
„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 изма-
ма. От друга страна, използването на сила в защита на не-
винните 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 съ-
щество „добра сила“ и че ако „законът“ оторизира агентите
на „Властта“ да прилагат сила също така и в други ситуа-
ции, то, „законът“ е опит да се узакони лошата сила. Каза-
но 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 мнозинс-
твото неморално насилие и че не е възможно да поправи
обществото или да бъде инструмент на свободата и спра-
ведливостта.  Въпреки митологията, която твърди, че като
гласува всеки човек дава своя „глас“, и че правото на гласу-
ване е онова, което прави хората свободни, истината е, че
всичко, което прави „демокрацията“, е да узакони агресия-
та  и  неоправданото  насилие.  Логиката  на  всичко това  е
толкова проста и очевидна, че е необходимо огромно коли-
чество 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 при-
рода онова,  което „Властта“ дава на обществото, е  немо-
рално насилие.

Проблемът е, че хората биват учени, че когато наси-
лието бъде направено „законно“ и се извършва от „автори-
тет“,  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 човешки-
те  същества,  не  важат за  агентите  на  „Властта“  (което
отново намеква, че нещото, наречено „Власт“, е свръхчо-
вешко). 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 необхо-
дим 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 поведе-
ние,  има  няколко  доста  ужасяващи  последици.  Ако
„Властта“ не е ограничена от основен човешки морал, кое-
то  се  внушава  от  самото  понятие  „авторитет“,  по  какви
критерии или принципи изобщо биха могли да бъдат огра-
ничени действията на „Властта“? Ако 30% „данъчно обла-
гане“ 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 необхо-
димо за „общото добро“, въз основа на кои морални крите-
рии 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“ извърш-
ване на насилие срещу невинни хора, в една или друга сте-
пен. 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 управлява-
щи, често изказват мнение, че човешките същества не са
„готови“ за такова общество. Такива мнения се основават
на фундаменталното неразбиране на това какво е „автори-
тет“ 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 чо-
вешките  същества,  но  в  действителност  то  прави  точно
обратното: вярата в „авторитета“ легитимира и „легализи-
ра“ 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 съ-
ществуват, без да има „авторитет“, на който те да се кланят,
е все едно да се каже, че мирна цивилизация може да съ-
ществува само, ако има огромна могъща машина, която да
утвърди прилагането на огромно количество неморално на-
силие в  обществото.  Разбира се,  етатистите не признават
насилието за неморално, понеже според тях не обикновени
смъртни  извършват  насилието,  а  представители  на  бо-
жеството, 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 прилага-
не 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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