прави. За тяхно съжаление, това е нещо,
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което изобщо винаги е съществувало и винаги ще съществува. Всеки човек вече решава сам за себе си какво ще
прави.
Това се нарича „свободна воля“. Мнозина смятат, че
ако един човек няма задължение към някой „авторитет“ и
становището му е: „Мога да правя каквото поискам“, той
ще се държи като себично животно. Някои хора дори си
представят, че биха станали животни, ако не бяха ръководени от господар. Такова вярване внушава, че хората чувстват
силно морално задължение да правят това, което им се казва, а иначе изобщо нямат морални граници. Но повечето
хора се подчиняват на „закона“, защото вярват, че е добре
да правят това. Няма причина да се мисли, че ако не бъдат
покорни на някакъв господар, същите тези хора няма вече
да ги е грижа да бъдат добри. Обаче мнозина все още смятат, че човешките същества са глупави диваци, държани
под контрол само от управляващите. Затова те очакват, че
ако не бъдат обуздани чрез вярата в „авторитета“, повечето
хора биха станали като отвързани животни.
Онези, които са се освободили от заблудата за „авторитета“, знаят по-добре. Разбира се, от дадени действия
има последствия – със или без „авторитет“. Освен по морални причини, повечето хора обикновено избират да се
държат по начин, с който да не си навлекат гнева на другите. Дори никой да не вярва, че има правилно и неправилно, това да бъдеш рецидивист – крадец или убиец – е
опасно, а това да се намери начин за мирно съвместно съществуване е в полза както на отделните индивиди, така и
на групата. Но освен това, повечето хора се стараят да бъдат добри. Всъщност, ето защо те се подчиняват на „закона“: защото са научени, че е добре да правят това. Проблемът не е в това, че хората не искат да бъдат добри; проблемът е, че тяхната преценка за това кое е добро и кое е лошо
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е ужасно изкривена и изопачена от вярата в „авторитета“.
Те са научени, че да финансираш и да се подчиняваш на
банда разбойници е добродетел, а да се съпротивляваш е
грях. Те са научени, че да молят тези разбойници да грабят
и управляват ближните им (чрез „законодателство“) е абсолютно морално и законно. Казано накратко, когато става
дума за „авторитет“, те са научени, че доброто е зло и че
злото е добро. Извършването на насилие чрез „закона“ се
смята за добро, а съпротивата срещу такова насилие
(„нарушение на закона“) се смята за лошо.
Без мита за „авторитета“ хората биха имали и несъгласия, а някои биха били и злонамерени или нехайни и
биха извършвали и глупави или враждебни неща. Главната
разлика в това как хората биха си взаимодействали без суеверието, наречено „авторитет“, е съвсем проста: Ако някой
не смята, че сам има право да направи нещо, той няма да
смята, че има право да помоли някой друг да го направи,
нито пък че има право да го направи от името на някой
друг. Идеята е толкова проста, почти до степен да звучи
тривиално, но би довела до огромна промяна в човешкото
поведение.
А именно, ако някой не смята, че има право насилствено да ограбва ближните си за плащането на образованието на детето си, той няма да смята и че има право да
„гласува“ за местна „Власт“, която да наложи „местен данък“, за да се плаща за „обществените“ училища. И ако някой не смята, че има право да краде имуществото на ближния си, за да финансира някакво училище, той няма да
смята, че има право да прави това, дори и да му е дадена
значка и да му е казано да направи това в името на „закона“. Още един пример: ако някой не смята, че има право
да разбива нечия врата и да измъква човека, за да го тикне
в затвора за години, затова че е притежавал растение, което
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има свойство да променя съзнанието, то той няма да смята,
че има право да подкрепя и „законите против наркотиците“. Нито пък изведнъж ще сметне, че има право да се
занимава с нахлуване в чужд дом, употреба на сила и отвличане само защото някакъв „авторитет“ му е дал значка и
му е казал да направи това в името на някакъв „закон“. И
още един пример: ако някой не смята, че има право да
използва насилие, за да попречи на някакъв абсолютно
непознат човек да стъпи където и да било в цялата
„страна“, то той няма да смята и че има право да прави
това, ако някой му даде значка на служител на Агенцията
по имиграцията и митниците, нито пък ще смята, че има
право да подкрепя „имиграционните закони“, които дават
указания на други хора да правят това.
В едно общество без мита за „авторитета“ все още
ще има крадци, убийци и други агресори. Разликата е, че
всички хора, които смятат кражбата и убийството за нещо
неморално, не биха подкрепяли и оправдавали „законна“
кражба и убийство, каквото днес прави всеки етатист.
Освен това, да се подкрепя някой „закон“ означава да се
подкрепя използването на авторитарно насилие в някаква
необходима степен, включително въоръжено насилие, за да
се постигне съответствие със „закона“. И хората, които
възприемат кражбата и убийството като неморални, не
биха извършвали такива актове само затова, че някакъв
„авторитет“ или „закон“ им бил казал да ги извършват.
Колко неща от онези, които вършат ежедневно, полицаите биха извършили по своя инициатива, без „законът“
или „Властта“ да им казват да ги извършат? Много малко.
Колко неща от онези, които вършат рутинно, „войниците“
биха извършили по своя инициатива, без някой авторитарен военен водач да им казва какво да извършат? Много
малко. Колко от нещата, които вършат сега, „данъчните
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служители“ биха извършили по своя инициатива, без да им
казва някаква „Власт“ да ги извършат? Нито едно. Всичко
добро, което хората, наречени „служители на закона“, вършат сега – напр. стараят се да попречат на наистина враждебни, опасни хора да навредят на невинни – могат да вършат без мита за „авторитета“. И те могат да вършат това
както от добро сърце, така и като професия, срещу заплащане, в случай че други хора доброволно биха поискали да им плащат за извършването на това. Същевременно, всичко лошо, което „служителите на закона“ и войниците вършат сега – напр. да тероризират или застрелват
хора, за които не знаят нищо, да извършват агресия срещу
онези, които вършат „престъпления“ без жертви, като
задържат, разпитват и нападат напълно непознати хора –
повечето от тези служители и войници ще спрат да го
вършат.
Колко хора е нападнало, измъчвало и избило населението на Германия като цяло, или населението на Русия
като цяло, или населението на Китай като цяло, преди
съответната „Власт“ на тези страни при режимите на Хитлер, Сталин и Мао да приеме „закони“, уж за да узаконят
тези зверства? Почти николко. И колко зверства са извършени, след като „авторитетът“ издава заповеди, нареждащи на хората да ги извършват? Броят е потресаващ:
десетки милиони убити, стотици милиони пострадали от
насилие, гнет и изтезания. Явно хората на тези страни
(това може да се каже и за всяка друга страна) са далеч помалко склонни да извършват актове на агресия по своя
инициатива, отколкото когато някакъв въображаем „авторитет“ им заповяда да правят това.
По ирония, когато се изправят пред идеята за чисто
доброволно общество, в което всяка услуга, дори отбраната
и охраната, се финансират доброволно от клиентите, вмес281

то чрез насилствено „данъчно облагане“, много етатисти
предсказват, че частните охранителни фирми биха се развили в нова корумпирана, потисническа „Власт“, или че
конкуриращи се охранителни фирми накрая биха се включили в непрекъснати конфликти помежду си с употреба на
сила. Такива предсказания пропускат да отчетат това, че
повечето хора не желаят да нападат и ограбват ближните си
и не желаят да бъдат самите те нападани и ограбвани, и че
изобщо само чрез вярата в „авторитета“ мнозинството смята, че е редно да подкрепя грабежа чрез „данъчно облагане“ или да се чувства задължено да съдейства за собственото си насилствено ограбване чрез „подчинение на закона“.
Без схващането, че „Властта“ има права, каквито индивидите нямат, изобщо нито една злонамерена, агресивна
частна охранителна фирма не би имала масова подкрепа.
Ако тези фирми се смятат просто за частни работници, наети от обикновените хора, нито една от двете страни – нито
клиентите, нито наетите от тях охранители, биха си въобразили, че работниците имат каквото и да било право да
крадат, тормозят, тероризират или да правят каквото и да
било, което никой друг човек няма право да прави.
Да погледнем по друг начин и за да стане по-лично,
да си представим живот в свят, в който никой от нашите
ближни не смята, че има право да подкрепя това да бъдем
„облагани с данъци“, за да финансираме неща, които не
одобряваме. Да си представим, че всяка кауза, всеки план,
всяка програма, всяка идея, всяко предложено решение на
всички видове проблеми, е нещо, което или бихме, или не
бихме подкрепили доброволно. Да си представим, че живеем в свят, в който никой от нашите ближни не смята, че
има право насилствено да ни налага своите идеи, избор и
начин на живот. Те биха смятали, че имат право (както и
сега) да използват сила, за да спрат всеки, който реши да ги
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нападне или ограби, но много малко от тях биха се почувствали добре, когато извършат какъвто и да било вид агресия срещу някого.
Противно на онова, което повечето хора приемат,
именно така би изглеждал един „свят без правила“. Всеки
човек ще бъде ръководен от собствената си съвест – което
може да се смята за самоналожени „правила“ или „самоуправление“ – и въпреки че някои хора, действащи по
своя инициатива, биха направили и глупав или злонамерен
избор и биха извършили актове на агресия, никой вече не
би смятал, че ако нещо се нарече „закон“ или „правило“
може да превърне изконно несправедлив акт в нещо добро.
И ако окажете съпротива срещу такъв акт на агресия, вашите ближни биха ви похвалили, че сте постъпили така,
вместо да ви заклеймят като „престъпник“, което биха направили днес почти всички от тях, ако окажете съпротива
срещу акт на агресия, който уж бил „законен“.
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Различен начин на мислене, различен начин на говорене
Много от термините, които хората използват, и дискусиите, които водят ежедневно, се основават на постулата,
че „авторитетът“ може да съществува. Чрез постоянно слушане и повтаряне на догмата, основана на суеверие, почти
всеки човек несъзнателно затвърждава мита в собственото
си съзнание и в съзнанието на хората, на които говори. Авторитарната пропаганда е вездесъща, така че за масите тя
изобщо не е като „послание“; тя се смята просто за беседа
на тема „кой, какво, кога“.
По-голямата част от всяка историческа книга се
отнася за това кой коя област управлявал и кога, кой авторитарен режим победил друг авторитарен режим, кои
индивиди или политически партии дошли на власт, кои
форми на „управление“ и видове „държавна политика“
имали различни империи и т. н. В тях се говори за избори,
за това кой дърпал конците зад сцената, какви „закони“
били приети, какви „данъци“ били наложени и кого хората
смятали за свои „водачи“. Основният постулат, който се
съобщава високо и ясно, въпреки че не се заявява открито,
е, че както неизбежно, така и законно е да има управляваща
класа – нещо като повелител с право насилствено да управлява всички други хора.
Това послание продължава да бъде вечната главна
тема на почти всичко, писано във вестниците, или излъчвано по радиото или телевизията. Новините, били те местни
или национални, говорят за това какви „закони“ приели
„народните представители“ или „конгресмените“, какво
направили този ден „служителите на закона“, кои кандидати се състезават за „публични постове“, каква „държавна
политика“ подкрепят и т. н. Начинът, по който всяка новина
се съобщава, носи дълбоките следи от суеверието, нарече284

но „авторитет“. Разбира се, начинът, по който хората мислят, влияе на начина, по който говорят, и всеки човек постоянно изразява своите собствени фундаментални вярвания, дори в привидно тривиални дискусии.
Сравнете как биха съобщили за абсолютно една и
съща ситуация и последвалите събития, първо – човек, който вярва в „авторитета“, а след това – човек, който не вярва:
Със суеверие: „Днес съветът за местно управление
на Спрингфилд прие четирипроцентно увеличение на
местните такси за получаване на разрешително за строеж, постъпленията от които са предназначени за финансиране на програма за осигуряване на медицинска помощ
за възрастните хора“.
Без суеверие: „Днес група местни грабители издаде
официална заплаха към всеки, който извършва строителни или ремонтни работи в Спрингфилд, като поиска четири процента повече от сумата, която групата беше
изисквала от такива хора. Крадците казват, че възнамеряват да дадат част от парите, които си присвоят, на
възрастните хора“.
Когато някой се освободи от суеверието, наречено
„авторитет“, моделът му на мислене, а следователно и моделът му на говорене, драстично се променя. Той не използва евфемистични термини, които придават легитимност на „законното“ насилие. Той описва „данъчните служители“ като такива, каквито всъщност са: професионални
грабители. Той описва „служителите на закона“ като такива, каквито всъщност са: наемни главорези на политиците. Той описва „законите“ като такива, каквито всъщност
са: заплахи от политиците. Той не описва себе си гордо
като „спазващ закона данъкоплатец“, защото признава, че
този термин всъщност означава: човек, който е позволил да
бъде ограбван и управляван от жадни за власт мегаломани.
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Повечето етатисти са затруднени да си представят
свят, в който няма централизирана машина, опитваща се да
управлява всички други хора. Обаче за някои хора е еднакво трудно да си представят свят, в който самите те не са
насилствено управлявани. Мисълта да погледнат света и да
се почувстват незадължени към никого, да усетят, че нямат
задължение да се подчиняват на „законите“ на другите, абсолютно няма връзка с нищо, за което те изобщо са се замисляли. Колкото и да е тъжно, много хора смятат, че е
много трудно изобщо да си представят един свят, в който
няма да има нито един човек, на когото да трябва да се кланят, няма да има законодателство, на което да трябва да се
покоряват, няма да има нито „закони“, нито „правила“, които да бъдат над собствената им съвест. Такива идеи са на
светлинни години от онова, в което почти всеки човек е
бил учен да вярва, и приемането на такъв коренно различен
възглед за реалността извиква усещане за абсолютно, екзистенциално пробуждане. Човекът, който се е освободил от
мита, си казва нещо такова:
„Има ли право някой човек или някоя група хора да
искат от мен да платя за нещо, за което не съм молел и
което не искам да финансирам? Разбира се, че не. Ако аз
не извършвам агресия срещу никого (чрез насилие или измама), има ли някой правото да ме принуди да направя
избор, какъвто той иска да направя? Разбира се, че не.
Имам ли право да окажа съпротива срещу такава агресия? Разбира се, че имам. Притежава ли някой човек или
някоя група хора някакви права, които аз не притежавам?
Разбира се, че не. (Как и откъде биха имали такива
права?) Имам ли изобщо някакво задължение, различно от
това, което ми диктува собствената ми съвест, да върша
нещо в някой момент на някое място при някакви обстоятелства? Има ли ситуация, в която декретите или „зако286

