
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 ме-
ханизъм,  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 ра-
зумна  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  га-
ранция, че ще бъде защитен от всички нехайни и злонаме-
рени 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, търго-
вията почти би замряла, би действал принципът „всеки за
себе си“ и човечеството би деградирало до съществувание-
то  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 хо-
рата са по природа добри и заслужаващи доверие и, следо-
вателно, 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 съществува-
нето 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 са-
мите  тези  нехайни,  глупави  и  злонамерени  човешки  съ-
щества 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 „авторите-
та“. Това не е просто различно групиране на човешки съ-
щества, към което се стремят привържениците на автори-
тарното управление, а участие на нещо свръхчовешко, кое-
то  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 за-
дълбочено 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, решение-
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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 настъ-
пи  справедливост,  че  „добрите“  ще  победят  или  че  не-
винните 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 свръхчо-
вешко нещо нито го прави реално, нито подобрява положе-
нието.
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