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ПРАКТИЧЕСКА АНАРХИЯ 

 

ПРЕДГОВОР 

 

Всеки автор, даващ безплатно труда си, среща уникалното предизвикателство да убеди хората, 

които не са инвестирали парите си да го закупят, че си струва да отделят от времето си да го 

прочетат. 

Думите на Самюел Джонсън: „Само пълен идиот би писал по причина, различна от парите“, правят 

моята задача още по-трудна, тъй като нито г-н Джонсън, нито аз сме идиоти. 

Считам, че има обстоятелства, при които пускането на безплатна книга не означава , че тя струва 

точно толкова, колкото читателите са платили за нея. На хората, предлагащи радикално нови 

подходи към отколешни проблеми – добавянето на нова мисъл към човешкия канон, няма да им е 

лесно да убедят читателите да платят добри пари за такива щури твърдения.  

Ако пиша книга за християнството, мога да я продам на християни; ако пиша книга за 

либертарианството, мога да я продам на либертарианци; ако пиша книга за политика, мога да я 

продам на заблудените… 

Ако пиша книга за бъдещето, за едно наистина свободно общество, което все още не съществува, 

на кого да я продавам? Не мога дори да разкажа с особено голям детайл как би изглеждало и 

какво би постигнало това ново общество, освен че знам, че все още не са открили начин да пратят 

злато обратно във времето и да го оставят пред вратата ми. 

Въпреки че е малко вероятно, не е напълно невъзможно да откриете нещо радикално, вълнуващо 

и ново в тази книга, независимо от коричната ѝ цена. Най-добрият начин за разпространение на 

нови идеи е да се направят възможно най-достъпни, което е и причината да давам всичко 

безплатно и да разчитам, не без основание, на щедростта на моите читатели и слушатели. 

Въпреки общочовешкото отвращение от злото, то продължава неуморно да мори хората по света. 

Мразим войната, страхуваме се от нея, но въпреки това тя продължава. Душите ни се бунтуват 

срещу несправедливото запрещение и мъченията, но тези несправедливости продължават. 

Чувстваме се безпомощни пред постоянните увеличения на данъците – и имаме добра причина за 

това. Чувстваме агонизираща съпричастност към тези, които са въвлечени в безкрайните кървави 

мрежи на племенните конфликти, обречени на тих ужас и на гладна смърт с безучастни погледи. 

Мъките на поробените тежат в сърцата ни с ръждивите вериги на безполезната емпатия. Бихме 

направили почти всичко, за да освободим света от тези ужасни злини, но въпреки това се 

чувстваме ужасно безпомощни! Всички искаме свободен и прекрасен свят, но въпреки това се 

чувстваме тотално парализирани пред чудовищата, които извършват тези престъпления… 
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Насилието, несправедливостта и бруталния контрол са злокачествения рак на нашия вид. Хиляди 

години философите мъмрят и убеждават... нахалост. Държавите се създават, за да служат и 

защитават хората, но винаги се измъкват от крехките стени на хартиените им затвори и 

разпростират задушаващата власт из цялото общество, убивайки надеждата и вярата в бъдещето. 

В тази книга давам своя принос за края на тези злини. 

Знам точно как тези ужаси могат да бъдат спрени. 

Напълно съм наясно с дързостта и необичайността на горното твърдение. Изцяло съм наясно, че 

имате пълното право да бъдете абсолютно скептични и цинични относно съдържанието на тази 

книга. Изобщо не бих ви обвинил, ако ми се изсмеете в лицето, заплюете ме и направите каквото 

решите, стига да мога да ви накарам да отгърнете още една страница. 

Защото – ами ако е възможно? 

Ако е възможно да живеем в свят свободен от ужаса и геноцида на войната? Ако е възможно да 

живеем в свят без несправедливо запрещение, институционализирано изнасилване и безкрайното 

подчиняване на безпомощните и въоръжаване на злите и покварените? 

Ами ако държите в ръцете си малък план, който може да доведе до точно един такъв свят? Свят с 

мир и изобилие, свят на състрадание, доброволни отношения, добродетелност и истинска 

свобода? 

Не е ли това нещото, за което всички мечтаем? 

Не е ли това светът, който с цялото си сърце искаме да завещаем на нашите деца? 

Не е ли това светът, към който бихме искали да се доближим с поне няколко стъпки? 

Отделете на тази книга няколко минути, моля ви. 

Можем да стигнем до този свят. 

Моята следваща книга – „Постигане на Анархия“, ще ни покаже как. 

Защо да изследваме крайната дестинация, преди да имаме карта за пътуването дотам? 

Ницше казва: „Човек, който има цел, може да се справи с почти всяко препятствие“. 

Преди да дискутираме как да постигнем свободата, трябва да знаем защо свободното общество е 

толкова съществено важно. 

Тази книга ще ви покаже как изглежда истинската свобода. 
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ЧАСТ 1: МЕТОДОЛОГИЯ 

 

ВЪВЕДЕНИЕ 

 

Неизбежните, високо-интелигентни въпроси, възникнали в отговор на предишната ми книга 

„Анархията в Ежедневието“ основно засягат въпроса как едно общество без държава може да се 

самоорганизира на практика. 

Логично, такъв тип въпроси са изключително интересни и са извор на безкрайно интелектуално 

удоволствие. Точно както Алиса се унася в размисъл, докато пада в заешката дупка в началото на 

известната книга на Луис Карол, ние, интелектуалците, сме изкушени да планираме бъдещето до 

най-малкия детайл. Опитваме се да отговорим на всяко възможно възражение с поредното есе за 

това как биха се строили пътища при липса на държава, как ще работят международните договори 

при липса на съдилища, или как ще защитаваме децата без полиция, или как ще се осигурява 

национална защита при липса на държавна армия, или как бедните ще имат достъп до 

образование без държавни училища, или защо докторите ще помагат на бедните болни, без да 

бъдат принудени да го правят и така нататък. 

Винаги съм твърдял, че тези отговори, макар и да са интелектуално стимулиращи и да са добър 

предмет за дебат, никога няма да убедят тези, които искат да избегнат моралността и 

практичността на ненасилствените решение на проблемите на организацията на обществото. 