ните“ на някакъв въображаем „авторитет“ изобщо биха
ме задължили по някакъв начин и до някаква степен да
изоставя свободната си воля или да пренебрегна своя
собствен усет за правилно и неправилно? Разбира се, че
не.“
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Приучване към морал срещу приучване към покорство
пред авторитета
Общоразпространено е мнението, че ако децата не
бъдат научени да уважават и да се подчиняват на „авторитета“, те ще бъдат като диви животни – ще крадат, ще вършат насилие и т. н. Но да бъде човек покорен само по себе
си просто означава, че той, вместо да използва собствената
си преценка, ще отстъпи пред преценката на онези, които
се стремят и се сдобиват с постове във властта – едни от
най-неморалните, най-корумпираните, най-коравосърдечните, най-злонамерените, най-нечестните хора на Земята.
Това да се учат хората да бъдат просто покорни, предотвратява животинското поведение само ако самият въображаем „авторитет“ не оправдава и не заповядва извършване
на кражби и насилие, но всяка „Власт“ в историята е
оправдавала и заповядвала извършване на кражби и насилие в името на „данъчното облагане“ и „прилагането на
закона“. Явно, приучването към покорство не помага на
цивилизацията, ако онези, които издават заповедите, нареждат на хората да имат точно такова поведение, което да
вреди на обществото: да извършват актове на агресия срещу невинни хора. Идеята, че широкоразпространеното покорство е добро за обществото, почива върху очевидно неверния постулат, че хората с постове във властта са в морално отношение по-висши от всички други хора. Трябва
да е очевидно от само себе си, че това повечето хора да
пренебрегват собствената си съвест, като вместо това поверяват на политиците да правят избор вместо тях, не води
изобщо до по-безопасно или до по-добродетелно общество. Напротив, това просто ще узакони точно онези актове,
които пречат на мирното съвместно съществуване на
хората.
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Да разгледаме аналогията с робот, който е програмиран да прави онова, което му каже неговият собственик,
независимо, дали това е продуктивно или разрушително,
цивилизовано или агресивно. Нещо подобно на това да
учиш едно дете да уважава „авторитета“. Дали накрая покорният робот или дете ще стане инструмент за разрушение и потисничество, зависи изцяло от това кой накрая
дава заповедите. Ако обаче децата биват приучвани към
принципа на самопритежанието – идеята, че всеки индивид
принадлежи на себе си и, следователно, не може да бъде
ограбван, заплашван, нападан или убиван – тогава въображаемата добродетел на подчинението става напълно ненужна. Помислете си кое от следните неща има по-голяма
вероятност да доведе до справедливо, мирно общество: милиарди хора приучвани към основите на това как да бъдат
морални човешки същества (напр., принципа на неагресията), или милиарди хора приучвани към това просто да се
подчиняват с надежда, че няколкото души, които са се
добрали до властта, евентуално ще издават добри заповеди.
Ако някой се затруднява да си представи какво би се случило при двата сценария, може да погледне в историята, за да
види какво се е случило.
Дори случайно избрани „управници“, когато им бъде дадено разрешение насилствено да управляват всички
други хора, бързо ще бъдат корумпирани и ще станат тирани. Но обикновените свестни хора не са онези, които желаят власт над другите. Онези, които се стремят и се сдобиват с власт, обикновено вече са нарцисисти и мегаломани,
хора с неутолима жажда за власт, които обичат идеята да
властват над другите хора. И желанието за власт никога не
се подхранва от желание да се помогне на онези, които са
под тази власт, а винаги се подхранва от желанието управляващият да се упълномощи за сметка на онези, които той
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управлява. Обаче хората продължават да повтарят като ехо
твърдението, че обикновеният човек, ако се ръководи само
от собствената си съвест, ще бъде по-малко благонадежден,
по-малко цивилизован и по-малко морален, отколкото ако
се откаже от собствената си съвест и просто сляпо върши
онова, което тираните на света му кажат да върши. Ако
всеки човек се осланя на своята собствена преценка, това
по дефиниция би било „анархия“, а широкоразпространеното покорство пред авторитарните тирани по дефиниция
представлява „законност и ред“. Обърнете внимание на
резкия контраст между обичайно подразбиращите се значения на тези термини – „анархия“ звучи страшно и насилнически, „закон и ред“ звучи цивилизовано и справедливо – и реалните резултати от следване на съвестта срещу следване на управници. Размерът на злините, извършени от отделни индивиди, действащи по своя инициатива,
е съвсем миниатюрен спрямо размера на злините, извършени от хора, подчиняващи се на въображаем „авторитет“.
Въпреки че мнозина смятат приучването към покорност пред „авторитета“ за синоним на научаване на това
кое е правилно и кое е неправилно, двете неща всъщност са
антоними. Това да се научат децата да уважават правата на
всяко човешко същество и да се научат, че извършването на
агресия по същността си е нещо нередно, е много важно.
Но това да се учат, че подчинението е добродетел и че
„уважението към авторитета“ е морална повеля, ще доведе
дотам, че те ще израснат или като защитници на широкоразпространената, широкомащабна агресия, или като
участници в широкоразпространена, широкомащабна агресия. Всеки етатист върши едното или другото (или и
двете). Всъщност, приучването към подчинение драстично
спъва социалното и умственото развитие на децата. След
като израстват в ситуация, в която са били управлявани от
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други хора, награждавани за подчинение и наказвани за
неподчинение, ако изобщо избягат от тази ситуация, те ще
имат слаба или никаква подготовка и малък или никакъв
опит или практика в това как да мислят и действат от
гледна точка на морала и принципите. След като никога не
са прилагали своята индивидуална преценка и лична отговорност, и след като знаят само да вършат онова, което им
се казва, те ще бъдат като обучени маймуни, които са избягали, но които не знаят как да се справят в живота на свобода. Ако тяхното възпитание е моделирано главно чрез
личността на управляващия „авторитет“, хората са екзистенциално изгубени, ако изчезне това управление.
Казано накратко, хората, приучени да се подчиняват
на „авторитета“, не знаят как да бъдат независими, суверенни, отговорни човешки същества, защото през целия им
живот те са били преднамерено и конкретно обучавани да
не следват своята собствена съвест и да не използват своята
собствена преценка. Така индоктринирани, хората, след като се измъкнат от една среда на институционализирано
управление („училище“), започват да халюцинират друг
„авторитет“, който да го замести: „Властта“. Избягалите
маймуни просто си построяват нова клетка и с готовност
скачат в нея, защото това е всичко, което знаят, и всичко,
което изобщо са знаели.
От друга страна, в един свят, освободен от мита за
„авторитета“, би могло децата да бъдат учени на морал,
вместо на това да бъдат просто покорни. Би могло децата
да бъдат учени да уважават хората, вместо да уважават нечовешкото, насилническо чудовище, наречено „Власт“. Би
могло децата да бъдат учени, че от тях зависи не само това
да правят правилните неща, а и да преценяват кое е „правилното нещо“ и т. н. В резултат на това те биха могли да
израснат като отговорни, мислещи, полезни възрастни, чле291

нове на една мирна и продуктивна общност, вместо да израснат като същества, които са малко по-високо от добитъка във фермите на тираните.
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Без генерален план
Ако утре по някакво чудо всеки човек в света се
освободи от вярата в „авторитета“, огромното мнозинство
от кражби, нападения и убийства в обществото незабавно
ще се прекрати. Всички войни ще свършат; всички грабежи
в името на „данъчното облагане“ ще спрат; целят гнет, извършван в името на „закона“, ще се прекрати. Хората като
цяло – включително извършителите, жертвите и зрителите
на гнета – няма вече да смятат такива актове на агресия за
законни.
Ще има обаче и друга, по-бавна промяна. Вярата в
„авторитета“ всъщност е психологическа клетка. Тя учи хората да вярват, че не трябва да преценяват какво е правилно
и какво е неправилно; че не трябва сами да поемат отговорност за поправяне на обществото; че всичко, което се
изисква от тях, е да „играят по правилата“ и да правят това,
което им се казва, като се надяват „ръководителите“ и „законодателите“ да се справят с проблемите в обществото.
Накратко казано, вярата в „авторитета“ учи хората да не
израстват изобщо, винаги да виждат света, както децата го
виждат: невъобразимо сложно място, за което носи и винаги ще носи отговорност някой друг. Какъвто и да е проблемът – бедност, престъпност, болести, икономически проблеми или проблеми, свързани с околната среда – индоктринираните етатисти винаги търсят някакъв нов „водач“, който да бъде избран и който да обещае да поправи нещата. До
известна степен светът на авторитаристите функционира
точно така, както функционира стаята в детска градина: ако
стане нещо нередно – ако се появи нещо извън предсказуемата, предварително планирана, централизирано управлявана програма – „децата“ се обаждат на „учителката“, за да
поправи всичко. Цялата авторитарна среда на стаята в дет293

ската градина учи децата, че те изобщо не носят отговорност; изобщо не зависи от тях да решават какво да правят.
Всъщност те биват твърдо разубеждавани изобщо да не
мислят и действат самостоятелно. Все пак, ако им се позволи да мислят и вземат собствени решения, първото
решение, което повечето от тях биха взели, е да напуснат
стаята в детската градина.
По същия начин, на възрастните авторитаристи постоянно се казва, че никой не трябва да „взема закона в
свои ръце“. Хората се учат да се обръщат към „Властите“,
когато възникне конфликт или друг проблем, а след това
покорно да направят всичко, което служителите на „Властта“ им кажат да правят. Ако има някакъв спор между хора,
на хората им е казано, че винаги трябва да се обърнат към
господарите: или като извикат „полиция“, или като отидат
в авторитарния „съд“, за да уредят спора. Когато се обсъждат обществени проблеми, добре обучените поданици
на държавата говорят със следните термини: „Трябва да се
приеме закон...“ или „Трябва да се изготви правителствена
програма...“ Те виждат своя живот като част от гигантски,
централизиран генерален план, затова логически следва, че
ако искат да подобрят живота си, решението е да молят
плановиците да променят плана. Това схващане е така вкоренено в масовото съзнание, че много хора буквално не могат да схванат идеята за индивиди, които живеят, без да бъдат част от генерален план на някой друг човек.
Това се демонстрира от обичайния отговор, който
авторитаристите дават на идеята за общество без управници. Почти без изключение етатистът, който размишлява
върху обществото без държава, ще започне с въпроса как
нещата ще „функционират“ без управляваща класа. Той не
задава този въпрос просто защото е любопитен да знае как
биха могли да функционират пътищата, отбраната, търго294

вията, решаването на спорове и други неща без „Власт“.
Той задава този въпрос, защото винаги са го учили да вижда човешкото съществувание в рамките на някакъв централизиран, насилствено наложен генерален план, и е буквално неспособен да мисли извън тази шаблон. И така, той ще
попита как ще функционират нещата „при анархия“ и ще
говори за нея като за „система“, представяйки си я като нов
вид генерален план, който да бъде наложен на масите, а
всъщност е точно обратното: пълна липса на централизиран, насилствено наложен план. Но един общ план за
човечеството е всичко, което етатистът може изобщо да си
представи, и често този план е всичко, което той може да
схване. Идеята, че никой няма да командва, че никой няма
да прави „правилата“ за всички други хора, че никой няма
да планира или да ръководи човечеството като цяло и че
никой няма да казва на етатиста какво да прави, е нещо,
което просто повечето от авторитаристите изобщо не могат
да си представят. Тази идея им е толкова чужда, че те дори
не знаят как да я асимилират, така че те отчаяно се опитват
да пригодят идеята за „анархия“ (общество без държава)
към шаблона на генералния план.
(Това противоречиво мислене само се затвърждава
от онези, които носят името „анархо-комунисти“. Терминът
означава, че няма да има управляваща класа и че обществото ще бъде организирано в колективистична система. Разбира се, ако някоя група предяви правото насилствено да
наложи такава система на всички други хора, това е авторитаризъм, така че частта „анархо-“ от термина би била неприложима. Друг вариант е, че онези, които се наричат
„анархо-комунисти“, просто се надяват при отсъствие на
управляваща класа всеки отделен индивид на планетата
свободно да избере да участва в комуни или колективи –
което, разбира се, не би станало. Като последна възмож295

ност, за себе си, може би, „анархо-комунистите“ биха избрали да бъдат част от комуна, но биха позволили на другите хора да избират различни уредби. Накрая, терминът
„анархо-комунисти“ има малко смисъл и всъщност е симптом на авторитаризъм: дори когато пропагандират общество без държава, някои хора автоматично си представят, че
трябва да има някаква обгръщаща система или план, някаква генерална схема, някаква форма на обществено
управление, която трябва да бъде наложена на човечеството като цяло).
Истината е, че със или без мита за „авторитета“ никой не може да гарантира справедливост или благоденствие или да предсказва всичко, което би могло да се случи,
или да знае всички проблеми, които биха могли да възникнат, или как да се решат всички проблеми. Разликата е, че
онези, които вярват в „авторитета“, продължават да претендират, въпреки постоянните поразителни доказателства
против това, че една авторитарна система на управление
може да гарантира безопасност, сигурност, благоденствие,
толерантност и справедливост. Впрочем, онези, които са се
освободили от най-опасното суеверие, вече не смятат, че е
възможно да се управляват всички и всичко чрез някаква
„система“. Странно е, че въпреки почти невъобразимата
степен на икономическа разруха, човешки страдания и масово потисничество, които непрекъснато причинява вярата
във „Властта“, проповедниците на авторитаризма все още
твърдят, че онези, които се противопоставят на етатизма,
трябва да могат да опишат с най-малките подробности как
точно би функционирало всичко в обществото при отсъствие на „Власт“, така че нищо лошо да не би могло да се
случи евентуално. И ако те не могат – както, разбира се,
никой не може – етатистите тогава обявяват това като доказателство, че „анархията изобщо няма да функционира“.
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Вместо да бъде рационално заключение, такава идея
е симптом на дълбоко вкоренена психическа зависимост и
страх от неизвестното. Етатистите искат обещание, че някакво всезнаещо, всемогъщо нещо ще се погрижи за тях и
ще ги защитава от всички възможни нещастия и от всички
лоши хора на света. Фактът, че политиците винаги са давали такива обещания и изобщо нито веднъж реално не са
изпълнили такова обещание (защото обещанието е явно нелепо), не може да накара етатистите да се откажат от желанието да чуват обещанието. Независимо от това колко пъти
авторитарните „решения“ се провалят по потресаващ начин, повечето хора все още мислят, че някой друг план на
„Властта“ е единственото решение. Онова, което искат, е
гаранция, която някакво всемогъщо нещо извън тях ще
даде, за да гарантира, че техният живот ще бъде удобен и
безопасен. Те като че ли не се безпокоят или поне не забелязват, че такива „гаранции“ изобщо не могат да се материализират, и че никой, който претендира, че има власт да
даде такава гаранция, е или изумително нагъл лъжец, или
луд. Но понеже анархистите и волунтаристите никога не
биха дали абсурдното обещание, че без „Власт“ изобщо
нищо лошо не би се случило, повечето етатисти продължават да се ужасяват от идеята за общество без държава.
(Лична бележка на автора: Открих, че всеки път,
когато се повдигне темата за общество без държава в
моите дискусии с етатисти, почти без изключение те започват да задават въпроси в страдателен залог: как ще
бъде извършено това, как ще бъде уредено онова? Те говорят, дори когато става дума за техния собствен живот,
сякаш са не повече от зрители, чакащи да видят какво ще
се случи. Това е така, понеже през много от техните години на растеж, особено докато са ходели на „училище“,
те са били не повече от зрители. Сценариите на техните
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животи са писани от други; тяхната съдба е определяна
и решавана от „авторитета“, не от тях самите. И така, мъчейки се да ги накарам да избягат от този манталитет, когато ме попитат нещо като: „При анархията
как ще бъде уредено това?“, аз отговарям: „Вие как
бихте го уредили?“ Когато питат: „Какво ще бъде направено по този потенциален проблем?“, аз питам: „Какво бихте направили вие по този проблем?“ И обикновено,
без много да му мислят, те дават идеи, които са по-добри
от всяко авторитарно решение. Проблемът не е в това,
че те не могат да отговарят сами за себе си, за своето
бъдеще и, всъщност, за бъдещето на света; проблемът е,
че никога не им е хрумвало, че те вече отговарят за себе
си, за своето бъдеще и за бъдещето на света.)
Човек, който разбере, че „авторитетът“ е мит, няма
никакво задължение да обяснява как би функционирал всеки аспект на едно свободно общество, както човек, който
казва, че Дядо Коледа не е истински, няма никакво задължение да обяснява как би функционирала Коледата без
него. Обаче етатистите често настояват – като условие изобщо да обмислят възможността за общество без държава
– някой да им каже как всеки аспект от живота на всеки човек ще функционира без „Власт“. Разбира се, никой не знае
– със или без мита за „Властта“ – какво изобщо ще се
случи, но да се държиш здраво за един доказуемо неверен,
вътрешно противоречив мит, самият който е довел до широкомащабни убийства, грабежи и гнет, защото някой не
успял да опише подробно идеалния свят без мит, е абсурд.
Хората могат да дават предложения или да правят предсказания за това как биха функционирали различни аспекти от
свободното общество без намесата на „авторитет“ – и множество научни трудове правят точно това – но щом някой
наистина разбере безумието, присъщо на всяка вяра в „ав298

