
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 оче-
видно 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 ка-
рат, за кого да работят, каква работа могат да вършат и т. н.
Едната група взема и харчи билиони долари, които са спе-
челени 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 запове-
ди 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 рацио-
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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 програ-
мирана  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 организа-
ция,  за  която  се  смята,  че  има  правото  насилствено  да
управлява поведението на своите поданици чрез „закони“,
което прави масово възприетата фразеология за „обществе-
ните 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 ма-
сите,  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 все-
ки, който им даде най-много пари и т. н. Всеки данъкопла-
тец лесно може да се сети за примери на неща, финансира-
ни с неговите пари, с които не е съгласен, било то подаяния
към огромни корпорации, подаяния към определени инди-
види, действия на Властта, които нарушават нечии индиви-
дуални права, или просто цялата прахосническа, корумпи-
рана,  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 мно-
зинството от нейните поданици желае (което всъщност ни-
кога 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  дей-
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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 „пред-
ставително управление“,  отказват да поемат каквато и да
било лична отговорност за действията, предприети от оне-
зи, 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 извърши-
ли 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. Тер-
минологията  не  съответства  на  реалността  и  единствена
цел  на  тази  фразеология  е  да  прикрие  факта,  че  отно-
шението между всяка „Власт“ и нейните поданици е съ-
щото, 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 ев-
фемизми, 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 об-
служва или  представлява  своите  роби.  Единственият  на-
чин, по който би могъл да направи това, е като престане да
бъде робовладелец и като освободи робите си. Така единс-
твеният начин, по който управляващата класа би могла да
стане слуга на народа, е като престане да бъде управлява-
ща 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 етатисти-
те 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 зако-
на“, както казва теорията, е фокусирана върху налагането
на обективни, рационални правила, еднакви за всички хо-
ра. Момент на размисъл ще разкрие абсурда на този мит.
Въпреки факта, че за „закона“ често се говори като за све-
щена  сбирка  от  безпогрешни  правила,  спонтанно  произ-
лезли от същността на вселената, в действителност „зако-
нът“ 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 наре-
чените „закони“ бяха написани от нещо различно от хората.
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