Например, в последната ми книга, както и в скорошен видео-клип, дадох доказателство за 

практичността на анархията, което почива на реалните отношения между различни интереси и 

политици, домогващи се до властта, които не са базирани на договори черно на бяло. 

 Много хора ми писаха в отговор, казвайки или, че такива отношения не съществуват – със 

сигурност смешна позиция, предвид факта, че само в столицата Вашингтон има регистрирани 30 

000 лобиста, или че ако искам анархия, то демокрацията е чудесно доказателство за практическото 

функциониране на анархията, така че със сигурност трябва да съм щастлив и доволен да живея в 

демокрация! 

Изглежда глупавите твърдения на хората, страхуващите се от истината, просто нямат край. Сократ 

дава живота си, за да покаже, че истината е и винаги е била огромна заплаха за окопаните 

интереси и има интимен и силно експлозивен ефект върху нашите лични отношения. 

В действителност, не свободното общество без държава е това, от което се страхуваме, а 

обществото без семейства и приятели, в което се поклащаме леко, прегръщайки безполезните си 

истини; сами, остракирани, самотни, отхвърлени, заклеймени, осмени. Страхуваме се, че истината 
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е пустинен остров и ненавиждаме тези, които ни я казват, които разкриват покварата, която преди 

сме усещали само подсъзнателно, т.е. е била като цяло невидима за нас. 

Важно е да се разбере от самото начало, че тази книга ще съдържа истини, които вероятно ще 

бъдат заплашителни за вас и вероятно за тези около вас. Светът, погледнат от философска гледна 

точка, остава серия от робски лагери, където гражданите – данъчния добитък, се трудят във 

веригите на илюзиите, служейки на господарите си. Както твърдя в книгата си „Взаимоотношения в 

реално време“, хищничеството на господарите съществува само заради хоризонталните атаки 

между робите. Тъй като сме безжалостни един към друг, оставаме подчинени на безжалостни 

господари. 

Ето защо е възможно, докато четете тази книга, да изпитате надигащо се чувство на безсилие и 

раздразнение към съдържанието ѝ, и вероятно спрямо мен, както показва опитът ми. 

Със сигурност разбирам тези емоции и причината за тях, но бих ви призовал да се въздържите от 

изпращането на гневни имейли, за ваше добро, не за мое. Както знаете, несправедливо е да 

атакувате говорещия истината само заради дискомфорта, който тя ви причинява. 

Не моя е вината, че цял живот са ви лъгали. 

Също така, лъжите съществуват, без значение дали ще чуете истината – от мен, или от някого друг. 

 

 

ОГРАНИЧЕНИЯ 

 

Невъзможно е за който и да е отделен човек, или група хора, да измислят и предвидят до 

последния детайл която и да е система за организация на обществото. Ще направя някои 

предложения за това как да извлечете максимума от тази книга. 

На първо място, ако подходите към нея с идеята, че ще откриете всяка възможна дупка в аргумент, 

или ниша, в която може да се крие несигурност, то тогава книгата ще е пълна загуба на вашето 

време и само ще си вдигнете кръвното, без какъвто и да е смисъл. 

Когато Адам Смит формулира аргументите за свободния пазар през късния 18-ти век, никой не е 

очаквал от него да предскаже цената на акциите на IBM през 1961. Той започва, работейки с 

определени емпирични принципи и ги доказва с логически аргументи и добре известни примери. 

Валидността на „невидимата ръка“ не зависи от това дали Адам Смит може да предвиди и опише в 

детайл изобретяването на, например, Интернет. Методите, които свободните мъже и жени 

изобретяват и използват, за да решат проблемите на обществото не могат да бъдат предсказани, a 
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търсенето на проблем, с който и да е опит за предвиждане е като да се спори с теоретична 

вероятност, което е безполезно и глупаво. 

Въпреки това си струва да се разгледат някои възможни решения на проблема за социалната 

организация, които не включват монополизма върху насилието на държавата.  

Когато мислителите на Просвещението атакуват и подкопават експлоататорските илюзии на 

религията, те не са могли да дадат валидна научна етична система, която да заместите лудия 

морален кодекс на суеверията от миналото. Със сигурност е ценно да се докаже грешността на 

съществуващите „истини“, но ако не успеем да дадем поне правдоподобни алтернативи, то тези 

лъжи почти неизбежно мутират и се появяват отново в различна форма. Ето защо смъртта на 

религията води до възхода на тоталитаризма – просто друг вид почитане на абстрактен и 

ирационален морален абсолют: „Държавата“ вместо „Бог“. Несправедливите привилегии на 

малцината аристократи, срещу които бащите-основатели (на САЩ, бел. прев.) са водили битка, се 

превръщат в несправедливите привилегии на мнозинството под формата на демокрация с „власт 

на тълпата“, която след това се превръща отново в несправедливи аристократични привилегии на 

малцинството под формата на управляващата политическа класа. 

Всички хора и общества имат нужда от правила, по които да живеят и ако съществуващите правила 

биват премахнати, те просто се появяват под нова форма, освен ако не бъдат предложени 

рационални заместители. Изобличаването на една лъжа просто води до различни лъжи, освен ако 

не бъде предложена истината. 

Поставил съм си редица цели с тази книга, които искам да спомена предварително, така че да 

разберете подхода ми – силните и слабите страни на това, което се опитвам да постигна в 

момента. 

Първо, обещавам да не изчерпвам вниманието ви като се опитвам да намеря всяко едно 

възможно решение на всеки проблем, за който може да се сетим. Не само, че това ще е страшно 

скучно, но и ще покаже странен тип интелектуална несигурност и нежелание да ви 

засвидетелствам уважение като приема, че можете да мислите и сами за решенията, дискутирани 

в книгата. Целта ми е да ви дам система за разсъждаване по тези въпроси, вместо да седите 

пасивно докато разказвам за широк набор от решения на всички възможни проблеми. 

С други думи, целта ми с тази книга е да ви науча как да бъдете математик, а не да ви покажа 

колко добър математик съм аз самият. 