торитет“, той никога няма да приеме отново мита, независимо от това какво мисли той, че ще се случи без този
мит, както един възрастен никога няма да започне да вярва
отново в Дядо Коледа, защото не знаел, дали Коледата би
функционирала без него.
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Ти управляваш себе си, аз управлявам себе си
По дефиниция, при отсъствие на „авторитет“ никой
не би имал властта или правото да обявява: „Това е начинът, по който нещата трябва да бъдат направени“. Обаче това е единственият шаблон на мислене, който повечето от
авторитаристите изобщо приемат. Онези, които разбират,
че нямат нито способността, нито правото да управляват
цялото човечество, не мислят за някакъв генерален план за
човешката раса. Вместо това те мислят за единственото нещо, което могат наистина да управляват: своите собствени
действия. Те мислят така: „Какво бих направил за това?“,
вместо „Какво бих помолил господаря да направи за това?“
Те не са толкова арогантни или заблудени да мислят, че
имат правото или способността да направят избор за цялото човечество. Те правят своя собствен избор и приемат
неизбежната реалност, в която другите хора ще направят
различен избор.
На практика е абсурдно да очакваш, че една система
с централизирано управление, в която една шепа политици
с ограничени разбирания и опит излиза с генерален план, а
след това го налага насилствено на всички останали хора,
би функционирал по-добре от сравняването и комбинирането на знания, изобретателност и умения на стотици милиони индивиди чрез мрежа на взаимна доброволна търговия и сътрудничество. Няма значение каква е целта – производство на храни, строителство на пътища, защита от агресори или каквото и да било друго – идеята, която идва от
„хаоса“ на милиони хора, опитващи различни изобретения
и решения, винаги ще бъде по-добра от идеите, които ще се
родят в главите на една шепа политици. Това е особено
вярно, като се има пред вид факта, че докато политиците
налагат своите идеи на всеки чрез „закона“, дори и да са
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калпави идеи, които не се харесват на никой друг човек,
идеите на свободния пазар трябва да са достатъчно добри,
че другите хора доброволно да ги подкрепят.
Въпреки удивителния напредък, постигнат вече чрез
относително свободна, „анархистична“ търговия и взаимно
сътрудничество, мисълта за хора, които съществуват, без
всички те да бъдат управлявани и регулирани от някакъв
генерален план, е все още непонятна за повечето етатисти.
Повечето етатисти изобщо дори не са и започвали да размишляват за възможността наистина да командват своя
собствен живот. Всичко, свързано със съвременното авторитарно общество, учи хората да бъдат лоялни поданици
на една система за управление, вместо да учи хората кои
или какви трябва да бъдат: суверенни същества, разрешаващи сами проблемите си, общуващи с другите хора като с
равни и, преди всичко, отговорни пред своята собствена съвест. За повечето хора идеята за свят, в който те са хората,
които трябва да решават проблеми, да уреждат спорове, да
помагат на онези, които се нуждаят от помощ, да защитават
себе си и други хора, без да имат възможност да се обърнат
към някакъв всемогъщ „авторитет“, е напълно чужда и
ужасяваща идея. Те обичат да защитават авторитарните решения, но в действителност дори не желаят да командват
себе си, а още по-малко да бъдат персонално отговорни за
това да накарат обществото да функционира. И тяхната
вяра в „авторитета“ е онова, което те използват, за да избягат от тази отговорност и да избегнат реалностите на живота.
Животът на едно животно в клетка е много пъти полесен от живота сред дивата природа. По подобен начин,
животът на един немислещ човек-роб може да бъде попредсказуем и да се усеща по-безопасен от един живот с
отговорности. Но точно както животът сред дивата природа
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прави животните по-силни, по-умни и далеч по-способни
да се грижат за себе си, освобождаването от мита за „авторитета“ ще накара човешките същества да станат по-умни,
по-творчески, по-състрадателни и по-морални. Това не
означава, че всички хора без вярата във „Властта“ ще станат по-мъдри, по-сърдечни и по-щедри. Но ако милиони
индивиди разберат, че лично от всеки от тях зависи това
светът да се направи по-добро място – вместо просто покорно да играят ролята на придатък към генералния план
на някой друг, като плачат пред „Властта“ да поправи
всичко – това ще отприщи човешките творчески способности, изобретателност и сътрудничество, отвъд границите, които повечето хора биха могли да си представят.
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Различно общество
Днес повечето хора асоциират идеята за това „всеки
да прави, каквото желае“ с хаос и смърт, а асоциират всеки,
който е покорен и се „подчинява на закона“ с ред и цивилизация. Без мита за „авторитета“ обаче, хората биха имали
съвсем различен манталитет. Без „авторитет“, който да
следват и се подчиняват сляпо, без възможността да хленчат пред „компетентните власти“ да поправят всичко, хората би трябвало да откриват сами за себе си кое е правилно
и кое е неправилно и как да решават проблемите. Някой
може да твърди, че човешките същества са твърде недалновидни, мързеливи и безотговорни, за да управляват собствения си живот, но точно вярата в „авторитета“ им позволява да станат толкова мързеливи и безпомощни. Докато
вярват, че оправянето на нещата не е тяхна работа, че решаването на проблеми не е тяхна работа, и че всичко, от което
се нуждаят, е да се подчиняват на господарите си, действайки като немислещи пионки в генералния план на някой
друг човек, на тях не им трябва да пораснат. Но отхвърлянето на суеверието принуждава човек да се озове в положение да разбере, че на Земята няма нищо над него, което
означава, че той е отговорен за своите собствени действия
(или бездействие); той е човекът, чиято работа е да направи
света по-добро място; той е човекът, който трябва да накара обществото да функционира.
Вече, разбира се, има и етатисти, които се опитват
да направят позитивна разлика, но обикновено тяхната вяра в „авторитета“ превръща добрите им намерения в злодейства, изопачава тяхното състрадание в насилие и превръща тяхната производителност в гориво на потисничеството. Например, много хора, които постъпват във въоръжените сили, отначало имат благородната цел да защитят
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своите сънародници от враждебни чужди сили, а много от
онези, които стават „полицейски служители“, правят това с
намерението да помагат на хората и да защитават добрите
хора от лошите хора. Обаче, щом станат агенти на митичния звяр, познат като „Власт“, те незабавно престават да
бъдат защитници на своите собствени ценности и своето
собствено възприемане на това кое е правилно и кое е неправилно, а напротив – стават служители на своеволните
прищявки на политиците. Във всяка Власт в историята,
онези, които претендират, че са „защитници“, се превръщат
бързо, ако не незабавно, в агресори. Първият акт на почти
всеки режим е да наложи някакъв вид „данъчно облагане“,
за да ограбва насилствено своите поданици, обикновено с
тъпото извинение, че трябвало да направи така, за да бъде
в състояние да защити хората от грабители. Значи, по ирония, много хора приемат идеята, че „Властта“ е единственото нещо, способно да предпази добрите хора от злите.
Всъщност, само при пълното отсъствие на суеверието, наречено „авторитет“, добрите намерения на евентуалните
защитници и бранители наистина могат служат на човечеството.
Например, народно опълчение, формирано за целите на отбраната на дадено население срещу чужди нашественици – за което нито неговите членове, нито който и да
било друг човек смята, че изобщо има някакъв специален
„авторитет“ начело – ще бъде ръководено от личната съвест на всеки отделен член. Една такава организация може
да бъде изключително ефективно средство за упражняване
на оправдана отбранителна сила, тъй като е неподатлива на
обичайната корумпираност на авторитарните „охранители“-рекетьори. Един член на народното опълчение, който
не страда от заблуда за „авторитета“, не би могъл да използва и не би използвал извинението „просто изпълнявам
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заповеди“, за да се опита да отхвърли отговорността за
своите собствени действия. Ако той използва насилие, той,
а и всеки около него, знае, че той лично е направил своя
избор, и че той лично е отговорен за него, и трябва лично
на него да му се търси отговорност за неговите действия.
Казано накратко, единственият момент, когато едно народно, неавторитарно опълчение би могло да стане потисническо, е ако всеки индивид в него лично избере да действа
по този начин. За разлика от него, армиите на „Властта“
могат да станат потиснически в резултат само на една наистина злонамерена личност в командната верига, ако хората под нея са ефективно обучени предано да изпълняват
заповеди.
Без мита за „авторитета“ не всеки ще действа отговорно и доброжелателно. Но когато всеки човек приеме, че
носи лична отговорност за себе си, има далеч по-малка вероятност добри хора да изпълняват нарежданията на лоши
хора, което сега се случва постоянно чрез вярата в „авторитета“. Етатистите често се плашат от това, което някои хора
могат да направят, ако не са възпирани от „Властта“. Онова, от което би трябвало те да се плашат обаче, е това, което тези хора могат да направят, ако станат „Власт“. Размерът на вредата, която може да причини един враждебен,
злонамерен човек сам е нищо в сравнение с вредата, която
може да причини една враждебна, злонамерена „авторитетна личност“ чрез покорни, но иначе добри хора. Казано
с други думи, ако злото се извършваше само от зли хора,
светът щеше да бъде далеч по-добро място, отколкото е
днес, когато добри по принцип хора постоянно извършват
злини, защото един въображаем „авторитет“ им казва да ги
извършват.
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Различен вид правила
Почти сигурно е, че след като се освободят от вярата във „Властта“, общностите ще разработят „правила“,
които на пръв поглед ще заместят онова, което днес наричаме „закони“. Но ще има фундаментална разлика. Както
легитимно, така и полезно е да се напишат и публикуват, за
да бъдат видени от всички, изявления за последствията от
извършване на някои неща. Например, хората в един град
могат да обявят, че ако бъдете хванати да крадете в техния
град, ще бъдете подложени на принудителен труд, докато
не изплатите в троен размер онова, което сте откраднали от
своята жертва. Или хората от някой квартал могат да обявят, че ако ви хванат там да карате кола в нетрезво състояние, ще ви отнемат колата и ще я бутнат в някакво езеро.
Но, въпреки че такива декрети биха съдържали заплахи, те
биха се различавали фундаментално от онова, което днес
се нарича „закони“, по няколко причини:
1) Хората, които всъщност отправят заплахите –
онези, които решават какво възмездие лично те биха сметнали, че имат право да наложат на онези, които вредят или
застрашават техните ближни – биха поели сами отговорността за отправянето и изпълнението на такива заплахи.
2) Заплахите не биха изисквали никакви избори или
консенсус. Един човек или хиляда души заедно биха могли
да издадат предупреждение в следната форма: „Ако те хвана да правиш това, аз ще ти направя това“. Заплахите не
биха били смятани за „волята на народа“, а само като
изявление за намеренията на онези, които фактически са
издали това предупреждение.
3) Легитимността на такива заплахи би била оценена не по това кой отправя заплахите, а по това, дали
последствията от заплахите (в очите на наблюдателя) са
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адекватни за извършеното престъпление. Никой не би
чувствал каквото и да било задължение да се съгласи с
такава заплаха или да иѝ се подчини, ако тя изглежда
несправедлива или неоправдана.
4) Такива предупреждения не биха претендирали за
това, че пременят морала или че се справят с някакви нови
„престъпления“, нито пък който и да било би сметнал такива предупреждения за легитимни просто защото са издадени (начина, по който хората днес възприемат авторитарните „закони“). Вместо това такива предупреждения биха
представлявали просто изявления за онова, което онзи,
който отправя заплахите, смята, че е справедливо. Следователно, вместо да бъде по авторитарната формула „С настоящето обявяваме следното за незаконно“, предупреждението е по този шаблон: „Смятам, че ако направиш това,
аз имам правото да реагирам по този начин“.
Много хора, приучени към преклонение пред „авторитета“, биха се ужасили от един такъв нецентрализиран
метод на човешко взаимодействие, в което всеки може да
участва. „Но какво ще стане“ – ще попита етатистът, – „ако
някой напише заплаха, която гласи: Ако не харесвам религията ти или прическата ти, или избора ти на храна, ще те
убия?“ Като разгледаме този въпрос в контекста на общество, което все още страда от суеверието, наречено „авторитет“, и в контекста на общество, свободно от такова суеверие, просто ще видим колко наистина опасно е суеверието, наречено „авторитет“. Истина е, че при отсъствие на
вяра във „Властта“ един индивид може неоправдано да
заплаши с насилие в някои ситуации. Въпросът не е, че
всеки човек автоматично ще започне да мисли и да се
държи подобаващо, ако няма управници, а че такива пагубни склонности у човешките същества биха били далеч
по-малко опасни и разрушителни без вярата в „авторите307

та“, която да ги прави легитимни.
Например, да сравним какво се случва, когато някои
индивиди пламенно се противопоставят на консумацията
на алкохол, и когато „авторитетът“ я забранява. Възможно е
(макар и малко вероятно) някой индивид в общество без
държава да декларира на своя отговорност: „Смятам, че
консумацията на алкохол е грях, и ако разбера, че пиеш, ще
отида в къщата ти с пушка, за да те вкарам в правия път“.
Всеки човек, който направи това, почти със сигурност
трябва да бъде убеден, ако не с любезни аргументи, то чрез
заплаха за ответно насилие, че не трябва да изпълнява заплахата си и че трябва да спре да отправя такива заплахи.
Явно, че един човек не може да наложи гнет върху милиони консуматори на бира. Дори много малко от другите
хора, които също смятат пиенето на алкохол за грях, дори и
да са мнозинство, биха смятали, че имат право да се опитват насилствено да налагат своите виждания на други хора.
Независимо от това, дали признават, че такава агресия е
неоправдана, или просто се плашат от онова, което може да
им направят, ако опитат да извършат такава агресия, и в
двата случая конфликтът с използване на насилие трябва да
бъде избегнат.
А сега да предположим, че група хора, наричаща се
„Власт“, декларира, че алкохолът е „незаконен“ и създава
тежко въоръжена банда от служители, които да преследват
и затварят всеки, който бъде хванат да притежава алкохол.
Тъй като това действително се е случило, не е необходимо
да правим хипотези за резултатите. С обещание да бъдат
излекувани повечето от болестите на обществото и с обществена подкрепа, управляващата класа на САЩ прие
през 1920 г. „закон“ за забрана на алкохола. Консумацията
на алкохол продължи, леко намалена, и тогава внезапно се
появи черен пазар за производство и пласиране на алкохол.
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Извънредно много печелившият но „нелегален“ пазар доведе до конфликти с използване на насилие, до рязко увеличаване на организираната престъпност и на други престъпления и до широкоразпространена корупция във
„Властта“, както и до жестоки опити да се смаже търговията с алкохол. Виждайки истинските резултати от забраната,
мнозинството хора скоро се опълчиха срещу нея и поискаха отмяна на Осемнадесетата поправка, която позволяваше
забрана на федерално ниво. И, разбира се, след като забраната беше премахната, цялото свързано с нея насилие – и
насилието от страна на „Властта“, и частно насилие –
престана.
От този пример, както и от безброй други, може да
се види, че, оставени на своя глава, повечето хора няма да
се опитат насилствено да налагат предпочитанията си на
другите хора, но трябва да положат усилия, за да избегнат
конфликтите, в които се използва насилие. Обаче, ако има
„Власт“, тези хора могат насилствено да наложат своята
ценностна система на другите хора, те с удоволствие ще я
молят да правят така и няма да чувстват срам или вина за
това, че постъпват така. Ако всеки човек, който отправи
или направи опит да изпълни заплаха (или „правило“, както може да бъде наречена), трябва да поеме лична отговорност за това, че е постъпил така, и трябва сам да поеме
риска, то много малко хора биха били толкова готови да
заплашват своите ближни. Но когато му се даде средството
на „авторитета“, всеки човек, който вярва във „Властта“,
редовно заплашва всички свои ближни и не поема никаква
отговорност и не поема никакъв риск, когато прави това.
Казано накратко, вярата в „авторитета“ превръща всеки,
който вярва в него, в разбойник и страхливец.
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Организация без „авторитет“
След като споменах начините, по които човешкото
общество би могло да се промени без мита за „авторитета“,
еднакво важно е да отбележа нещата, които няма да се променят. По някои причини някои хора изглежда мислят, че
„анархия“ – общество без управляваща класа – е равно на
„всеки за себе си“, където всеки човек трябва да си отглежда сам храна, да си строи сам къща и т. н. Такова схващане
иска да внуши, че човешкото сътрудничество и търговия
съществуват само защото някой командва. Разбира се, че не
това е анархията и никога не е била. Хората търгуват и си
сътрудничат за взаимна полза, което може да се види от
милионите фирми и сделки, които вече съществуват без
каквото и да било участие на „Властта“.
Супермаркетите са примери за високоорганизирано,
удивително ефективно средство за дистрибуция на храна,
което включва много хиляди души, никой от които не е
принуден да участва насила, но всеки от които участва за
своята собствена полза. Всеки, като се започне от фермерите и като се мине през шофьорите, склададжиите, касиерките, управителите на магазини и се стигне до собствениците на цели вериги от магазини, върши онова, което
върши, защото поучава пари за това, което върши. От
никого не е се изисква по „закон“ да произвежда и залък
храна за който и да било друг човек, обаче стотици милиони хора се хранят, и то добре, с голямо разнообразие от
хранителни продукти, с високо качество, но на ниска цена,
чрез система за производство и дистрибуция, която по
същността си е анархистична.
Това е резултатът от човешката природа и обикновената икономика. Там, където има нужда от някаква стока
или услуга, предстои да се направят пари от доставката иѝ.
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И там, където предстои да се правят пари, ще има и определен брой хора – или групи от хора – конкуриращи се за
тези пари, като се опитват да произведат стоки, които са
по-добри и по-евтини. Такава система – която всъщност
изобщо не е система – автоматично „наказва“ онези, чиито
стоки са с по-ниско качество или са твърде скъпи, и награждава онези, които намират начин да осигурят на хората
онова, което искат, на по-добра цена. И освобождаването от
мита за „авторитета“ ни най-малко няма да попречи на
това.
Всъщност, суеверието, наречено „авторитет“, постоянно пречи на хората, които се опитват да се организират
за взаимна полза чрез отхвърляне на „данъци“, изисквания
за разрешителни, регламенти, инспектори и други „законни“ пречки по пътя. Дори „законите“, които уж са предназначени за защита на потребителите, обикновено не правят
нищо, освен да ограничат възможния избор на потребителите. Крайният резултат е, че много бизнесмени, които
иначе би трябвало да се фокусират върху производството
на по-добри стоки на по-добра цена, се фокусират върху
лобирането пред хората от „Властта“, за да направят неща,
които да попречат на конкурентните фирми или да ги разрушат. Понеже механизмът на „Властта“ винаги представлява използване на сила, той изобщо няма нищо общо
с конкуренцията; той може само да я спъва. С други думи,
вместо да бъде съществен за едно организирано общество,
митът за „авторитета“ е най-голямата пречка пред организирането на човешките същества за взаимна полза.
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Отбрана без „авторитет“
Онези, които настояват, че е необходима Власт, често поставят въпроса за отбраната и сигурността, като твърдят, че общество без „Власт“ би означавало всеки да прави
каквото си поиска, не би имало никакви стандарти за поведение, никакви правила, никакви последствия за онези, които решат да извършат кражба или убийство, и че обществото би се разпаднало от постоянно насилие и хаос. Тази
загриженост обаче се основава на дълбоко неразбиране на
човешката природа и на това какво е и какво не е „Властта“.
Отбраната срещу агресори не изисква никакъв специален „авторитет“, никакво законодателство, никакъв „закон“ и никакви „служители на закона“. Употребата на сила
за отбрана е изконно оправдана, независимо кой употребява сила и независимо от това какво казва „законът“. И наличието на формални, организирани средства за осигуряване на такава сила за отбрана на една общност също не
изисква „Власт“ или „закон“. Всеки индивид има право да
се отбранява или да отбранява някой друг. Той може да реши да наеме някой друг, който да осигурява услуги по отбраната, или защото е физически неспособен да се отбранява сам, или просто защото предпочита да плати на някой
друг да върши това. И ако определен брой хора решат да
плащат за това да имат организация от обучени бойци с
оръжие, превозни средства, сгради и други ресурси, от които се нуждаят, за да отбраняват цял град, тези хора имат
това право.
На това място повечето вярващи във „Властта“ ще
протестират, като кажат: „Всичко това е Власт“. Но това не
е така. И тук разликата става очевидна. Онова, което един
индивид няма право да прави – онова, което нито една гру312

