
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 вле-
зе 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 мно-
го специфично, което може да бъде резюмирано по следния
начин:

„Аз не действам като мислещо, отговорно, незави-
симо 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 непра-
вилно.  Обратното,  аз  действам  като  оръдие  на  нещо
свръхчовешко, нещо с правото да ви управлява и контро-
лира. 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  свръхчо-
вешкото 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 изпо-
вядва  от  всеки  „служител  на  закона“  в  света.  Ужасно

125



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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