
Приучване към морал срещу приучване към покорство
пред авторитета

Общоразпространено е мнението, че ако децата не
бъдат научени да уважават и да се подчиняват на „автори-
тета“, те ще бъдат като диви животни – ще крадат, ще вър-
шат насилие и т. н. Но да бъде човек покорен само по себе
си просто означава, че той, вместо да използва собствената
си преценка, ще отстъпи пред преценката на онези, които
се стремят и се сдобиват с постове във властта – едни от
най-неморалните,  най-корумпираните,  най-коравосърдеч-
ните,  най-злонамерените,  най-нечестните хора на Земята.
Това да се учат хората да бъдат просто покорни, предот-
вратява животинското поведение само ако самият въобра-
жаем „авторитет“ не оправдава и не заповядва извършване
на  кражби  и  насилие,  но  всяка „Власт“  в  историята  е
оправдавала  и  заповядвала  извършване  на  кражби  и  на-
силие в името на „данъчното облагане“ и „прилагането на
закона“.  Явно,  приучването към покорство не  помага  на
цивилизацията,  ако онези,  които  издават  заповедите,  на-
реждат на хората да имат точно такова поведение, което да
вреди на обществото: да извършват актове на агресия сре-
щу невинни хора. Идеята, че широкоразпространеното по-
корство е добро за обществото, почива върху очевидно не-
верния постулат, че хората с постове във властта са в мо-
рално отношение по-висши от всички други хора. Трябва
да е очевидно от само себе си, че това повечето хора да
пренебрегват собствената си съвест, като вместо това пове-
ряват на политиците да правят избор вместо тях, не води
изобщо до по-безопасно или до по-добродетелно общест-
во. Напротив, това просто ще узакони точно онези актове,
които  пречат на  мирното  съвместно  съществуване  на
хората.
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Да разгледаме аналогията с робот, който е програ-
миран да прави онова, което му каже неговият собственик,
независимо,  дали това е  продуктивно или разрушително,
цивилизовано  или  агресивно.  Нещо  подобно  на  това  да
учиш едно дете да уважава „авторитета“. Дали накрая по-
корният робот или дете ще стане инструмент за разруше-
ние  и  потисничество,  зависи  изцяло  от  това  кой  накрая
дава  заповедите.  Ако обаче  децата  биват приучвани към
принципа на самопритежанието – идеята, че всеки индивид
принадлежи на себе си и, следователно, не може да бъде
ограбван, заплашван, нападан или убиван – тогава въобра-
жаемата  добродетел  на  подчинението  става  напълно  не-
нужна. Помислете си кое от следните неща има по-голяма
вероятност да доведе до справедливо, мирно общество: ми-
лиарди хора приучвани към основите на това как да бъдат
морални човешки същества (напр., принципа на неагресия-
та), или милиарди хора приучвани към това просто да се
подчиняват  с  надежда,  че  няколкото  души,  които  са  се
добрали до властта, евентуално ще издават добри заповеди.
Ако някой се затруднява да си представи какво би се случи-
ло при двата сценария, може да погледне в историята, за да
види какво се е случило.

Дори случайно избрани „управници“, когато им бъ-
де дадено разрешение насилствено да управляват всички
други хора, бързо ще бъдат корумпирани и ще станат тира-
ни. Но обикновените свестни хора не са онези, които же-
лаят власт над другите. Онези, които се стремят и се сдоби-
ват с власт, обикновено вече са нарцисисти и мегаломани,
хора с неутолима жажда за власт, които обичат идеята да
властват над другите хора. И желанието за власт никога не
се подхранва от желание да се помогне на онези, които са
под тази власт, а винаги се подхранва от желанието управ-
ляващият да се упълномощи за сметка на онези, които той