па от хора, независимо от това колко голяма е тя, няма каквото и да било право да прави – е да наеме някой друг (индивид или група) да върши нещо, което никой обикновен
индивид няма право да върши. Те не могат основателно да
наемат някой да извърши грабеж, дори ако се нарича „данъчно облагане“, защото обикновеният човек няма право
да краде. Те не могат основателно да наемат някого да
шпионира и насилствено да управлява решенията и поведението на техните ближни, дори и това да се нарича „регламент“. Хората в едно общество без държава биха смятали, че имат право да наемат някой, който да използва
сила само по много ограничен начин и в много ограничени
ситуации, в които всеки индивид има правото да употреби
сила: за да се отбранява срещу агресор. Противно на това,
повечето от онова, което т. нар. „бранители“ от „Властта“
правят, е да извършват актове на агресия, а не да отбраняват срещу тях.
Част от онова, което сега се класифицира като „полицейска работа“ – всъщност, всичко онова, което „полицията“ върши, което е наистина законно, благородно, справедливо и полезно за обществото – ще продължи да се върши без мита за „авторитета“. Разследването на злодеяния и
задържането на действителни престъпници – т.е. хора, които вредят на други хора, не просто хора, които не се подчиняват на политиците – ще продължи без мита за „авторитета“, като нещо, което почти всички хора биха желали и
за което биха проявили желание да плащат. Това се потвърждава от факта, че вече има частни детективи и частни
охранителни фирми, освен услугите на „Властта“ за „защита“, които всеки трябва да финансира принудително.
Би трябвало да има само една разлика, и то значителна разлика: за онези, които извършват разследване и
охранителни услуги, при отсъствие на суеверието, нарече313

но „авторитет“, винаги ще се смята, че имат точно същите
права, каквито всички останали хора. Макар че, вероятно,
те биха били по-добре оборудвани и по-квалифицирани да
извършват своята работа, отколкото са обикновените граждани, техните действия биха се преценявали по същите
критерии, по които се преценяват действията на всеки друг
човек, което изобщо няма нищо общо с т. нар. „служители
на закона“. Частните фирми, които предлагат охранителни
услуги, също биха преценявали своите собствени действия
не по това, дали някакъв „авторитет“ им е казал да направят нещо или дали техните действия се смятат за „законни“
от „Властта“, а по това, дали тези действия по тяхно лично
мнение са изконно оправдани. И не само че извинението
„просто изпълнявам заповеди“ не би убедило обикновените хора, а самите агенти не биха могли, дори и в собствения си ум, да използват едно такова извинение, за да избегнат отговорността за своите действия, защото никой не би
твърдял, че е „авторитет“, поставен над тях.
Неавторитарната „полиция“ – ако изобщо би се наричала така – би изглеждала много различно от сегашните
агентите на „Властта“. За тях не би се смятало, че имат
правото да вършат всичко, което никой друг човек няма
право да върши. Те биха могли да отиват на място, да разпитват хора, да използват сила или да вършат нещо друго, в
ситуации, в които всеки друг човек би имал правото да
прави същото нещо. В резултат на това обикновените хора
изобщо няма да имат причина да се чувстват нервозни или
притеснени в тяхно присъствие, каквато имат повечето
хора днес в присъствието на „служители на закона“. Хората
повече не биха чувствали каквото и да било задължение да
понасят разпити, обиски или каквото и да било друго нещо,
изисквано от частните охранители, както не биха чувствали
такова задължение, ако някой непознат на улицата отправи
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такива искания към тях. И ако един частен охранител започне да злоупотребява или върши насилие, неговата жертва би имала право да реагира по същия начин, по който би
реагирал всеки друг човек. И още по-важно, индивидът,
който оказва съпротива срещу агресията на частен охранител, би имал в такъв случай подкрепата на ближните си,
защото ближните му не биха смятали, че имат каквото и да
било задължение да се подчиняват на някого заради някаква значка или някакъв „закон“.
Най-добрият възпиращ механизъм срещу това една
организация за отбрана да стане корумпирана или да „излезе от контрол“, е възможността клиентите просто да спрат
да плащат. Ясно е, че никой не иска да плаща на някаква
банда, за да го тормози, както и че повечето хора не искат
също така да плащат на някаква банда да тормози и другите хора. Обикновеният човек иска да види заловени и възпрени крадците и убийците, но той също иска да види и че
не е причинена вреда на невинните. Ако клиентите на
частна охранителна фирма открият, че техните „охранители“ тормозят и нападат невинни хора – а те са наети да
предотвратяват този тип поведение – основните клиенти
незабавно биха изчезнали и разбойниците биха излезли от
бизнеса. И ако при отсъствие на въображаем „авторитет“,
разбойниците решат да принудят бившите си клиенти да
продължат да плащат, ответната реакция на хората би била
незабавна и сурова, понеже никой не би чувствал каквото и
да било „законово“ задължение да позволи да бъде тормозен.
На една неавторитарна система за защита също така
би липсвал и един друг особено нелеп аспект на почти
всички форми на „отбрана“ на „Властта“. За „Властта“ е
стандарт не само да принуждава хората да финансират
„отбранителните“ схеми, а и да отказват дори да съобщят
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на хората какво изобщо финансират. „Властта“ на САЩ и
по-специално ЦРУ (въпреки че много други агенции също
се занимават със секретни операции) са изразходвали десетилетия наред билиони долари – голяма част от които все
още остават безотчетни – за операции, за които на техните
„клиенти“ – американските хора – е забранено да знаят. И
наистина, всеки, който се е опитал да каже на американските хора какво финансират всички те, бива вкаран в затвора – или по-лошо – за причиняване на пробив в „националната сигурност“. Като се има пред вид почти неограничената власт, почти неограничените финанси и позволението да вършат всичките си дела в секретност, направо
абсурдно е да си въобразяваме, че армията и ЦРУ биха
вършили само полезни, законни неща. И наистина, американските хора научават все повече и повече за това, че ЦРУ
десетилетия наред се е занимавало с наркопласьорство,
търговия с оръжие, изтезания, поръчкови убийства, купуване на влияние в чужди правителства, поставяне на диктатори-кукли на конци и всички видове други разрушителни
и злонамерени практики. Дори президентът Хари Труман,
който създава ЦРУ, по-късно заявява, че никога не би
направил това, ако знаеше, че това ще стане „американското Гестапо“. Всяка частна фирма, която предлага услуги по
защита и отбрана, не би привлякла изобщо никакви клиенти, ако тяхната търговска реклама гласеше: „Ако ни давате
огромни парични суми, ние ще ви защитаваме, само че
няма да ви казваме за какво плащате, както и няма да ви
казваме какво правим или как го правим“. Единствената
причина „Властта“ да получава финансиране въз основа на
такъв нелеп постулат е затова, че получава парите си чрез
насилствено ограбване, а не чрез доброволни бизнес отношения. На хората не се дава възможност да избират, дали
да финансират или не.
316

Има още един абсурден аспект на „защитата“ чрез
„Власт“, който изобщо не би се появил при частните фирми, предлагащи услуги по отбрана и защита. Под маската
на „оръжеен контрол“ и други „закони“ за оръжията,
авторитарните режими често насилствено отнемат на хората възможността да се самозащитават, като изказват нелепото твърдение, че това се прави за сигурността на самите разоръжени хора. Онези, които имат власт, знаят абсолютно добре, че едно обезоръжено общество е безпомощно
общество, а точно това искат тираните. Идеята, че човек,
който няма нищо против „законите“ срещу кражбата и
убийството, има намерение да нарушава „законите“ за оръжията, е абсурдна. Както статистиката на престъпленията,
така и здравият разум, показват, че приемането на „закон“
срещу притежаването на лично оръжие, ще повлияе само
на „спазващите закона“, като резултатът от това ще бъде, че
добрите по принцип хора накрая ще имат по-малка възможност да се защитават срещу агресори. А политиците
точно това искат, защото те имат под ръка най-голямата,
най-могъщата банда от агресори. Няма нужда да се казва,
че ако някой търси защита от агресори, той няма доброволно да плаща на фирма, която насилствено ще отнеме неговите собствени средства за самозащита.
Нещо повече, въоръжените сблъсъци между полицията и гражданите явно биха намалели или престанали,
ако хората можеха просто да спрат да финансират каквито
и да било „защитници“, които стават агресори. Например,
голяма част от междурасовото напрежение и насилие в
историята на САЩ е в резултат на това, че бели „служители на закона“ са тормозели и малтретирали чернокожи
граждани. Вместо „законът“ да повлияе на цивилизоването, той се е използвал като извинение за въоръжена агресия. Ако им беше дадена възможност за избор, жителите на
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чернокожите квартали явно нямаше доброволно да плащат,
за да ги заплашват и нападат редовно расистки, садистични
бели разбойници. Много други сблъсъци с използване на
насилие в САЩ и навсякъде по света също са станали
поради това, че хората биват притеснявани с онова, което
върши с тях управляващата класа. Тук бихме включили
клането на хиляди протестиращи на площад Тянанмън,
извършено от китайската армия през 1989, разстрела на
няколко протестиращи срещу войната, извършен от Националната гвардия в Кент Стейт, Охайо през 1970 и т.н. Все
по-често и по-често в САЩ публичните демонстрации и
протести срещу политиката на „Властта“ завършват с
авторитарни атаки срещу протестиращите със сълзотворен
газ, палки, тазери, гумени куршуми и т. н. Ясно е, че няма
такава група от хора, която би плащала с готовност на
банда, която насилствено ще спира същите тези хора да
говорят онова, което мислят. И още по-важно, мотивацията
за тези протести е почти винаги недоволство от онова,
което служителите на „Властта“ правят срещу волята на
народа (поне на част от народа). Ако на всеки човек беше
позволено да харчи собствените си пари, вместо да бъде
насилван да финансира един централизиран, авторитарен
план, нямаше да има причина за повечето протести от този
вид, както и изобщо за възникване на сблъсъци в резултат
на тези протести.
Един неавторитарен охранител би вършел само неща, които той и неговите клиенти смятат за оправдани и
които вероятно биха били изяснени под формата на договор, с който охранителят се съгласява да осигурява конкретни услуги за точно определена цена. Сравнете това със
стандартната версия на „защитата“, представена от „Властта“: „Ние насилствено ще вземаме толкова пари, колкото
искаме, и ще решим какво изобщо ще правим за вас“. По318

вечето хора искат агресорите да бъдат спрени и невинните
хора да бъдат защитени. Единственият начин една фирма
да успее на свободния пазар е, като дава на клиентите си
онова, което те искат. За разлика от „Властта“, ако една
частна отбранителна фирма иска да разчита на благоразположени клиенти, тя би трябвало да има голям стимул, за да
не бъде небрежна, прахосническа, злоупотребяваща или
корумпирана. Ако хората биха могли да местят бизнеса си
другаде, винаги би имало конкуренция, за да се види кой
би могъл да осигури истинска справедливост най-ефективно. За да успее една частна охранителна фирма, тя би трябвало да покаже на клиентите си, че: 1) е много добра в
определянето на това кой е виновен и кой не; 2) е много
добра в гарантирането на това, че невинните хора няма да
бъдат тормозени, нападани или оклеветявани; 3) е много
добра в гарантирането на това, че истински опасните хора
ще бъдат залавяни и ще им бъде попречено да причиняват
още вреди; 4) е много добра в гарантирането на това, че
жертвите на престъпления ще получават възможно найпълна компенсация; 5) е много добра в това да поставя
онези, които са извършили нещо нередно, но няма нужда
да бъдат отстранявани напълно от обществото, в среда, в
която тяхното отношение и поведение наистина ще се
поправят. Противоположно на това, прокурорите на
„Властта“ се специализират в демонизиране на обвиняемия
и винаги имат стимул да повдигнат обвинение (или да изтръгнат признание, известно като „сделка“ за по-малка
присъда), независимо от вината или невинността на обвиняемия; съдилищата на „Властта“ постоянно освобождават
хора, които все още представляват явна опасност за другите хора, а държат затворени милиони хора, които не са
навредили на никого; системата на затвори на „Властта“,
поради това, че затворниците биват унижавани, малтрети319