Да ви науча как сами да решавате проблеми е много по-уважително от това да ви давам готови 

решения. Винаги съм казвал, че всеки е гений и всеки е философ. Няма нужда аз да ви казвам как 

ще работи общество без държава до последния детайл. По-важно е да ви дам система, която 

можете да ползвате, за да достигнете до собствените си отговори и да откриете сами как едно 

истински свободно общество ще работи. 

Когато Франсис Бейкън налага научния метод през 16-ти век, от него не се е очаквало да реши 

всеки възможен научен проблем, за да докаже стойността на своята методология. Със сигурност е 
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било полезно да покаже как неговата методология е решила някои трудни проблеми, и че показва 

пътя към отговорите за други, но, разбира се, ако Бейкън можеше да реши всеки научен проблем, 

който може да възникне, то няма да има нужда от неговия научен метод, тъй като винаги, когато 

имаме проблем, който не можем да решим, просто ще се консултираме с написаното от него. 

Аналогично, като философ аз искам да науча хората как да мислят по нов начин, вместо да им 

давам отговори за всеки възможен проблем. Моят подход към рационална и научна етика – 

„Универсално предпочитано поведение“, е да даде на хората система за оценка на морални 

твърдения, а не да бъде цялостна етична система. Ако такава система изобщо е възможно да се 

разработи, което изглежда не особено вероятно, предвид променящите се условия на живот, 

общество и технологии, то тогава на никого няма да му се налага да мисли за етика отново и 

философията ще потъне в бездната, запазена за мъртвите религии и неработещи идеологии, 

интересни само като поредния пример за временна историческа илюзия, като почитането на Зевс, 

Мусолини или Парис Хилтън. 

Научният метод със сигурност е дал и продължава да осигурява обективна методология за 

придобиване на знание и разбиране на физическия свят, точно както „Универсално предпочитано 

поведение“ дава обективна методология за различаване на истина от лъжа, когато става дума за 

морални твърдения, а свободния пазар дава обективна методология за определяне на стойността 

на стоки и услуги, през механизма на цените. 

Ценността на научния метод става ясна, когато изоставим религиозните или суеверните прозрения 

като източник на „истина“. Поглеждаме компаса, само когато не сме сигурни в посоката. 

Разработваме наука, само когато започнем да се съмняваме в религията. Започваме да приемаме 

валидността на свободния пазар, когато започнем да се съмняваме в етичността и практичността 

на насилственото централно планиране. На лично ниво, започваме да променяме подхода си към 

връзките, когато най-накрая започнем да подозираме че ние самите сме източника на 

проблемите си. 

Подобно на река, алтернативните ръкави се появяват само когато се блокира първоначалното 

корито. Развитието на нови парадигми в мисленето по принцип бива провокирано, а не планирано 

и изригва от повишаващото се нетърпение спрямо лъжите на съществуващите „решения“. Този 

емоционален пик понякога се появява изключително бързо - от бавно натрупване до внезапна 

експлозия и моето разбиране е, че това е точката, в която се намираме в момента по отношение на 

употребата на насилие за решаване на проблемите на обществото. 

Националната държава като обект на почитание и източник на практични и морални решения е 

мъртва също като Тутанкамон. Никой вече не вярва истински, че държавата може да реши 

проблеми като бедността, липсата на образование, войната, болестите, осигуряването на 

старините и т.н. На правителствата се гледа с огромно подозрение и цинизъм. Вярно е, че много 

хора все още вярват, че идеята за държавата някак може да бъде спасена, но има огромни нива 

на нетърпение, обезкуражаване и безпокойство спрямо съществуващите методи за решаване на 

социалните проблеми. Когато някой каже, че ни трябва поредната държавна програма, за да  
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„решим“ проблемите, създадени или уголемени от предишните държавни програми, повечето 

хора вече гледат на този подход като на липса на решение. 

Разбира се, все още чуваме много за държавни „решения“ в медиите, академичните среди и 

изкуствата, но повечето хора вече разбират, поне емоционално, че това дрънкане и автоматичната 

реакция „за увеличена регулация“ идва от интереса на тези групи, които или са заплашени или са 

защитени от държавата. Когато се появи проблем, искането за повече регулации вече не идва от 

хората, а от тези, които считат, че ще се облагодетелстват от тях. 

Разпространението на Интернет също разтърсва общоприетото разбиране за „държавата като 

източник на добродетел“. В частност, водената от САЩ война в Ирак допринесе за сриване на 

последните останки от вярата в добродетелността на държавните решения на сложни проблеми. 

По-лесно е да се вярва на лъжите от миналото, тъй като не сме били там, когато са били казвани. 

По-трудно е да се вярва на лъжите от настоящето, тъй като можем да видим как биват 

разобличавани пред очите ни. 

Ето защо вярата, че държавата може да решава проблеми се подкопава на два фронта – първо, 

вече разбираме, че държавите не могат да разрешават проблеми и второ, и по-важно, можем да 

видим, че държавата не се отказва от контрола си върху проблемите, с които така очевадно 

не може да се справи. 

На последното следва да се обърне повече внимание, тъй като то често остава недооценено. 

Ако държавата твърди, че взема парите ни, за да реши проблема с бедността, например, но 

държавата очевадно не разрешава проблема с бедността, а вместо това го влошава като цяло, то 

какво ни става ясно, когато държавата продължава да ни взима парите? 

Ако ви взема парите с обещанието, че ще ви доставя iPhone, какво разбирате за мен, когато нито 

ви доставя iPhone-а, нито ви върна парите? 

Със сигурност разбирате, че съм ви обещал iPhone-а само, за да ви открадна парите. 

По същия начин държавата не увеличава данъците, за да реши проблема с бедността, а твърди, че 

иска да реши проблеми с бедността, за да увеличи данъците. Това е единственият начин да се 

обясни простия факт, че проблемът с бедността не е решен, а реално е по-голям сега, но 

държавата продължава да прибира данъците ни. 

Всички започваме да разбираме, поне на несъзнателно ниво, че държавата ни лъже, че ще 

помогне на други, за да ни вземе парите. 
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ОТГОВОРЪТ? 

 

Ако религията не е отговорът и държавата не е отговорът, то тогава какво е? 

Е, когато даден „отговор“ се оказва огромна катастрофа, първото място, където трябва да търсим 

решение е в обратното на този „отговор“. 

