
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 „автори-
тета“.  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 отне-
ма  тяхното  имущество.  Всяка  „авторитетна“  личност,  от
учителя до диктатора на страната, не само управлява свои-
те подчинени чрез редовно насилие, но и говори и действа
така, сякаш има абсолютното, неоспоримо право да прави
това. Така учителят винаги насилствено налага на ученици-
те  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 посла-
ние: „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  автори-
тета“? Това само ги обучава да бъдат по-лесни за манипу-
лиране и контрол, което е от полза за онези, които искат да
властват над тях (било то родители, учители или полити-
ци), а не ги обучава да бъдат по-цивилизовани, състрада-
телни  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 суе-
верие, 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  съвре-
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менното общество.
Обикновеният човек би почувствал срам и вина, ако

открадне сто долара от съседа си, но не изпитва угризение,
че чрез гласуване подкрепя това „Властта“ да отнема много
хиляди долари от този същия съсед. 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 „зако-
на“. 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 други-
те хора на почти всички етатисти в личния им живот и за-
щитата 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  потисни-
чеството. Но поради манталитета на глутницата и емоцио-
налната  привързаност към сънародниците,  много хора се
опитват да разграничат „армията“ от нещо, каквото всички
„армии“ правят.

Ето още един пример за това как вярата в „авторите-
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та“ 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 изби-
рат  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 състра-
дание 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 насилстве-
ното  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 сте-
пен,  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, просвете-
ни същества,  въпреки че рутинно подкрепят това всички
техни ближни да бъдат ограбвани и насилствено управля-
вани и хвърляни в затвора или убивани, ако се съпротивля-
ват. Всъщност привидната щедрост, състрадание и вежли-
вост  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,
което може би  е  най-основното правило  на  човечността,
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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 нала-
гането  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 бъ-
деш щедър, внимателен, състрадателен, мил, свестен, оби-
чащ човек. И единствената причина толкова много иначе
добри хора да продължават да подкрепят широкомащабна-
та 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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