рани и насилвани както от „охраната“, така и от другите
затворници, създава от разочаровани, гневни хора такива,
които са дори повече разочаровани и гневни, превръща
невинни хора в престъпници, а престъпниците в още полоши престъпници. И американските хора са принуждавани да финансират тази разрушителна система, независимо
от това, дали те искат или не искат.
Друг важен момент е, че в случай на частна охранителна фирма, ако един „охранител“ започне да злоупотребява, репутацията и кариерата на всеки друг охранител зависи от разкриването и разобличаването на престъпника.
Противоположно на това, днес е всеобщо прието, че органите на полицията на „Властта“ на първо място ще защитава своите. Когато някой полицай бъде хванат да върши
нещо, което е свързано с корупция или насилие, или което
е „незаконно“, почти без изключение останалите полицаи
ще помогнат да го прикрият или защитят. Те действат въз
основа на манталитета на бандата, защото хората, които са
принудени да им плащат заплатите, всъщност не са хората,
пред които те трябва да отговарят. Както повечето служители на „Властта“, те отговарят пред политиците и смятат
обикновените хора за добитък, а не за клиенти. Противоположно на това, обикновените хора биха могли да смятат
частните охранители за свои приятели, съюзници и работници, а още по-важно – за равни. Те не биха ги смятали
за „авторитет“, пред който да раболепничат, нито за постоянна потенциална заплаха, от която да се боят. Всички
хора, включително и наетите охранители, биха признавали,
че охранителите нямат повече права от всички останали
хора. Всички хора биха знаели, че ако един нает охранител
се осмели да извърши кражба, нападение или убийство,
той ще бъде смятан за престъпник и ще бъде третиран като
всеки друг престъпник.
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Един истински охранител, който защитава свободата и имуществото, не само че не изисква вяра в „авторитет“, а той изисква отсъствие на такава вяра. Някой,
който си въобразява, че има правото насилствено да управлява всички останали хора – дори само по „ограничен“
начин – ще третира хората по съответния начин. „Служителят на закона“, който издава фиш за съвсем незначително нарушение, задържа и разпитва хора просто без причина и винаги търси повод да се намеси в ежедневния живот на хората, не е защитник и не заслужава уважение и съдействие. Неавторитарният защитник, от друга страна, няма да бъде нищо повече от нормално човешко същество,
със същите права като всички други хора, въпреки че, може
би, ще бъде по-често от повечето хора въоръжен, и подобре от тях – обучен за физическа борба. Той би могъл да
бъде смятан за ближен, който може да бъде извикан, ако
има проблем, а не за агент на банда разбойници, който на
първо място служи на управляващата класа. И работата на
охранител без каквито и да било „авторитет“, власт или
статут, би привличала главно онези, които наистина искат
да защитават невинните хора, и не би привличала онези,
които искат просто да имат възможност да упражняват
власт и да управляват другите хора – човешки недостатък,
който се подхранва от работата на съвременните „служители на закона“. Не казвам, че частните охранители изобщо
не биха извършили нещо нередно. Те все пак ще бъдат
хора, способни на лоша преценка, нехайство и дори злонамереност, точно както и всички други хора. Обаче те
няма да имат „законно“ разрешение да вършат нередни
неща и няма да има нито „система“, нито „закон“, нито
„авторитет“, които те биха обвинили за своите действия
или зад които те биха могли да се скрият, за да избегнат
гнева на своите жертви. Ако те изобщо биха си позволили
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да действат като агресори, възмездието срещу тях би било
сигурно и незабавно. Сред население, което се е освободило от суеверието, наречено „авторитет“, срещу всяка
група охранители, която реши да стане група грабители,
разбойници и тирани, няма да бъде „гласувано“, заведено
съдебно дело или подадено оплакване пред някакъв
„авторитет“. Те ще бъдат застреляни. Единственото нещо,
което позволява продължително, широкомащабно потисничество над което и да било въоръжено население, е вярата
в „авторитета“ сред жертвите на потисничеството. Без
тази вяра е невъзможно те да бъдат подчинени или
управлявани за продължително време.
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Средства за възпиране и поощряване
Някои хора приемат, че ако не беше „Властта“, измамниците щяха свободно да правят каквото си поискат,
без каквито и да било последици. Това пък показва дълбоко
неразбиране на човешката природа и на това какво представлява „Властта“. Всъщност вярата в „авторитета“ изобщо не увеличава ефективността на системата за отбрана и
защита.
Хората, които използват агресия срещу други, напр.
насилие, кражба, убийство, явно не се възпират от собствения си морал или от уважението към самопритежанието на
техните жертви. Те обаче могат да изберат да не извършат
дадено престъпление, ако сметнат, че има риск да навредят
на себе си. Това се нарича „възпиращо средство“. И възпиращите средства по дефиниция не зависят от апелиране
към съвестта на нападателя, а напротив, използва инстинкта на нападателя за самосъхранение. Казано направо, посланието, което въздейства на истинските престъпници не
е: „Не прави това, защото е нередно“, а е: „Не прави това,
защото ще си навредиш“. Предполагаемата морална справедливост или „авторитетът“ на заплахата срещу евентуалния агресор няма връзка с ефективността на възпиращото средство. Няма значение, дали това е „полицейски
служител“, куче, гневен собственик на дом или дори друг
крадец, единственият въпрос в главата на атакуващия е,
дали има вероятност да бъде наранен или убит, ако се
опита да ограби или нападне някого.
Възпиращите средства срещу други видове лошо
поведение, което не е толкова жестоко и безочливо като
кражбата или нападението, също не изискват „авторитет“.
Някои хора твърдят, че без инспекторите и регулаторите на
„Властта“, всяка фирма ще произвежда калпави и опасни
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продукти. Но това твърдение отново е базирано на дълбоко
неразбиране на човешката природа и на икономиката. Няма
значение колко алчен и себичен може да бъде един бизнесмен – той не може да има успешен бизнес в дългосрочна
перспектива, ако продава продукти, които не удовлетворяват клиентите му. Някой, който съзнателно продава дефектни продукти или развалена храна, ще има малко клиенти, ако изобщо има такива. Множеството случаи на много скъпо приемане на върната стока, което много фирми
доброволно извършват, дори за относително тривиални
дефекти или проблеми, потвърждава този факт. За разлика
от сегашната ситуация, при която господството на „Властта“ се използва за подкрепа и защита на безотговорни и
деструктивни корпорации, на един наистина свободен пазар с информирани клиенти и открита конкуренция корупцията и престъпленията ще излизат солени и фирмите няма
да могат да се изолират от последиците на своята безотговорност.
Инспекторите и регулаторите на „Властта“ са поощрявани да налагат глоби на хората и да прилагат „закони“ и
„правилници“, независимо от това, дали има някакъв смисъл. Противоположна на това е системата на частните инспектори, които отговарят само на хората, които искат да
знаят кое е безопасно, като тези инспектори нямат власт да
прилагат „закони“, не са поощрявани да се намесват в бизнеса или да вършат неща, срещу които да се подават жалби. Фирмите биха могли доброволно да инициират частни
проверки на своите продукти или оборудване, каквито вече
се извършват от Underwriters Laboratories („UL“), Consumer
Reports и други, за да могат да покажат на обществеността
безпристрастно мнение за това колко безопасни и надеждни са техните продукти. Днес много фирми правят това,
съзнавайки, че трябва да скачат през бюрократичните об324

ръчи, които „Властта“ поставя по пътя им.
Много други въпроси могат да бъдат уреждани по
подобен, неавторитарен начин. Частните строителни инспектори, използвани вече от много фирми за недвижими
имоти, биха имали задължението да определят от името на
потенциалните купувачи колко безопасна и здрава е сградата. Освен частни инспектори, ресторантите биха могли
просто да поканят потенциални клиенти да проверят техните помещения сами. Всички тези действия биха могли да
бъдат доброволни. Фирмата може да реши да не позволява
на каквито и да било инспектори да правят проверка, а
потенциалните клиенти биха могли да решат дали да подкрепят тази фирма или не.
Фактът, че толкова много неща се приемат за проблеми, с които „авторитетът“ трябва да занимава, е знак за
интелектуална леност. Клиентите искат качествени продукти и бизнесмените, които искат да имат успешен бизнес, трябва да предлагат качествени продукти. Следователно, в интерес и на двете страни е да има възможност за
обективно представяне на качеството на продуктите, които
се предлагат. Противно на стереотипа на злия алчен бизнесмен-печалбар, начинът да станеш богат в свободно общество е чрез предлагане на продукти и услуги, които
действително са в полза на клиента. Почти всички от нечестните схеми, които са печеливши в дългосрочен план,
са такива, които насилствено са създадени или подкрепяни
от „Властта“, например измамата с банкирането с частичен
резерв, „легалната“ фалшификация, наречена „монетарна
политика“, рекета със съдебните дела и т. н.
Дори и без „Власт“ от време на време би могло да
има сериозни конфликти. Например, да предположим, че
някакъв завод изхвърля токсични отпадъци в река, избивайки всичката риба надолу по течението, в собствеността
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на други хора, което би могло да представлява форма на
навлизане в чужд имот и унищожаване на имущество.
Отсъствието на „авторитет“ не може да попречи на жертвите да направят нещо по този въпрос; всъщност, това прави
по-лесно те да направят нещо по този въпрос. Вместо да
водят дело в съд на „Властта“, където съдията може да
бъде подкупен да подкрепи фирма с капитал милиарди долари, реакцията би могла да бъде малко по-ефективна,
дори и да изглежда по-малко цивилизована. Хората, които
живеят край реката, могат да направят нещо съвсем просто,
като кажат на собственика на завода, че ако продължи да
пуска своите замърсители да текат в собствеността им, те
физически ще унищожат завода му.
Ясно е, че може да има по-вежливи, мирни начини,
по които проблемът може да бъде решен, като например
бойкот или разгласяване на злодеянието. По единия или по
другия начин хората биха могли да създадат ефективно
възпиращо средство срещу непристойно поведение, особено когато няма замесена „Власт“, която да бъде подкупена
и корумпирана. Множество помощи за кампании сега не
означават нищо повече от подкупи за регулаторите от
„Властта“, които „да си затворят очите“. По същия начин
съдилищата на „Властта“ лесно могат да намерят причини
да прекратят всяко дело, като по този начин позволят на богати престъпници (такива, които имат истински жертви) да
просперират.
Клишето алчен, зъл бизнесмен често пропуска факта, че широкомащабните престъпления обикновено се извършват със съдействието на служители на „Властта“. Без
протекцията на „Властта“ дори и най-алчният безсърдечен
бизнесмен би имал голям стимул да не ядосва клиентите си
до степен, че да спрат да купуват неговите продукти или до
степен, когато могат да реагират насилствено срещу него.
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Повечето хора през повечето време не биха имали
желание да използват сила, тъй като знаят, че те сами биха
носили както отговорността, така и рисковете, ако постъпят така. Би могло да има огромен стимул да се уредят споровете и несъгласия по мирен начин и чрез взаимно споразумение. От друга страна, когато вярата във „Властта“
преобладава, няма стимул нещата да се уреждат по мирен
начин, защото спечелването на „политическа“ битка не излага на риск онези, които подкрепят насилието чрез
„Властта“. Без управляваща класа, пред която да хленчат,
за да наложи законодателно на всички някакъв нов план,
хората биха били принудени да си взаимодействат като
възрастни хора, вместо като хленчещи, безотговорни деца.
Много по-благоприятно би било за хората да се опитват да
си сътрудничат и да постигат компромис по мирен начин,
отколкото ако се бият за това кой може да докопа меча на
„Властта“. Когато тормозът и агресията повече не се признават като легитимни форми на човешки взаимоотношения, хората по необходимост ще се научат да се въздържат
от насилие.
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Анархия в действие
Въпреки че много хора се ужасяват от мисълта за
„анархия“, истината е, че почти всеки редовно става свидетел на „анархия“. Когато хората отиват да си купят храна
или разглеждат мола, те виждат резултатите от неавторитарно, съвместно сътрудничество. Никой не е принуждаван
насила да произвежда които и да било от предлаганите
продукти, никой не е принуждаван насила да продава каквото и да било и никой не е принуждаван да купува каквото
и да било. Всеки човек действа изключително в свой интерес и всеки, който участва – производител, продавач и купувач – печели от сделката. Всички индивиди имат полза и
обществото като цяло има полза, без да се намесват каквито и да било управници или насилие. Има безброй примери на взаимно доброволно сътрудничество, мирни, ефикасни и полезни събития и организации, в които не участва
„Властта“. Независимо от всичко, въпреки че има безчет
реално съществуващи примери за това колко по-ефикасни,
организирани и продуктивни са „анархистичните“ взаимоотношения в сравнение с почти всички предприятия на
„Властта“, хората все още смятат, че ако човешките същества през цялото време взаимодействат помежду си като
равни, това би довело до хаос и разруха.
Когато колите се срещат на кръстопът или когато хората пресичат на пешеходната пътека, това е „анархия“ в
действие. Милиарди пъти всеки ден хора се редуват, отстъпват място на други и т. н., без да им нарежда някакъв
„авторитет“. Понякога хората са невнимателни, но дори и
тогава само много рядко възниква сериозен конфликт –
нещо по-сериозно от груб жест или гневна дума. Потенциални конфликти от много дребни неща до по-сериозни
въпроси, се случват милиарди пъти всеки ден и в огром328