Ако „липса на частна собственост“ (комунизъм) е катастрофа, то „частна собственост“ (свободни 

пазари) вероятно ще бъдат добро решение. 

Ако вярата води до катастрофи, то вероятно науката ще води до добро. 

Ако суеверието е катастрофално, то логиката и емпиричните факти вероятно ще са добър път. 

Ако държавата е катастрофа, то анархията вероятно ще е добро. 

Последното твърдение е това, което обикновено е най-предизвикателно за хората. 

Много от нас могат да приемат свят без богове и дяволи, без ад и рай, без първороден грях и 

въображаемо изкупление, но не могат да приемат и дори да си представят свят без държави. 

Много от нас могат да си представят свят с минимална държава, с държава, занимаваща се само с 

правосъдие, полиция и армия, но не могат да си представят свят без държава. 

Един християнин може да приеме, че 9999 богове са глупави и илюзорни, но неговия Бог, Богът от 

Стария завет, е истински, съществуващ и реално божество. Християнинът е атеист по отношение на 

почти всеки бог, но става абсолютен вярващ що се отнася до неговото божество. Премахването на 

почти всички богове е напълно разумно, но премахването на този последен Бог е абсолютно 

непонятно. 

По същия начин Либертарианците, Обективистите и други минархисти считат, че премахването на 

99% от текущите функции на държавата е абсолютно морално, но премахването на този последен 

1% е абсолютно неморално! 

Фактът, че не приемаме подобни резерви в други сфери на живота, е достатъчен сам по себе си да 

ни направи подозрителни към мотивите зад тези твърдения. Жена, която бива пребивана само 

веднъж месечно, живее без насилие в 99.99% от живота си, но това не е основание да приемем за 

нормално пребиването ѝ веднъж месечно. Още по-безумно би било да твърдим, че жената не 

трябва да бъде бита всеки ден, но че ще е неморално никога да не бъде бита. 

Ако твърдя, че е морално да се намали насилието на държавата, мога ли да твърдя, че е абсолютно 

неморално да се премахне изцяло това насилие? Мога ли да посветя живота си на намаляването 

на случаите на рак и да твърдя, че пълното премахване на рака би било абсолютно неморално? 
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Разумно ли е да основа благотворително дружество за намаляване на бедността, но да твърдя, че 

пълното премахване на бедността е абсолютно зло? 

Разбира се, че не! В най-добрия случай, ще гледат на мен като на пълен лунатик, заради подобни 

твърдения. 

Тези, които твърдят, че намаляване на насилието е морален идеал, но също така и, че 

премахването на насилието е морално зло, трябва поне да осъзнават, че предлагат абсолютно 

глупаво противоречие, ако искат да запазят някаква правдоподобност. 

Под „насилие“ тук нямам предвид, че анархизмът ще премахне изцяло насилието между хората – 

насилието, за което говоря е морално „оправданото“ и институционализирано агресиране, което е 

в основата на държавната власт. (Тук няма да вляза в дългата дискусия за природата на държавата 

или в моралните аргументи срещу инициирането на насилие, тъй като с тези теми се занимавам 

надълго и широко в моите подкасти и други книги. Достатъчно е да кажем, че държавата, по 

дефиниция, е група индивиди, които твърдят, че имат правото да инициират употребата на сила 

срещу обезоръжените по закон граждани в дадена географска територия.) 

Ето защо мисля, че е разумно да кажем, че ако е възможно да съществува общество без държава, 

то това би било огромен плюс. 

Когато имаме държава, неизбежно получаваме войни, политически мотивирани и несправедливи 

закони, вкарването в затвора на „престъпници“, които не са накърнили чужди права, печатане на 

пари и инфлация, поробване на бъдещите поколения чрез неморални бюджетни дефицити, лошо 

образование за младите, купуване на гласове, безкрайни увеличения на данъчната тежест, 

продаване на оръжие по света, несправедливо субсидиране на определени индустрии, 

икономическа и практическа неефективност от всякакъв вид, създаване на постоянни низши класи 

чрез социалната държава и нелегална имиграция, огромни увеличения на мощта и насилието на 

организираната престъпност чрез ограничения върху употребата на химични вещества, 

проституция и хазарт – списъкът на престъпленията на държавата е практически безкраен. 

Когато изберем да оправдаем съществуването на държавата, неизбежно оправдаваме и 

престъпленията на хората на власт. Избирането на държавата е също и избиране на: война, 

геноцид, поробване, финансова, морална и образователна поквара, пропаганда, повече насилие и 

т.н. 

Не можете да получите едното без другото. Да си въобразявате обратното е все едно да си 

въобразявате, че можете да оправдавате мафията, без в същото време да оправдавате насилието, 

с която тя поддържа властта си. Със същия ефект можем да си въобразяваме, че поддържаме 

войниците, без в същото време да поддържаме убийствата, които те извършват. 

Имайки предвид количеството кървави и геноцидни престъпления, заобикалящи властта на 

държавата, със сигурност поне трябва да сме отворени към перспективата обществото да бъде 

организирано много по-ефективно и морално без подобна зла сила в центъра му. Ако се окаже, че 

обществото ни може да съществува без държава, дори и несигурно, дори да не е идеално, то със 
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сигурност би следвало да приемем такива практични несъвършенства, за да избегнем 

повсеместните и безкрайни престъпления срещу човечеството. Със сигурност, дори да се окаже, че 

анархията води до по-малко и по-лоши пътища, ще приемем малкото неудобство и друсащото 

возене, за да освободим милиарди хора от прякото или непряко робство на политическите им 

господари. 

Като аналогия, представете си, че през 19-ти век някой доказва, че памукът ще е 10% по-твърд, ако 

се отмени робството. Дали ще е морално и разумно хората да кажат „Е, със сигурност робството е 

голямо зло, но все пак го предпочитам пред малко по-твърд памук!“? 

Не, със сигурност бихме гледали на подобна зверска себичност като на ужасна поквара. 

Моралното двуличие да твърдиш, че си срещу робството, но да отказваш на практика да се 

противопоставиш на робството, заради малко практическо неудобство, ще е трудно за разбиране 

етично зло. 