289



управлява. Обаче хората продължават да повтарят като ехо
твърдението, че обикновеният човек, ако се ръководи само
от собствената си съвест, ще бъде по-малко благонадежден,
по-малко цивилизован и по-малко морален, отколкото ако
се откаже от собствената си съвест и просто сляпо върши
онова,  което тираните  на  света  му кажат да  върши.  Ако
всеки човек се осланя на своята собствена преценка, това
по дефиниция би било „анархия“, а широкоразпростране-
ното покорство пред авторитарните тирани по дефиниция
представлява  „законност  и  ред“.  Обърнете  внимание  на
резкия контраст между обичайно подразбиращите се значе-
ния  на  тези  термини  –  „анархия“  звучи  страшно  и  на-
силнически, „закон и ред“ звучи цивилизовано и справед-
ливо – и реалните резултати от следване на съвестта сре-
щу  следване  на  управници.  Размерът  на  злините,  извър-
шени от отделни индивиди, действащи по своя инициатива,
е съвсем миниатюрен спрямо размера на злините, извърше-
ни от хора, подчиняващи се на въображаем „авторитет“.

Въпреки  че  мнозина  смятат  приучването  към  по-
корност пред „авторитета“ за синоним на научаване на това
кое е правилно и кое е неправилно, двете неща всъщност са
антоними. Това да се научат децата да уважават правата на
всяко човешко същество и да се научат, че извършването на
агресия по същността си е нещо нередно, е много важно.
Но това  да  се  учат, че  подчинението  е  добродетел  и  че
„уважението към авторитета“ е морална повеля, ще доведе
дотам, че те ще израснат или като защитници на широко-
разпространената,  широкомащабна  агресия,  или  като
участници в широкоразпространена, широкомащабна агре-
сия.  Всеки  етатист  върши  едното  или  другото  (или  и
двете). Всъщност, приучването към подчинение драстично
спъва социалното и умственото развитие на децата. След
като израстват в ситуация, в която са били управлявани от
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други  хора,  награждавани  за  подчинение  и  наказвани  за
неподчинение, ако изобщо избягат от тази ситуация, те ще
имат слаба или никаква подготовка и малък или никакъв
опит  или  практика  в  това  как  да  мислят  и  действат  от
гледна точка на морала и принципите. След като никога не
са прилагали своята индивидуална преценка и лична отго-
ворност, и след като знаят само да вършат онова, което им
се казва, те ще бъдат като обучени маймуни, които са избя-
гали, но които не знаят как да се справят в живота на сво-
бода.  Ако тяхното възпитание  е  моделирано  главно чрез
личността  на  управляващия „авторитет“,  хората  са  екзи-
стенциално изгубени, ако изчезне това управление.

Казано накратко, хората, приучени да се подчиняват
на „авторитета“,  не знаят как да бъдат независими, суве-
ренни, отговорни човешки същества, защото през целия им
живот те са били преднамерено и конкретно обучавани да
не следват своята собствена съвест и да не използват своята
собствена преценка. Така индоктринирани, хората, след ка-
то  се  измъкнат  от  една  среда  на  институционализирано
управление  („училище“),  започват  да  халюцинират  друг
„авторитет“,  който  да  го  замести:  „Властта“.  Избягалите
маймуни просто си построяват нова клетка и с готовност
скачат в нея, защото това е всичко, което знаят, и всичко,
което изобщо са знаели.

От друга страна, в един свят, освободен от мита за
„авторитета“,  би могло децата  да  бъдат учени на  морал,
вместо на това да бъдат просто покорни. Би могло децата
да бъдат учени да уважават хората, вместо да уважават не-
човешкото, насилническо чудовище, наречено „Власт“. Би
могло децата да бъдат учени, че от тях зависи не само това
да правят правилните неща, а и да преценяват кое е „пра-
вилното нещо“ и т. н. В резултат на това те биха могли да
израснат като отговорни, мислещи, полезни възрастни, чле-
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нове на една мирна и продуктивна общност, вместо да из-
раснат като същества, които са малко по-високо от доби-
тъка във фермите на тираните.
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