ното мнозинство от случаите те биват разрешавани без насилие и без намеса на какъвто и да било „авторитет“. Дори
що се отнася до по-значителни проблеми, хората често намират начини да постигнат взаимно споразумение. Въпреки че чрез организирани неправителствени методи за
решаване на спорове – използване на арбитри, проучвания
и преговори – могат да се решат по мирен начин дори
големи спорове, повечето конфликти на интереси не стигат
толкова далеч. Повечето хора през повечето време полагат
усилия, за да избягват или да уреждат бързо потенциални
конфликти с други хора.
Въпреки че някои хора биха посочили тези неща
като показател за изконната доброта на човечеството, често
се намесва друг фактор. Повечето хора просто не желаят
кавгите и напрежението, които възникват при конфронтация и по-специално не искат да поемат рисковете, които
възникват при конфронтация с насилие. Твърде често много хора преглъщат извършеното срещу тях насилие, не защото са търпеливи или любещи, а просто за да избегнат губенето на време в напразни кавги. Много хора, когато
срещнат някого, който върши неприятни неща, просто го
подминават, понеже имат по-важни неща, за които да се
безпокоят. У много хора има силна склонност да се погаждат, дори и да е само за своя собствена облага. И ако нямаше „авторитет“ на който постоянно да се молят за помощ – гигантска мама или татко-държава, на която да се
оплакват – хората биха решавали проблемите като възрастни далеч по-често, отколкото сега. Не искам да кажа, че
всяко различие в мнението би се изгладило по мирен начин
и справедливо без „авторитет“, а че наличието на гигантския клуб, наречен „Власт“, е постоянно изкушение за
всеки, който таи злоба или иска да нарани някой друг, или
иска да получи незаслужено богатство по „съдебен път“.
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Ако го нямаше, по-малко хора щяха да протакат решаването на несъгласията или споровете или щяха да ги изострят.
Дали от милосърдие, страх или просто от желание да избегнат главоболията от дълготраен конфликт, много хора –
дори онези, които имат законни оплаквания срещу някой
друг – просто ще забравят лошото и ще продължат живота
си.
Дори и без такива примери, крайно ирационално е
да се твърди, че хората не биха могли да имат напредък без
„Властта“, след като всичко, което „Властта“ прави, използвайки насилие или заплаха за използване на насилие,
за да управлява хората, е точно противоположното на напредък. Схващането, че мирното съвместно съществуване
изисква агресия и насилие, е логически нелепо. Единственото нещо, което гарантира намесата на „авторитета“, е, че
няма да има ненасилствено, мирно решение на проблема.
Когато някой описва обществото, което иска да види, той
почти винаги ще описва състояние на ненасилие, взаимно
сътрудничество и толерантност. С други думи, онова, което
ще опише той, е абсолютна противоположност на насилието и грабежа, които върши „авторитетът“. Обаче, след като хората са отгледани със схващането, че „авторитетът“ е
жизненоважна и положителна част от обществото, те все
още постоянно се опитват да постигнат мир чрез война,
сътрудничество – чрез насилие, толерантност – чрез нетолерантност, хуманност – чрез бруталност. Това безумие е
пряк резултат от възпитанието на хората, което ги учи да
уважават и да се подчиняват на „авторитета“.
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Антиавторитарно родителско възпитание
Родителското възпитание толкова често се основава
на авторитаризма, че много хора не могат дори да си пред–
ставят как би изглеждало неавторитарното родителско възпитание. Важно е да се изтъкне какъв ефект би имало изгубването на суеверието, наречено „авторитет“, върху родителското възпитание. Това не означава, че родителите няма да налагат никакви ограничения за това, което биха могли да правят децата им, нито пък изключва родителския
контрол върху децата против тяхната воля в много ситуации. Но ще има драстична промяна на манталитета както
на родителите, так и на децата.
В днешно време ученето на децата кое е правилно и
кое е неправилно и приучването им да се подчиняват, се
смята от повечето хора за едно и също нещо. Обаче родителите могат да нареждат на децата да правят нещо нередно
толкова лесно, колкото и да им наредят да направят нещо
редно. Ако, например, родител нареди на детето си да
открадне нещо от магазина, детето няма морално задължение да направи това и неподчинението би било абсолютно
оправдано (макар и може би опасно). Разбира се, детето
може и да не разбира, че кражбата е нещо нередно, ако родителите са му казали да краде.
От друга страна, родителят може да наложи на детето си необходимо, оправдано ограничение, което да не се
хареса на детето и то да не смята, че е оправдано. И в двата
случая детето е задължено да направи само онова, което
смята за правилно. Алтернативата би била, че то има морално задължение да направи онова, което смята за нередно, което е невъзможно. И именно в това се състои
разликата: авторитарният родител учи детето, че подчинението само по себе си и от само себе си е морална повеля,
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независимо от нареждането (напр., „Защото съм твой баща
и ти казвам да направиш това!“). Неавторитарният родител
може също да наложи ограничения на детето, но той не
изисква от детето да ги хареса, нито пък претендира, че
тези ограничения са справедливи просто защото родителят
ги налага. С други думи, неавторитарният родител може да
види нуждата – понеже детето все още няма познания или
разбиране, за да бъде достатъчно компетентно, за да прави
самостоятелно всеки свой избор – да наложи някои ограничения на детето си (във връзка с времето за лягане,
храненето и т. н.), но той не твърди, че детето има някакво
морално задължение да се подчини, без да задава въпроси.
Колкото по-бързо детето научи причината за „правилото“,
толкова по-бързо то може да разбере защо като прави онова, което неговите родители му казват да прави, то ще е в
негова полза. Разбира се, това не винаги е възможно, особено когато децата са много малки. Родителят, който не
дава на детето да изяде кутия бонбони, прави това в полза
на детето, което все още няма достатъчно разбиране или
самоконтрол да служи на собствените си интереси. Но да
бъде учено детето, че трябва да чувства морално задължение да спазва правила, които му се струват несправедливи, ненужни, безсмислени, глупави или дори вредни,
само защото „авторитетът“ му казва да прави това, е равно
на това на детето да бъде преподаван най-опасният урок,
който може да съществува: че то е морално задължено да
търпи несправедливи, ненужни, безсмислени, глупави,
вредни неща, ако те са направени от „авторитет“.
За да избегнат предаването на суеверието, наречено
„авторитет“, родителите не би трябвало да казват „защото
аз казах да правиш това“ като причина детето задължително да направи нещо. Родителите трябва да подчертаят,
че има разумни причини за ограниченията, дори и детето
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все още да не може да разбере тези причини. С други думи,
оправданието на правилата не е това, че родителите имат
правото насилствено да налагат на своите деца каквито си
поискат правила, а че родителите (да се надяваме) имат
толкова повече разбиране и познания от децата си, че
родителите трябва да правят голяма част от избора на
децата си вместо тях, докато те не станат компетентни, за
да правят избор самостоятелно.
Дори по-важно е това как родителите контролират
поведението на децата си към другите хора. Изключително
важно е детето да се научи, че по принцип е нередно преднамерено да се вреди на друг човек (освен когато е необходимо, за да бъде защитен невинен човек). Но ако вместо този принцип родителите учат на „подчинявай ми се“ и
след това нареждат на детето да не удря другите, то се научава на детско подчинение, но не и на морал. Ако детето
се въздържа да не удря другите не защото разбира, че ако
прави така това е нередно, а само защото са му казали да
не го прави, то детето действа по същия начин, по който
действа и един неморален робот, и не е научило нищо за
това какво е да бъдеш човешко същество. Краткосрочният
практически резултат може да изглежда по същия начин –
т. е., детето се въздържа да удря другите – но научените
уроци са много различни. Когато детето, което е учено
просто да се подчинява, порасне и някой друг „авторитет“
му каже, че трябва да вреди на другите, то със сигурност
ще го направи, защото е научено да прави това, което му се
казва. От друга страна, детето, което е научено да уважава
правата на другите и е научено на принципа на самопритежанието и неагресията, няма лесно да изостави тези принципи просто защото някой, който твърди, че е „авторитет“,
му казва да направи това.
Децата се учат от примера. Ако детето вижда своите
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родители да действат винаги като безпрекословно подчинени на управляващата класа, детето ще се научи да бъде роб.
Ако обратното, родителите демонстрират в ежедневния си
живот как човек да използва сърцето и ума си, детето ще се
научи да постъпва по същия начин. Детето трябва да разбере, че негово задължение е не просто да спазва правилата
за това да бъдеш добър човек, а и да открие за себе си
какви са правилата за това да бъдеш добър човек. Критериите, по които „самопритежаващият се“ живее, все още
могат да бъдат описани като „правила“, но ценното на такива „правила“ не идва от това, че някакъв „авторитет“ ги е
издал, а защото индивидът вярва, че такива правила описват изконно морално поведение. С това не искам да кажа,
че всички са съгласни по въпроса какво е морално, но
въпреки това има широк консенсус по някои основни принципи. Но дори ако поведението на всеки човек е ръководено от неговото собствено несъвършено, непълно разбиране на това кое е правилно и кое е неправилно, общите
резултати щяха да бъдат драстично по-добри в сравнение с
авторитарната алтернатива, при която добри по принцип
хора правят неща, за които знаят, че са нередни, защото се
чувстват принудени да правят онова, което „авторитетът“
им казва да правят (както показват експериментите на
Милграм).
Обаче, макар и много хора погрешно да приемат, че
общество без централизиран, създаващ „правила“ авторитет би означавало „всеки за себе си“, груповото коопериране и договорите не изискват „авторитет“, и онези деца, които са прекарали годините си на растеж, учейки се да взаимодействат с различни хора от всички възрасти на взаимно
доброволна основа, вместо да се учат сляпо да вършат онова, което им се казва, са далеч по-добре подготвени да формират взаимоотношения и да обединяват усилия чрез дого334

варяне, компромиси и сътрудничество. Такова доброволно
взаимодействие може да се осъществи между двама души
или между два милиона души. Дори ограничената свобода,
с която се ползват американците, демонстрира, че дори изключително сложни отрасли могат да се базират изцяло на
доброволно участие и доброволно сътрудничество на всички заинтересовани. И историята също показва, че в момента, в който се използва метод на организация, основана на
централизирано, насилствено управление, каквато се среща
в т. нар. „планова икономика“, продуктивността се срива и
се появяват бедност и робство. Обаче повечето деца все
още се възпитават в авторитарна среда с твърдението, че
това ще ги подготви по-добре за живота в реалния свят.
Всъщност, това ги подготвя само за робство до края на
живота.
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На половината път дотам
Във всяка група хора, която се е освободила от мита
за „авторитета“ – независимо дали това е съвсем малка група приятели или жителите на някой град, или населението
на цял континент – честотата и сериозността на конфликтите с използване на насилие и актовете на агресия в
рамките на тази група драстично ще намалее в сравнение с
някое друго място, където повечето хора – чрез „гласуване“
и други „политически“ действия – редовно подкрепят и извършват агресия. Обаче, въпреки че индивидите в такава
група малко биха се страхували един от друг, те все още вероятно биха се сблъсквали с актове на агресия от останалите хора извън тази група, които все още поддържат вярата
във „Властта“. Индивид, чийто ум е освободен, но който
все още живее в общество, заразено от заблудата, наречена
„авторитет“, ще бъде изложен на постоянен риск да стане
обект на авторитарна агресия. Това да бъдеш свободен мисловно – да разбираш понятието „самопритежание“ – не те
прави задължително физически свободен. Обаче това може
да има огромно положително значение за откриване на безброй нови средства, чрез които хората могат да се опитат
да се справят, да избегнат или дори да се противопоставят
на опитите да бъдат управлявани авторитарно.
Индивидът, който се гордее с това, че е „гражданин,
който спазва законите“, има само един начин поне да опита да постигне свобода, който почти никога не е ефективен: да се моли на господарите си да изменят своите „закони“. От друга страна, човек, който разбира, че притежава
сам себе си, не дължи никаква преданост към някакъв въображаем господар, не се нуждае от никакво „законодателно“ позволение да бъде свободен и има много повече възможности за избор. И колкото повече са хората, които са се
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освободили от суеверието, толкова по-лесно става отхвърлянето или съпротивата. Например, дори малък брой „самопритежаващи се“ може да създаде канали на търговия,
които да заобикалят обичайните схеми на контрол и ограбване, наложени от „Властта“.
По ирония, тази напълно легитимна и морална форма на доброволно взаимодействие често се нарича „черен
пазар“ или „търговия под тезгяха“, а обичайната система
на агресия, принуда и грабеж се смята за легитимна и
справедлива от вярващите във „Властта“. Всъщност, легитимността на всяка търговия (или всяко друго взаимодействие между хората) не зависи от това, дали някой „авторитет“ знае за нея и я контролира, както понятието „черен пазар“ внушава, а зависи само от това, дали онова,
което става, е по взаимно съгласие. Онези, които разбират
това, могат да намерят много начини, по които да заобикалят или осуетяват опитите на „Властта“ насилствено да ги
управлява и експлоатира.
Много актове на агресия, извършени в името на „закона“, могат да бъдат избегнати или осуетени сравнително
лесно от относително малък брой хора, ако те автоматически не чувстват морално задължение да правят това, което им се казва. Разбира се, не винаги случаят е такъв. Ако
бандата, наречена „Власт“ прави нещо добре, то това е да
упражнява брутална сила, било то под формата на военни
действия или местно „прилагане на закона“. Обаче в почти
всички случаи повечето от властта, която притежават хората от „Властта“, е резултат не от пушките, танковете и
бомбите, а от възприятията на техните жертви. Ако 99%
от населението се подчинява на управляващата класа от
чувство за задължение или дълг да прави това, останалият
1% обикновено може да бъде управляван чрез брутална
сила (с одобрението на 99%). Но ако по-съществен процент
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от населението не чувства никакво задължение да се подчинява, количеството брутална сила, необходима да бъде
управляван, става огромно. Например, днес много от жителите на Съединените щати предават около половината от
онова, което изработят, за „данъци“ на различни нива, и повечето от тях се чувстват задължени да правят това. Но ако
чужда сила по някакъв начин нахлуе и завладее страната,
като наложи 50% „данък“, това би било абсолютно невъзможно, защото хората не биха чувствали морален, законен
или патриотичен дълг да се подчинят. Двеста милиона работници биха намерили двеста милиона начини да използват укриване на данъци, измами, тайна дейност или дори
пряко насилие, за да избегнат или осуетят такива опити на
чуждите крадци да поробят хората.
Днес има само една банда, която е способна да потиска американския народ и това е американската „Власт“.
Причината е, че това е единствената банда, за която повечето хора смятат, че има правото да принуждава и управлява
(„регулира“) и да граби и изнудва („облага с данъци“) американския народ. Обща загриженост сред етатистите е това, че без силна „Власт“, която да ги защитава, някоя чужда
сила просто би дошла и би ги завладяла. Но тези страхове
напълно пренебрегват важната роля, която възприятието
играе в способността за потискане. Една област или страна
с размерите на Съединените щати, населена от сто милиона собственици на оръжие – освен останалите двеста
милиона души, които вероятно биха се снабдили с оръжие,
ако се осъществи инвазия – би било невъзможно да се
окупира или управлява само с брутална сила. Историята
дава много примери (например Варшавското гето през Втората световна война, Виетнамската война и равносметката
от войната в Ирак) за това, че дори огромна, високотехнологична армия може безкрайно да бъде възпрепятствана
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от относително малък брой въоръжени „метежници“, И
една страна, населена от хора, които се „самопритежават“,
има друго огромно предимство, защото буквално е невъзможно те колективно да се подчинят. Ако няма „Власт“,
която да претендира, че представлява населението, и никой
не твърди, че говори от името на всички хора, буквално
няма начин те да се предадат, без да се наложи всеки индивидуално да се предава.
Добър начин да се схване реалността на ситуацията
е като въпросът се разгледа от гледната точка на водача на
нашествениците. Как някой дори би започнал да опитва да
извърши нашествие и трайно да окупира дадена територия,
в която много милиони жители, които могат да се скрият
навсякъде, могат да убият всичко на разстояние поне сто
метра, както всеки свестен ловец може? Един амбициозен
тиранин би имал далеч по-добър шанс за придобиване на
власт над хората чрез кандидатиране за пост, като по този
начин получи правото, което съществува във въображението на неговите жертви, да ги управлява и контролира.
Широкомащабното потисничество, особено след появата на огнестрелното оръжие, зависи много повече от
управлението на умовете, отколкото на телата на хората.
Онези, които жадуват за власт, придобиват много повече
власт, като убеждават жертвите си, че не е редно да не се
подчиняват на техните заповеди, а не толкова, като убеждават жертвите си, че е опасно (но морално) да не се подчиняват. Независимо от това колко се оплакват или протестират хората, тъй като те продължават да се подчиняват на
„закона“ (заповедите на политиците), тираните не се боят
много. Докато техните опити да управляват и грабят се
смятат за „законни“ актове на „авторитета“ и докато хората
по тази причина чувстват задължение да се подчиняват –
освен ако и докато управляващата класа не измени тези
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„закони“ – хората ще останат поробени тялом, защото остават поробени духом. По ирония, много хора все още смятат, че силната „Власт“ е единственото нещо, което може
да защити народа като цяло, обаче вярата във „Властта“
всъщност е единственото нещо, което може да потиска народа като цяло. Само брутална сила не може да направи това в какъвто и да е широк мащаб или за какъвто и да е продължителен период от време. Дори банда с танкове, самолети, бомби и други оръжия няма власт да управлява въоръжено население продължително време, освен ако първо
не подлъже хората да вярват, че има правото да ги управлява. С други думи, само банда, която се смята за „авторитет“ може да успее да се задържи с продължително потисничество и поробване. В резултат на това, същността на
„Властта“ (или вярата в нея), вместо да се състои в защита
на индивидуалните права, се състои само в продължително
и широкоразпространено нарушаване на индивидуалните
права.
По ирония, дори повечето от онези, които признават
„Властта“ като най-голямата заплаха за свободата днес, все
още настояват, че за защита е необходимо някакъв вид
„Власт“. Вярата в „авторитета“ е толкова силна, че тя може
да убеди иначе разумни хора, че именно онова нещо, което
ги ограбва, принуждава и напада, е необходимо, за да ги
защити от грабеж, принуда и нападение. Фактът, че
„Властта“ винаги е била агресор и никога не е била само
защитник – никъде по света и никога в историята – не разколебава тяхната култоподобна вяра в магическите способности и добродетелите на абстрактното митично същество,
наречено „авторитет“.
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Пътят към правдата
Много на брой големи неправди в историята биха се
провалили бързо – или изобщо не биха се родили – ако не е
имало „авторитет“, който да оправдава и подкрепя тези
неправди. Като причина за злините на робството, например, често се обвиняват расизмът и алчността, но „авторитетът“ играе огромна роля в това да се направи робството
икономически осъществимо. Ако нямаше огромната организирана мрежа от „служители на закона“, които да залавят
избягалите роби и всеки, който им помага да избягат, колко
дълго щеше да продължи робството? Ако освобождаването
на робите не беше „незаконно“ и по тази причина неморално в очите на авторитаристите, колко по-голяма и поефективна щеше да бъде „подземната железница“? (Тя
може би нямаше да бъде известна като „подземна“, ако не
беше „нелегална“).
Движението на „аболиционистите“ се състояло от
хора, които смятали, че робството е неморално, и които
искали „законите“ да бъдат изменени и официално да обявят робството за неморално и „незаконно“. Ако вместо да
се молят за изменение на „законите“, аболиционистите
активно освобождаваха роби, търговията с роби щеше найвероятно да претърпи крах десетилетия по-рано, ако
изобщо се беше появила. Превозването на роби с кораби,
прекосяващи половината свят, наистина щеше да бъде много рискован бизнес, ако в момента, когато акостираш, „товарът“ ти евентуално бъде насилствено освободен. Проблемът е, че повечето хора вярват, че дори и неморални, несправедливите „закони“ трябва да бъдат спазвани, докато „законът“ не бъде изменен. Това очевидно означава, че лоялността на такива хора към мита за „авторитета“ е по-силна
от тяхната лоялност към морала и че за тях извършването
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на онова, което господарите им кажат, е по-важно от онова,
което те знаят, че е правилно. И човечеството е страдало
много заради това.
Способността на хората да се противопоставят на
тиранията до голяма степен зависи от това, дали те приемат мита за „авторитета“ или не. Онези, които могат да видят неправдата, извършвана от „Властта“, но които продължават да вярват, че трябва „да се спазва законът“ и „да
се работи в рамките на системата“, никога няма да постигнат справедливост. От друга страна, хората, които не смятат политическите мегаломани за законни управници, хората, които не чувстват задължение да се подчиняват на някой неморален „закон“, хората, които не чувстват нужда да
се отнасят към онези, които всъщност са паразитна класа –
банда политически крадци и разбойници – като към недосегаеми, почтени и благородни, имат далеч по-добър шанс
да нанесат поражение на „законната“ тирания. (И в повечето случаи тиранията и потисничеството, с които хората
са се сблъсквали през историята, са упражнявани „законно“).
Има много налични методи за онези, които желаят
да се противопоставят „нелегално“ на неправдата и тиранията, включително всичко от пасивната съпротива през
ненасилствения саботаж до такива неща като политическо
убийство и друга въоръжена съпротива. В зависимост от
тежестта на потисничеството, както и от индивидуалните
си ценности, съвест и вярвания за това кога използването
на сила (ако изобщо трябва да се използва) е уместно, човек може да избере някакъв брой начини за нанасяне на поражения на тиранията. Някои просто ще се опитат да стоят
„извън радара“, като живеят по такъв начин, че да избягват
вниманието на служителите на „авторитета“. Някои могат
да изберат открито гражданско неподчинение, като напри342