Ето защо, когато хората отхвърлят възможността за анархия с лека ръка, казвайки „Но как ще се 

строят пътищата?“, това, което те в действителност казват е, че подкрепят войната, геноцида, 

данъчното робство и затварянето и изнасилването на невинни, защото те самите не могат да си 

представят как ще се строят пътищата без упражняване на насилие. „Хората трябва да бъдат 

убивани, изнасилвани и затваряни, тъй като съм притеснен, че пътищата, които ползвам могат да 

са малко по-неудобни.“ Има ли човек, който да види моралния ужас, което представлява това 

твърдение, без да изпита бездънна екзистенциална погнуса? 

А сега, представете си, че в действителност пътната мрежа ще бъде изградена по-ефективно и 

продуктивно в общество без държава? 

Ако случаят е такъв, то практическите съображения се оказват точно обратните – че приемаме 

убийства, геноцид и изнасилвания за да имаме лоши пътища, вместо добри пътища! 

Такъв тип нетна загуба осигурява моралното и рационалното ядро на аргументите в полза на 

общество без държава. Вероятно е вярно, че някои хора ще влошат положението си при анархия. 

Злите и покварените ще загубят най-много, точно както свещениците губят в атеистко общество, за 

облекчение на децата по света. Истинското положение в едно анархистко общество е, че 

моралните цели на всеки разумен човек – намаляването на бедността, осигуряването на „публични 

услуги“, образоването на младите, защитата на децата, възрастните и немощните, всъщност ще 

бъдат постигнати по позитивен, продуктивен, мирен и морален начин. 

Голямата лъжа на държавата е, че безпомощните и зависимите са защитени, докато реално те са в 

капан и експлоатирани. 

Голямата лъжа на държавата е, че неуките биват образовани, докато на практика биват по-неуки от 

преди. 

Голямата истина на анархисткото общество е, че безпомощните биват защитени, неуките – 

образовани, болните – лекувани, а пътищата се строят и то по-добре от преди. 



 

17 | С т р а н и ц а  
 

За да спечелим красотата и добродетелта на анархизма не е нужно да жертваме нищо друго, освен 

илюзиите си. 

Със сигурност бихме искали реално да помагаме на хората, вместо само да се преструваме, че го 

правим. 

Със сигурност не бихме пожертвали световния мир заради нашите страхове от несъвършени 

пътища. 

 

 

АРГУМЕНТЪТ С АПОКАЛИПСИСА 

 

Разбира се, хората не казват, че не трябва да живеем в свободно общество, изтъквайки за причина, 

че пътищата може и да не са идеални. Безкрайно повтаряния аргумент срещу анархизма е 

„Аргументът с Апокалипсиса“. 

Това обаче изобщо не е аргумент, а твърдение, разчитащо на всяването на страх и на 

заплашителните последици, ако се приеме за верен. 

С две думи, аргументът звучи по следния начин: 

„Всички ще УМРЕЕЕЕЕЕМ!“ 

Щеше да е хубаво да е малко по-заплетен и изтънчен, но реално не е. 

Като цяло аргументът е, че ако приемем теза хикс, ще последва разпад на цивилизацията, деца ще 

умират по улиците, старите хора ще се изяждат едни други, а светът ще пропадне в безкрайна 

апокалиптична война на всички срещу всички. 

Това не е аргумент, тъй като разчита единствено на страх. Дарвин е бил посрещнат с точно същите 

„възражения“, когато публикува за първи път своята теория на еволюцията. „Ако приемем, че сме 

произлезли от маймуните, всички ще изоставят морала, обществото ще се разпадне, ще има война 

на всеки срещу всеки и т.н.“ 

Борците за отмяна на робството в са били посрещнати със същия аргумент, когато защитавали 

тезата си. Атеистите срещат същото глупаво възражение, когато твърдят, че няма доказателства за 

съществуването на Бог. Философи са били убивани заради твърдението, че етиката трябва да се 

базира на нещо различно от суеверия. Учените са били обвинявани в същите злини, когато някоя 

нова разработка заплашва съществуващите убеждения. Всичко това е абсолютна глупост, 

съществуваща единствено заради безкрайната ѝ ефективност. 
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Аргументът с Апокалипсиса е ефективен заради елементарна логическа грешка, която без 

съмнение съществува почти откакто има човешка реч: „Вярване хикс ще доведе до липса на морал 

или разрушение, ето защо само глупак или зъл човек би защитавал хикс.“ 

Тъй като много малко хора искат да изглеждат глупави или зли, в повечето случаи хората отстъпват 

пред този аргумент или поемат по неблагодарния път, по който съм вървял много пъти – да се 

опитват да оспорят Аргумента с Апокалипсиса. 

Отнякъде се чува „Анархизмът води до злини!“ и анархистите от цял свят отговарят до безкрай с 

„Не, няма!“, губейки дебата, преди да е започнал. 

Единственото, което има значение в един интелектуален аргумент е дали е истина или не. Отказът 

да се разгледа валидността и консистентността на даден математически аргумент, заради страх, че 

приемането на заключенията му ще доведе до безкрайно зло е да се подчините на суеверно 

всяване на страх и да изоставите своята рационалност. Тезите не могат да бъдат зло. Математиката 

не може е зло. Вярата в държавата не може да е зло. Грешката не може да е зло. Истината не е 

добродетелна! 

Аргументът не може да удуши бебе, не може да изнасили монахиня. Теорията на анархизма не 

може да превърне хората в безмозъчни зомбита, преследващи шепата оцелели. 

Теорията на анархизма може само да е вярна или невярна, истина или неистина, логична или 

нелогична. 

Ако някой използва Аргумента с Апокалипсиса, не доказва нищо друго, освен че няма добри 

аргументи, както и че тезата пред него е емоционално неудобна по някакъв начин. С други думи, 

всичко, което използването на този аргумент доказва е интелектуален идиотизъм и емоционална 

незрялост. Това е философския еквивалент да се спори срещу твърдението, че „сладоледът 

съдържа мляко“, казвайки „Веднъж сънувах, че сладоледеното чудовище ме гони, за да ме 

изяде!“. Горният тип твърдения без логическа връзка бихме очаквали от много малко дете и това 

само показва тоталното неразбиране на предложената теза. 