мер, стотици индивиди, открито пушещи марихуана пред
полицейски участък. Някои могат да изберат по-активен,
но ненасилствен метод, напр. пукане на гумите на полицейските коли или унищожаване на друго имущество, използвано за извършване на актове на авторитарна агресия.
Други могат да изберат метод на открита въоръжена съпротива, каквато е използвана в Американската революция.
По аналогия, набелязаната жертва на грабеж (от не„авторитарен“ тип), може да се опита да избяга от крадеца
или да го надхитри, или дори да го убие, ако се стигне
дотам – каквото бъде необходимо, за да избегне това да
стане жертва на грабеж. По същия начин онези, които
признаят, че „законното“ зло все пак е зло и че съпротивата
срещу него все пак е оправдана, не биха губили време за
избори и лобиране пред политици за промени в законодателството; те просто биха правили онова, което биха могли
да направят, за да защитят себе си и евентуално други хора
от това да станат жертви на една такава „законна“ агресия.
Отвъд определена точка, колкото повече са хората, които се
противопоставят, толкова по-малко насилие е необходимо,
за да се направи това. Ако местната полицейска част има
десетина „служители за борба с наркотиците“ – хора, чиято
главна работа е да извършват актове на агресия срещу други хора, които не са извършили нито насилие, нито измама
– и няколкостотин цивилни оповестят, че те вярват, че имат
правото да използват всичко необходимо, включително
оръжие, за да спрат всеки опит за отвличане, нахлуване в
домовете или подобни актове на агресия, извършвани от
„служителите за борба с наркотиците“, агресорите (полицията) – ако нямат някоя по-голяма авторитарна банда, която да призоват на помощ – просто ще се откажат, за да
избегнат това да бъдат унищожени. Възпиращият ефект,
който действа срещу частни престъпници, може да действа
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също толкова добре и срещу престъпници от „Властта“.
В Индия Махатма Ганди и неговите последователи
използваха широкоразпространено пасивно неподчинение,
за да подкопаят британското управление на тази страна.
Забраната на алкохола в Съединените щати е друг пример
за неморален „закон“, който престава да съществува основно заради неспазването му. Високата степен на неподчинение заедно с отказа на повечето съдебни заседатели да
дават благословията си за „законната“ агресия, заедно с някои актове на съпротива чрез насилие (например, линчуване на „данъчни“ чиновници), направи неморалния „закон“
неприложим. Законодателите накрая го отмениха в опит да
спасят реномето си, защото от съществуването на неприложим закон на книга започва дългият път към унищожаване
на легитимността на управляващата класа в очите на нейните жертви. Навсякъде, където хората не чувстват морално задължение да се подчиняват на авторитарни искания,
всеки „легален“ акт на агресия може да бъде пренебрегван,
докато не престане да съществува. Обаче когато броят на
самопритежаващите се е по-малък, понякога е необходимо
насилие, за да се осуетят „легалните“ актове на агресия.
(Ако само малък брой хора осъзнае незаконността на „законното“ потисничество, съпротивата с употреба на сила
често се проваля).
Където има потисничество, там винаги има и насилие. Обикновено то е едностранно, при което агентите на
„авторитета“ извършват повечето или цялото насилие. Човек, който пасивно съдейства, а твърди, че е против насилието, фактически подкрепя държавното насилие. Когато
бъде извършен акт на агресия – било то от „авторитет“ или
от някой друг – ненасилието по дефиниция престава да бъде възможност за избор. Единственият въпрос е, дали агресивното насилие ще мине неоспорвано или срещу него ще
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бъде използвана сила при самозащита. И в единия, и в другия случай ще има насилие.
Разбира се, крадците, разбойниците и убийците, които обявяват своите престъпления за „законни“ – което е
правел всеки тиранин в историята – винаги ще заклеймяват
всеки, който им се противопоставя, като престъпник и терорист. Само онези, които не чувстват срам от това да бъдат наричани „престъпници“, защото са отхвърлили мита
за „авторитета“ и са осъзнали, че терминът „закон“ често
се използва в опит да се характеризира нещо зло като нещо
добро, имат изобщо някакъв шанс да постигнат свобода.
Обаче, до известна степен противно на очакванията, колкото повече са хората, които са осъзнали самопритежанието
си и митичното естество на „авторитета“ и които са готови
да се борят за онова, което е справедливо, и да се борят
срещу онова, което е „законно“, но неправилно, толкова помалко насилствен ще бъде пътят към истинската цивилизация (мирното съвместно съществувание).
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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, насилие и омраза, както и ситуации и събития, които не се отразяват добре на човешката раса като цяло. И, въпреки че
много от най-крещящите несправедливости в историята явно са продукт на вярата във „Властта“, каквито са войната
и потисничеството, много други несправедливости, които
обикновено не се приписват на действия на „Властта“, също са щели да бъдат невъзможни без намесата на „авторитета“.
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 държавните наемници, които да ги прилагат, щеше ли да има такива
широкомащабни, концентрирани усилия за унищожение
или насилствено прогонване на местните жители от земите, 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 Съединените щати (приблизително по същото време, когато „законното“ робство – облагането с „данък върху дохода“ бива
въведено за пръв път), междурасовото напрежение и конфликтите с насилие продължават. Много хора вярват, че тогава се появила Властта и решила сериозните проблеми.
Реално конфликтът и придружаващото го насилие се на346

сърчават от „авторитета“. В продължение на много години
расовата сегрегация е налагана насилствено чрез „закони“.
По ирония, междурасовото напрежение по-късно се изостря 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 имаха свобода, някои фирми и училища щяха да изберат сегрегация, а някои други – интеграция. Ако „Властта“ не се
опитваше насилствено да наложи на всички една „официална 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“ („полицията“), 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 хората да се разделят и принуждаването на хората да живеят
заедно ще направи хората по-щастливи, по-добри или полиберални 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 съществувание на много различни култури. Но когато се намеси
„Властта“ и спорът е между това дали да се принудят расите 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 единия, 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 одобряват взаимно вярванията или начина си на живот и
всъщност остро да критикуват или заклеймяват други култури. 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“, насилието, присъщо на всички „закони“, със сигурност просто
принуждава хората да не живеят в хармония.
Друг пример за косвените вредни ефекти от действията на „Властта“ е фактът, че насилието, свързано с „търговията с наркотици“ (производството и разпространението на „незаконни“ вещества), съществува само заради „законите за борба с наркотиците“. Чрез обявяване на дадено
вещество или поведение „извън закона“, дори всички
участници да са възрастни, готови да се подчиняват, политиците създават черен пазар, който не само че има огромен
потенциал за печалба, поради ограничаването на снабдяването, а създава и ситуация, която по специфичен начин лишава клиентите и снабдителите от всякаква „законова“ защита. Например, ако наркопласьор бъде ограбен или нападнат от полицията или от някой друг, той едва ли ще
извика „служителите на закона“ да му помогнат. „Обявяването 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 полицаи и други държавни служители. Идеален пример за „преди и след“ такова „обявяване извън закона“ е забраната на
алкохола в Съединените щати. Когато търговията с алкохол
станала „незаконна“, тя веднага била превзета от организираната престъпност, която била прочута не само с насилие, но и със способността си да подкупва агентите и
служителите на „Властта“. Когато търговията с алкохол отново станала „законна“, цялото насилие, свързано с нея,
бива прекратено почти веднага.
Въпреки този кристално ясен пример на ужасни резултати от „закони“, забраняващи „пороци“, повечето хора
все още подкрепят „законите“ против поведения и навици,
които те смятат за отвратителни. Резултатът е, че насилието, свързано с това, продължава. Вместо да се признае, че
този проблем съществува заради „Властта“ и нейните „закони“, 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 „незаконна“. 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 „нелегален“? Проституцията представлява ли по-голяма заплаха за
всички, свързани с нея, в Амстердам, където е „легална“,
отколкото във всички места, където е „нелегална“? Не искам 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 намерения? Политиците напълно съзнават, че хазартът, проституцията 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 поведение 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 осигуряват на тираните готово извинение за все по-увеличаващата 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 авторитарна власт и контрол.
В един свят без мит за „авторитета“ много хора
(включително и авторът на тази книга) ще продължат решително да не одобряват употребата на наркотици, проституцията и други „пороци“, но те едва ли ще подкрепят усилия за насилствена забрана на такъв тип поведение. Обикновено те не само че няма да смятат, че имат право да подкрепят насилие, ако нямат извинение с „авторитет“, зад
който да се скрият, но те едва ли ще искат да осигурят милиардите долари, необходими за провеждане на една широкомащабна насилствена кампания против такива широкоразпространени действия. Дори най-критично настроеният
човек би имал и икономически, и морален стимул да остави 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 поведението и опитите хората да бъдат убедени да променят начина си на живот, са абсолютно приемлива част от чо350

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 „обектите“ 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 понастоящем при всеки опит да се „узакони“ морала.
Обратната страна на схващането „Ако нещо е незаконно, 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 ужасяваща степен на фалшификация и банкова измама. Казано
накратко, политиците дадоха на банкерите „законово“ разрешение да правят пари от нищо и да дават тези фалшиви,
фабрикувани „пари“ назаем с лихва на други хора, включително 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 „законен“, а след това защитава практиката въз основа на нейната „законност“. Другата страна настоява абортът да бъде
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обявен извън „закона“ с надежда, че „авторитетът“ ще използва 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 страни 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, нахлули в чужди имоти, успешно съдят собствениците на тези 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 посоки. С достатъчно пари една фирма, която наистина замърсява, като по този начин засяга правата върху собствеността на други хора, може да си „купи“ „законно“ разрешително за замърсяване. В същото време може да използва
„законите“ за защита на околната среда, за да срази конкуренцията 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, колкото от получаването на специални облаги и привилегии от
„Властта“. Това може да бъде под формата на директни помощи (напр., отпускане на суми или субсидии), политически сделки (напр., договори с „Властта“ без търг), схеми
на лицензиране (като в медицинския сектор), тарифи за
международна търговия, регулаторен контрол и протекционизъм, 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, кредитите 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 фалшиви 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. Всъщност те са симптоми за широкомащабна „узаконена“ измама и кражба.
Имиграционните „закони“ са друг пример за пряка353

та вреда и вторичните проблеми, които предизвиква
„Властта“. Освен явното пряко насилие, до което водят, тези „закони“ пораждат други проблеми, които иначе не биха
съществували, включително: 1) доходоносно, често придружено с насилие „нелегално“ прехвърляне на имигранти
в страната; 2) „нелегални“ имигранти, които са лесна мишена 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, „спазващи закона“.
Дори много проблеми, които по естеството си не
изглеждат да са причинени от „Властта“, съществуват заради 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 изнудване са не само разрешени от „авторитета“, но са и насърчавани и възнаграждавани от „законите“ на „Властта“,
било то преднамерено или случайно. Тъй като нямаме истински свободен пазар, за да направим сравнение, мнозина
продължават да приемат, че държавното насилие е необходимо, докато всичко, което прави то, е да пречи и да се
меси в човешката продуктивност и прогрес.
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Какво е можело да се случи?
Невъзможно е дори да се опитаме да си представим
по колко много начина историята би могла да бъде различна, ако суеверието, наречено „авторитет“, беше рухнало
много отдавна. Явно зверствата в нацистка Германия, в
Русия по времето на Сталин, в Китай по времето на Мао, в
Камбоджа по времето на Пол Пот и още много други,
изобщо не биха се случили. Нещо повече, макар че все още
би могло да има регионални културни или религиозни конфликти, широкомащабни войни просто не биха могли и не
биха избухнали, ако войниците не се подчиняват сляпо на
въображаем „авторитет“. Ако огромното количество ресурси, усилия и изобретателност, които са били изливани в
масовото унищожение (войните), бяха вложени в нещо
продуктивно, къде щяхме да сме днес? Ако вместо да бяха
изразходвали такива огромни количества време и усилия,
за да се борят за това кой да държи юздите на властта и за
какво да бъде използвана тази власт, хората бяха използвали през всички тези години своята изобретателност и продуктивност, как би могъл да изглежда светът днес? Какво
щеше да стане, ако на всеки човек му беше позволено да
подкрепя онова, което желае, вместо всеки да бъде ограбван от „Властта“ и след това да се водят безконечни спорове за това как би трябвало да се изразходват тези „обществени средства“? Какво щеше да стане, ако вместо да
спорят за това кой централизиран, авторитарен план би
трябвало да бъде наложен на всички хора със сила, хората
живееха живота си и следваха своите собствени мечти?
Кой изобщо би могъл да си представи какъв напредък би
могло да има до днес човечеството като цяло?
Не искам да кажа, че без вярата в „авторитета“ изобщо не биха възниквали лични конфликти. Те биха въз355