Хората, чувстващи се заплашени от идеи, трябва поне да имат честността да кажат „Чувствам се 

заплашен от тази идея“, вместо да се преструват, че идеята по някакъв обективен начин заплашва 

съществуването на човешката раса. Ако се страхувам от ниски хора, трябва да съм честен относно 

страховете си и да кажа „Страх ме е от ниски хора“, вместо да споря яростно, че ниските хора по 

някакъв начин ще разрушат света! 

Предразсъдъците срещу анархистите, подобно на предразсъдъците срещу атеистите, е една от 

последните приемливи форми на тесногръдие в света. Не е разрешено да осъждаме никоя група 

хора, освен групата, която се осланя на разума, фактите и отричането на насилието. 

Ето защо не постигаме нищо добро като бягаме с викове от идеята за общество без държава, 

представяйки си всякакви демонични ужасии. Ако позволим на страха да определя и насочва 
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нашето мислене, то ние се отказваме от умението да мислим изобщо, като вместо това се 

вкопчваме в полите на тези, които ни разказват страшни приказки. 

Не можем да съдим за валидността на дадена идея по страховете си от нейния теоретичен ефект. 

Аргументите за или против съществуването на богове не стават верни заради нашия страх от, или 

желание за, Вселена без богове. Не може да възразяваме на теорията за гравитацията с 

твърдението, че е неприятно да паднеш по стълбите, нито можем да се противопоставяме на нова 

теория като изискваме исторически примери. Смисълът от новата теория е точно това – че няма 

прецедент. Първия човек, изобретил реактивен двигател едва ли е могъл да даде примери за 

летящи реактивни самолети от миналото. 

Друго често възражение срещу анархистките теории е, че те не са приети или потвърдени от 

професионалните интелектуалци, философи и академици. 

Това е съвсем вярно и, както обяснявам подробно в книгата ми „Анархията в ежедневието“, 

смятам, че можем да гледаме на това като на положителен факт, а не като на минус. 

И все пак, разумно ли е да искам от вас да отхвърлите почти пълния консенсус на високо 

образованите хора – професори, учени, колумнисти, академици и др., само защото са в 

противоречие с твърденията, които излагам тук? Всички сме чували за най-различни измамници, 

особено в Интернет, които продават безполезни илачи като истински лекарства, използвайки 

слабите, отчаяните и наивните. Разумно ли е да искам от всички изцяло да изоставят уважението 

към професионализма и ерудицията, заради самозвани експерти и техните мнения? Не е ли това 

нашия страх за това какво ще причини Интернет на социалния консенсус? Не намираме ли в Дивия 

Запад на Интернет статии, твърдящи, че пушенето е добро за вашето здраве, че извънземни са 

отговорни за 11-ти септември 2001, че физическите упражнения са опасни, че флуорида ще ви 

убие, а яденето на мазнини ще ви помогне да свалите килограми? 

Как можем да сме сигурни, че теорията на анархизма не е поредната налудничава идея, която 

върви срещу универсалния консенсус на експертите, опитвайки се да подкопае ерудитите със 

спекулации? Може би тази книга е просто сложна измама, измислена заради някаква странна 

заровена психологическа травма и целяща да ви раздели от приятели и семейство като ви зарази 

със странни забранени идеи. В допълнение - и да ви вземе парите, тъй като Freedomain Radio 

разчита на доброволни дарения! 

Разбира се, това са чудесни въпроси и аз ще съм от последните, които ще противопоставят 

собствената ми преценка срещу тази на, да кажем, доктора или счетоводителя ми. Една от 

основните причини да имаме нужда от специалисти е, че огромни територии на човешкото 

познание остават заровени под силно неинтуитивни парадигми. Кой би си помислил, че да ти 

кървят венците, поне в началото, заради конците за почистване, ще доведе до по-добро орално 

здраве? Физическите упражнения често са неприятни, а яденето на торта винаги е много приятно, 

така че имаме нужда от експерти, които да ни напомнят за дългосрочните резултати от подобни 

дейности, спрямо краткосрочните желания и неудобства. Предпочитаме да харчим пари сега, 
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вместо да ги запазим за тежки дни. Хирургът може да ни кара да се чувстваме много зле, за да 

предотврати или излекува болест, която може дори да не усещаме все още. Наш приятел може да 

се опитва да ни изтъкне емоционалните проблеми от силно привлекателен сексуален партньор. 

Тъмното удовлетворение от изкарването на гнева на главата на партньора в сегашния момент 

може да доведе до наистина много неприятно бъдеще. 

Във всички тези сфери разчитаме на обективността и експертизата на тези около нас, които 

притежават знанието и практиката да ни направляват независимо от моментните ни желания, или 

които не са подвластни на нашите моментни желания, какъвто е случая с приятелите ни, и често 

могат да видят нещата по-ясно. 

Какво да кажем за известната идея, че дълбокото изучаване води до сдържаност? Често се казва, и 

то с добри основания, че ученето оттук-оттам е опасно нещо. Ако не отчитаме последствията от 

преживяванията в ранното детство и дългосрочното влияние върху психиката на личността, е 

много по-лесно да гледаме на престъпниците просто като на „лоши момчета“. Ако си затваряме 

очите за простата истина, че историята е почти винаги приказка, разказана от хората на власт с цел 

да оправдае и подкрепи тяхната собствена „добродетел“, то неизбежно ще бъдем шокирани, 

когато срещнем отдавна изгубените истини на унищожените, на чужденците или на мъртвите. 

Не трябва ли да сме сдържани и умерени, когато даваме отговори на сложни въпроси? Въпросът за 

здравеопазването е сложен, изискващ огромно количество информация от диетолози, треньори, 

доктори, психолози и т.н., повечето от които биха препоръчали някаква форма на Аристотелианска 

умереност. Твърде малко упражнения водят до слаби кости и тлъстини, твърде много – до 

контузии. Твърде малко храна води до липса на енергия, твърде много води до затлъстяване. 

Прекалено концентриране върху желанията и нуждите на другите води до зависимост, твърде 

малко – до егоцентричен нарцисизъм. Родителите често трябва да търсят баланса между 

дисциплина и прошка, нуждите на мнозинството трябва да бъдат балансирани с нуждите на 

малцинството, дори и само в сферата на бизнеса. Жертването на краткосрочното ни щастие за 

дългосрочното щастие на любим човек е неизменна част от мъдри и положителни лични и 

професионални взаимоотношения. 