никвали и понякога биха довеждали до насилие. Разликата
е тази, че с вярата във „Властта“ те винаги водят до насилие, понеже онова, което „Властта“ изобщо прави, е насилие. Докато хората – дори хората с много различни гледни точки и произход – обикновено могат да намерят начин
да съществуват мирно и съвместно, то всяка ситуация, в
която се е замесил „авторитетът“, автоматично се „решава“
чрез използване на насилие.
Във връзка с проблема с „еднополовите бракове“,
какво щеше да стане, ако вместо непрекъснати спорове за
това каква гледна точка и какъв избор трябва да бъде наложен на всеки човек – всеки свещеник, всеки работодател и
всеки друг човек би могъл да реши сам за себе си как да
живее, какво иска да нарича „брак“ и т. н.? Във връзка с
проблема с „молитвата в училище“, какво щеше да стане,
ако вместо „Властта“ да създава вражда и конфликти чрез
насилствено конфискуване на пари от всички собственици
на имоти, за да финансира едно голяма, хомогенна „обществена“ училищна система, на всеки човек (християнин,
юдаист, мюсюлманин, атеист и т. н.) беше позволено да
избира кои училища, ако изобщо има такова, би желал да
подкрепи? Това не означава, че хората с различни възгледи
биха се харесвали взаимно или че биха започнали да вярват
в едни и същи неща. Напротив, това означава, че без да
вярват в едни и същи неща, те все пак биха могли мирно и
съвместно да съществуват – ситуация, която „Властта“ не
допуска. Какво щеше да стане, ако вместо агенции на
„Властта“, вземащи решения за това какви лекарства и
медицинско лечение да позволят на хората да опитват
„легално“ и на кои лекари да издадат „лиценз“ да практикуват, хората избираха сами? (При един такъв сценарий,
фирма, предлагаща на клиентите безпристрастна информация за различни продукти и услуги, би преуспяла).
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Решенията на „Властта“ се отнасят винаги за политиците, които решават как да се справят с различни ситуации и които след това насилствено налагат своите идеи на
всички други хора. Но нито е легитимно от морална гледна
точка, нито е ефективно от практична гледна точка политиците да правят избор вместо всички други хора. И това е
вярно за всички аспекти на човешкото общество. Как щеше
да изглежда светът, ако през последните сто години вместо
да се спори за това как насилствено да се ограничават
мненията на хората (което прави всеки „закон“), хората
бяха изразходвали времето и усилията си в изпробване на
нови идеи и намиране на нови подходи към решаване на
проблемите и на всеки човек беше позволено да посвещава
своето време, усилия и пари на онова, което лично е избрал
да подкрепи?
Какво щеше да стане, ако вместо централизирана
система за насилствено преразпределение на богатствата
(„социални грижи“ на „Властта“), хората бяха оставени
свободно да решават за себе си най-добрите, най-състрадателните начини да помагат на нуждаещите се? Вместо система, която възнаграждава мързела и безчестието и възпитава в зависимост, бихме могли да имаме система, която
действително да помага на хората. Какво щеше да стане,
ако вместо „Властта“ да принуждава фирмите да правят
онова, което политиците и бюрократите заявяват, че е
„безопасно“, хората излизаха с нови идеи и изобретения,
определяха свои собствени приоритети и вземаха собствени решения как най-добре да се защитят? Какво щеше да
стане, ако вместо да се поддържа една централизирана машина на управление, която да се опитва да принуди хората
да бъдат „честни“, хората можеха да изберат сами с кого да
се свързват, какви сделки да правят и т. н.?
Всичко, за което „Властта“ плаща, създава конф357

ликт. Всеки „обществен“ проект – от „субсидии“, отпускани от „Националния фонд на изкуствата“ до субсидии за
някои изследвания или фирми, училища, паркове и всичко
друго „обществено“ – означава ограбване на хиляди или
милиони хора, за да бъдат дадени тези пари на няколко
души. Защо трябва някой да очаква всички хора в дадена
страна – или дори сто души – напълно да се съгласяват с
това как би трябвало да се изразходват техните пари? Какво щеше да стане, ако вместо много билиони долари от покупателната способност да се отклоняват и завличат всяка
година, за да се финансират плановете на политиците и
техните бюрократи, тези средства отиваха за неща, които
хората, изкарващи тези пари, действително харесват и искат да подкрепят? Какво щеше да стане, ако през последните няколко хиляди години всеки човек си гледаше своята
работа и не се опитваше да използва „Властта“, за да наложи своите идеи и приоритети на всички останали хора?
Какво щеше да стане, ако вместо гигантското централизирано чудовище насилствено да ограничава избора,
мнението, творческата способност и изобретателността на
всички хора в опит да наложи конформизъм и еднаквост,
като изсмуква от производителите техните идеи и средства,
различни хора и различни групи изпробваха нови идеи и
откриваха най-добрите начини за решаване на проблемите
и създаваха по-добър свят, ръководен от собствените им
вярвания и ценностни системи?
За съжаление, тази идея все още ужасява много
хора, които все още си представят, че един свят, насилствено управляван от политиците, би бил по-безопасен и цивилизован от свят, населен със свободни човешки същества,
изразяващи свободна воля и индивидуална преценка. Положението е такова, че онези хора, които вярват, че „Властта“
кара нещата да функционират, въпреки че са огромно мно358

зинство и въпреки че имат добри намерения, те са проблемът. В резултат на втълпения им култ към „авторитета“ те
продължават да вярват и да поддържат безкрайно безумната идея, че единственият път към мира, справедливостта и
хармоничната цивилизация тръгва от постоянното и широкомащабно насилие и насилствено управление на „Властта“, вечното потисничество и робство в името на „закона“
и жертването на свободната воля и морала на олтара на
властта и сляпото подчинение. Колкото и сурово да звучи,
това е основата на цялата вяра във „Властта“.
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Приемане на реалността
Етатистите често казват: „Покажи ми един пример
за място, където общество без Власт (анархия) е функционирало“. Разбира се, тъй като те говорят за общества, състоящи се почти изцяло от напълно индоктринирани авторитаристи, едва ли някой ще си помисли за човешко общество без управляваща класа, камо ли да се опита да създаде такова общество. Обаче етатистите използват обстоятелството, че никога не са опитали истинска свобода – защото понятието е напълно чуждо за техния начин на мислене – като доказателство, че общество без държава „не би
могло да функционира“. Това е подобно на твърдението на
група средновековни доктори, които използват пиявици за
лечение на всяка болежка: „Покажи ми един случай, при
който доктор е излекувал главоболие, без да използва пиявици“. Разбира се, ако нито един от тях никога не си е и помислял за лечение, различно от това с пиявици, то не би
имало пример за „функциониране“ на алтернативен метод.
Но това би било доказателство за невежеството на докторите, а не за неефективността на лечение, което изобщо не е
изпробвано.
Но по-важното нещо е, че „анархията“ е това, което
е. Да се каже, че обществото не може да съществува без
„Власт“ е точно толкова разумно, колкото да се каже, че
Коледата не може да настъпи без Дядо Коледа. Обществото
вече съществува без „Власт“ и винаги е съществувало от
самото начало. Това, че хората си въобразяват, че съществува нещо, което има право да управлява – халюцинират нещо, наречено „авторитет“ – е онова, което е причина
историята на човечеството да се състои от потисничество,
насилие, страдания, убийства и хаос.
По ирония, етатистите често посочват смъртта и
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страданията, които настъпват, когато две или повече групи
се бият за това кой да „командва“, като наричат това „анархия“ и го цитират като доказателство, че без „Власт“ щяло
да има хаос и смърт. Но тези кръвопролития и гнет са пряк,
очевиден резултат от вярата в „авторитета“, а не резултат
от липса на „Власт“. Истина е, че в сравнение с живота при
стабилен, здраво укрепен авторитарен режим, животът в
страна, където хората се бият за това кой трябва да бъде
новият „авторитет“ (чрез бунтове, граждански войни, завладяване на една държава от друга и т. н.), може да бъде
много по-опасен и непредсказуем. В резултат на това хората, живеещи в разкъсвани от война райони, често желаят
единствено да дойде краят на конфликта, една от страните
да победи и да стане новата „Власт“. За такива хора стабилна „Власт“ може да представлява относителен мир и
сигурност, но основната причина за потисничеството, наложено от стабилни режими, и кръвопролитията, ставащи
по време на борбите за власт, е вярата в „авторитета“. Ако
никой не вярваше в легитимна управляваща класа, никой
нямаше да се бие за това кой трябва да управлява. Ако нямаше трон, никой нямаше да се бие за него. В основата на
всички граждански войни и почти всички революции е
презумпцията, че някой трябва да командва. Без суеверието, наречено „авторитет“, не би имало никаква причина такива неща изобщо да се случат.
По самото си естество „Властта“ не дава нищо положително на обществото. Тя не създава богатство и не поражда добродетели. Тя създава само неморално насилие и
илюзията, че това насилие е законно. Като позволява на някои хора насилствено да властват над всички други хора – а
това е всичко, което „Властта“ изобщо прави – тя не допринася за обществото дори с мъничко талант, способности,
продуктивност, находчивост, изобретателност, творчество,
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знания, състрадание или каквото и да било друго положително качество, притежавано от човешките същества.
Вместо това, тя постоянно потиска и ограничава всички
тези неща чрез своите насилнически „закони“. Деструктивно и безумно е да се приеме схващането, че цивилизацията изисква насилственото ограничаване на възможностите на хората и на човешкия ум и дух; че гражданското
общество може да съществува само ако енергията и добродетелите на всеки индивид насилствено се сломяват и
потискат от една банда господари и експлоататори; че на
обикновения човек не може да се има доверие и да му се
позволи да управлява сам себе си, а че на политиците може
да се има доверие да управляват всички други хора; че
единственият начин моралът и добродетелите на човечеството да се проявят е като се смаже свободната воля и самоопределението на милиарди човешки същества, а те да бъдат превърнати в немислещи, покорни кукли на управляващата класа и източник на енергия за тираните и мегаломаните; че пътят към цивилизацията минава през разрушението на индивидуалната свободна воля, преценка и
самоопределение.
Това е фундаментът, сърцето и душата на суеверието, наречено „авторитет“. Когато хората бъдат готови да
разпознаят тази гнусна лъжа за това какво представлява то
и започнат да поемат лична отговорност за своите собствени действия и за състоянието на обществото – а не един
миг преди това – тогава може да започне истинската хуманност. Хората могат отчаяно до посиняване да желаят
„мир на земята“, но никога няма да го видят, ако не и докато не пожелаят да заплатят цената, като се откажат от едно
изтъркано, старо суеверие.
Решението за повечето болести на обществото за
теб, драги читателю, е да разпознаеш в какво се състои
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митът за „авторитета“, да се откажеш от него вътре в себе
си и след това да започнеш да полагаш усилия за разпрограмиране и събуждане на всички хора, които познаваш, и
които, в резултат на втълпения им култ към „авторитета“ и
въпреки своите добродетели и благородни намерения, продължават да подкрепят и участват в насилствената, античовешка, разрушителна и зла потисническа и агресивна машина, известна като „Власт“.
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Да се върнем към поантата
Противно на онова, в което почти всеки човек е научен да вярва, „Властта“ не е необходима на цивилизацията.
Тя не благоприятства за цивилизацията. Всъщност, тя е антитезата на цивилизацията. Тя не е сътрудничество, съвместна работа или доброволно взаимодействие. Тя не е
мирно съвместно съществувание. Тя е принуда, тя е насилие, тя е насилничество. Тя е животинска агресия, прикрита зад псевдорелигиозни, култоподобни ритуали, предназначени да я направят да изглежда законна и справедлива.
Тя е брутално престъпление, дегизирано като съгласие и
организация. Тя е поробване на човечеството, подчиняване
на свободната воля и разрушаване на морала, маскирано
като „цивилизация“ и „общество“. Проблемът не е просто
това, че „авторитетът“ може да бъде използван за извършване на злини; проблемът е, че в най-основната си същност, той е злина. Във всяко нещо, което прави, той руши
свободната воля на човешките същества, като ги управлява
чрез принуда и страх. Той подменя и руши моралното
съзнание с лишено от мисъл сляпо подчинение. Той може
да бъде използван за доброто толкова, колкото една бомба
може да бъде използвана за лечение на тялото. Той винаги
е агресия, винаги е враг на мира, винаги е враг на
справедливостта. В момента, когато престане да атакува,
той престава да отговаря на дефиницията за „Власт“. По
самото си естество той е убиец и крадец, враг на човечеството, отрова за човечността. Като тиранин и властник,
управник и потисник той не може да бъде нищо друго.
Това, че някой уж бил имал право да управлява, във
всяка степен и под всяка форма е противоположност на
хуманността. Употребата на насилие е противоположност
на хармоничното съвместно съществувание. Желанието за
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власт е противоположност на любовта към човечеството.
Скриването на насилието под пластове от сложни ритуали
и вътрешно противоречиви оправдания и представянето на
бруталните престъпления като добродетел и състрадание
не променя този факт. Декларирането на благородни цели,
заявяването, че насилието е „волята на народа“ или че се
извършва „за общо добро“ или „в името на децата“, не
може да превърне злината в добрина. „Узаконяването“ на
някаква нередност не я прави справедлива. Насилственото
подчиняване на един човек от друг, независимо от това как
се описва или как се извършва, е нецивилизовано и неморално. Разрушението, което причинява, несправедливостта,
която създава, вредата, която нанася на всяка душа, до която се докосне – на извършители, на жертви и на зрители,
все едно – не могат да бъдат премахнати като бъдат наречени „закон“ или като бъдат обявени за необходими. Злото,
под каквото и да било име, си остава зло.
Основното послание тук е много просто. Цялата записана история гръмогласно го съобщава, обаче малцина
до днес са си позволили да го чуят. Това послание е
следното:
Ако обичате смъртта и разрушението, гнета и
страданието, несправедливостта и насилието, репресиите и изтезанията, безпомощността и отчаянието, непрекъснатите конфликти и кръвопролития, то учете
децата си да уважават „авторитета“ и ги учете, че подчинението е добродетел.
Ако от друга страна цените мирното съвместно
съществувание, състраданието и сътрудничеството,
свободата и справедливостта, то учете децата си на
принципите на самопритежанието, учете ги да уважават правата на всяко човешко същество и ги учете да
разпознават и отхвърлят вярата в „авторитета“, която е
365

най-ирационалното, най-противоречивото, най-античовешкото, най-злото, най-разрушителното и най-опасното суеверие, изобщо познато на света.
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ПОСВЕЩЕНИЕ
Тази книга е посветена на двама души: първият е
човекът, който, понеже прочете тази книга, не се подчинява на заповед да навреди на някой друг, а вторият е
човекът, на когото в резултат на това не е нанесена
вреда.
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За автора
Ларкен Роуз, който се описва сам като „враг на държавата“, живее със съпругата си и дъщеря си в източна
Пенсилвания. Автор на няколко други книги, сред които
„Желязната мрежа“ и „Как да бъдеш успешен тиранин (манифест на мегаломаните)“, г-н Роуз е прям, известен в цяла
Америка защитник на индивидуалната свобода, самопритежанието и доброволческото общество. За повече информация посетете
http://www.larkenrose.com
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Бележка за авторските права...
„Авторското право“ обикновено е подразбираща се
заплаха („Не копирай това, иначе...!“). Макар че се надявам
всеки, който хареса тази книга, да си купи допълнителни
копия от мен, ако някой копира тази книга без мое разрешение това не би ме накарало да смятам, че имам право да
използвам сила срещу този човек – или своята собствена,
или такава чрез „Властта“. Аз запазих авторските си права,
преди всичко за да не може никой друг да ги запази и по
този начин да използва насилието на държавата, за да ми
попречи да я разпространявам.
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Повечето хора, като гледат нашия тревожен свят с
неговата дълга история от несправедливост и човешко
страдание, ще припишат социалните злини на алчността,
невежеството, омразата или липсата на състрадание у другите хора. Рядко някой приема възможността, че собствените му схващания, възприятия и вярвания може би са
основната причина за повечето страдания в света.
Но в почти всички случаи те са основната причина.
Огромното мнозинство от кражби, грабежи, заплахи, тормоз, насилие и дори убийства – огромното мнозинство от нечовешко отношение на човек към човек – не
произлиза от алчността, омразата и нетолерантността, които се таят в нашите сърца, а от един вреден и почти универсален постулат, една безпрекословна вяра, едно ирационално, вътрешно противоречиво суеверие, което заразява
всички раси, всички религии, всички националности,
възрасти и съсловия.
Ако човечеството би могло да се отърси от тази
погрешна идея, дори без иначе да придобива друга ненужна мъдрост или състрадание, огромното мнозинство от
несправедливостите и потисничеството биха престанали
незабавно. Но това не може да се случи, докато хората не
станат готови и склонни да обърнат своя поглед към себе
си, за да направят преценка – обективно да изследват своята собствена система на вярванията, да разпознаят, разберат и накрая да изоставят най-опасното суеверие.
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