Предвид цялата тази сложност, отговорът: „Просто се отървете от държавата!“ не звучи ли твърде 

прост? Майка ми говореше за три сфери в обществото – бизнеса, държавата и трудовите хора, и 

нуждата да се намери баланса между тях. „Безкрайното предизвикателство на обществото е да 

намери начин да окуражи растежа на бизнеса, но не и за сметка на работниците, така че да има 

достатъчно данъчни приходи за държавата, за да осигурява социални услуги.“ 

Този тип жонглиране ни изглежда зрял по много показатели и отчита, че както има добро и лошо у 

всеки човек, така има добри и лоши елементи във всяка група. Можете да намерите лоши и 

корумпирани хора в политиката, сред бизнеса и сред работниците, ако искате, но заради това да 

се заклейми която и да е група като цяло, изглежда като предразсъдък. Човек, обран от китайски 

акробат едва ли има основание да изисква всички китайски акробати да бъдат изтрити от лицето 

на земята. Една птичка пролет не прави, а наличието на лоши политици само по себе си не е 

аргумент срещу стойността на държавата като цяло. 
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Също така, не е ли детинско да предлагаме да се отървем от институция, която е толкова отворена 

и толкова откликваща на нашата обратна връзка? Все пак живеем в демокрация, така че защо да 

изхвърляме детето заедно с водата от банята, когато можем да участваме активно и да променим 

системата? Ако не ни харесва подхода към бизнеса на дадена компания, не се налага да 

изхвърлим капитализма като цяло – можем да информираме останалите за некоректните 

практики, да организираме бойкоти и т.н. Със сигурност с интернет комуникациите се премахват 

значителни бариери пред свободата на изразяването и обмена на информация до степен, че вече 

не се налага да гледаме пасивно, когато дадена институция не ни обслужва. Вместо това можем 

бързо и резултатно да работим за постигането на промяна в политическата ни система. 

За нас изглежда много притеснително да поемем огромния риск от премахването на държавата. 

Такава радикална стъпка никога преди не е правена като част от съзнателна философска програма. 

Държави, разбира се, са се проваляли и е достатъчно да погледнем примера на Сомалия, за да 

видим вътрешните борби и воюващите местни вождове, които следват разпада ѝ. Държави са 

били превземани отвътре и отвън, но няма пример в историята за съзнателното премахване на 

държава, без цел да бъде заменена от друга форма на управление. Дали е разумно да се върви 

срещу цялата колективна история на вида ни и да се изхвърлят съществени човешки институции, 

които са били с нас през цялото време? Предишни коренни „реорганизации“ на човешкото 

общество са водили до безкрайно насилие, хаос, война и ужасна липса на ориентир за децата, 

израснали без семейства, заради повсеместна полигамия, комунална „собственост“ и т.н. 

Изглежда над вида ни тегне някакво проклятие, заради което през поколение или две се появява 

нова идея, която цели да отхвърли цялата история на човешките взаимоотношения и да замести 

контролирания и управляван от държавата свободен пазар с фашизъм, социализъм или 

комунизъм. После се появява друг бунтовник с изцъклени очи, оплаквайки се, че „семейството е 

диктатура“ и се опитва да подкопае и разруши тази толкова важна част от социалния живот, 

каквато е класическото семейство. След това идва друг, който казва „Собствеността е кражба!“ и 

цикълът започва отначало. 

Изглежда, че основите на обществото, на самия човешки живот, са: семействата са добри; частната 

собственост е важна; алчността на свободния пазар не може да осигури всички възможни стоки и 

услуги; необходима e някаква форма на централизирана регулация и законотворчество; има добро 

и лошо у всеки човек, както и някои много лоши хора;добрите хора имат нужда от държава, за да 

ги защитава от лошите хора. 

Признавам, че трябва да е доста изтощаващо да чуете, че някои от базовите положения, които 

толкова често се приемат за истини, отново са подложени на диспут. Вероятно чувството е като да 

сте биолог, комуто креационист чете лекция по време на дълъг междуконтинентален полет, или 

като да сте учител по математика, притиснат от супер-енергичен ученик, живеещ на кофеин, който 

настоява, че числата са илюзия, човече! 

Учените не подлагат на дискусия най-основните постулати на научния метод. Икономистите не 

отхвърлят основополагащи неща за своята професия, например, че човешките желания са 
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безкрайни, но ресурсите – ограничени. Докторите не оспорват непрекъснато стойността на 

Хипократовата клетва. 

Със сигурност, някои базови аспекти на човешкия живот могат да бъдат приети за даденост, за да 

имаме стабилна основа, върху която да градим своите мисловни сгради. Има определен вид 

философи, които непрекъснато ще повдигат наново въпроса за метафизиката и епистемологията, 

ще настояват да разберат: как знаем, че не живеем в съня на екзистенциален демон: че света не е 

управлявана от някого илюзия: дали всъщност не сме само мозък в буркан в някакъв вид Матрица! 

Този тип „мислители“ задават въпроси, стимулиращи интелекта, но повечето от нас просто 

вдигаме рамене, след като не успяваме да проникнем през тази завеса на невежеството. 

Отърсваме се от тежестта на тези въпроси без отговор, сигурни, че трябва да живеем живота си в 

реалния свят и че да седим и да размишляваме над тези въпроси до безкрай е някакъв тип хипер-

интелектуална кома. 

И накрая, нека предположим, че ще е добре да се отървем от държавата. Е, също ще е хубаво да 

можем да летим, да дишаме под водата и да кихаме злато! Важна съставна част на рационалното 

определяне на приоритети е да отделяме възможното от невъзможното. Наистина е възможно да 

живеем в съня на демон, но какво от това? Каква разлика ще има за ежедневния ни живот ако това 

е или не е така? Ако е абсолютно невъзможно да се отървем от държавата, поне в рамките на 

нашия живот, тогава не е ли просто нарцистично вглъбяване да продължаваме да си играем с 

идеята за това, все едно, че някога ще стане факт? Можем също така да размишляваме над 

възможността прекарването на цяла седмица в нулева гравитация да е лек за рака на белите 

дробове, но това едва ли би помогнало на хората, страдащи по време на нашия живот. Със 

сигурност тези от нас, имащи интелектуалните възможности да навлизат в такива абстракции би 

следвало да използваме способностите си за постигане на по-реално и по-постижимо добро, 

вместо да извършваме интелектуалния еквивалент на измислянето на вътрешните процеси от 

Клингонската биология. 

Със сигурност имаме право да сме подозрителни спрямо тези, които използват интелектуалната си 

мощ, за да гонят непостижимото – каква мотивация биха могли да имат? Защо някой би искал да 

се въвлече в серия идеи, които никога не биха могли да бъдат въплътени, чието обсъждане е 

отчуждаващо и обезкуражаващо, които отдалечават мислителите от основния поток на 

обществената мисъл. Идеи, създаващи безкрайни моменти на мълчание на вечерните партита, 

липса на романтични връзки, безкраен низ от невъзможности в образователните среди, 

обезкуражаващо безсилие от четенето на вестници или гледането на филми, репутация на 

ексцентрик със странно интензивна мисъл, въртене на очи сред приятелите. Да не споменаваме 

подозрителната интелектуална мания към една конкретна тема, която хората трябва да 

заобикалят, ако не искат да ви подразнят, както и безкрайните предизвикателства на отглеждането 

на собствените ви деца и влагането в главите им на идеи, които без съмнение ги поставят в лига, 

която е на около една Слънчева система дистанция от техните връстници. 

Оптимистично е да очакваме дори и един на всеки 100 души да иска да научи повече за 

анархизма, а вероятно един на хиляда би последвал тази посока на мислене и би станал отдаден 
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анархист. Какви са вероятностите тези изключително редки същества да бъдат пръснати из едва 

зародилата се анархистка социална, семейна и образователна среда.  

Статистически погледнато, анархизмът е безпогрешна рецепта за социална и семейна изолация. 

След като бъдете заразени от вируса на анархизма, вероятността да заразите други остава много 

ниска, поради което или трябва да се оттеглите в един вид мисловна пещера, или да живеете 

психологически убийствена форма на двойнствен живот, хапейки устни и отвръщайки очи винаги, 

когато се повдигне тема, свързана с политиката, икономиката или държавата. 

Предвид всички тези жестоки социални последици и факта, че анархизмът никога няма да бъде 

осъществен в рамките на нашия живот, как да не считаме преследването и приемането на тези 

щури идеи като нещо различно от интелектуална черупка около твърде чувствителна личност, 

предназначена да отчужди, обезкуражи и изгони останалите хора, вероятно резултат от мъчително 

минало на отхвърляне от страна на родителите. 

Изключвайки някакъв странен и перверзен емоционален мазохизъм, какво би могло да мотивира 

някого да поеме по такъв луд, безплоден и непостижим интелектуален път? 

Със сигурност е вярно, че има много странни хора на този свят, вярващи в много странни неща, и 

някои от тези странни хора вярват в анархизма. Сталин е едновременно зъл социопат и атеист. 

Хитлер е бил расист с жажда за кръв, който също така е знаел как да си върже обувките. Горните не 

ни казват нищо за атеистите или хората, които могат да си вържат обувките, по принцип. 

 

ПРОСТО ЛИЧНА ИЗПОВЕД… 

 

Мога да кажа за себе си, и само за себе си, че истината често тежи на раменете ми като катедрала. 

Тя поставя тъмно и неравно стъкло между мен и семейството и другарите от младините ми; 

стряска и води до шокирани погледи по лицата на хората около мен; прави настоящето 

нестабилно, а бъдещето – несигурно. Въпреки всичко това, истината изисква и ми налага да не ви 

позволя да я изтръгнете от сърцето ми по никакъв начин. 

Истината не е нещо, което да съм се стремил да намеря. Още от дете ме занимаваха различни 

идеи, точно както се занимавах с различни музикални инструменти и рисуване с водни бои, но си и 

представях, че може да е нещо повече от хоби и развлечение. Десетилетия по-късно, гледайки 

назад към това време, то много ми напомня на онези страшни истории, в които се описват 

катастрофалните последствия от това да се „гмурнеш надълбоко“ в земята. Някакъв тип адски звяр 

излиза от дълбините и опустошава повърхността. Звяр, който е лежал необезпокояван стотици или 

хиляди години и внезапно е раздразнен и се събужда с раздиращ небесата рев и див и неутолим 

глад за разрушение. 
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По време на шока от първоначалното изригване, когато идеите, с които просто си играем, 

изведнъж изглежда оживяват, ние отстъпваме ужасени и отскачаме назад все едно ни е посочил 

снайперист с червената светлина на лазерен мерник. Въпреки това бързо научаваме урока от 

повечето страшни истории, а той е, че чудовищата никога не са извън главите ни. 

Истината е гневен, изискващ и освобождаващ треньор, който ни влачи, пищящи и ритащи, по 

стръмен и пресечен планински склон, а след това ни оставя нежно, за да се възхитим, останали без 

дъх от най-красивата гледка, която някога бихме могли да си представим. Докато оплакванията и 

протестите изчезват в мъглата на миналото ни във вълна от бял дим, очите ни се напълват със 

сълзи на тиха благодарност за това, което можем да съзерцаваме. 

Подобни щастливи и устремени глупци често изглеждат доста налудничаво на хората около тях. 

Истината е наркотик, който прави движещата сила на преследващите я непонятна и притеснителна 

за всички останали. Силата на красотата на истината е повече от пристрастяваща. Човек изпитва 

страст почти до отчаяние, в стремежа си да достигне отново до съвършенството на логическата 

цялост и до красотата на съответствието между мисъл и наблюдение. Тя ни държи будни, дори 

когато сме изтощени; поразява ни със своите юмруци от страст, дори когато трябва да сме 

едновременно тихи и неподвижни; размазва лицата и ни открива истинските умове. Тя премахва 

жалкото покривало на света и ни открива всички прелести и ужаси на истинската дълбочина. 

И всичко си струва заради това. Преследването на истината само изглежда като мазохизъм за тези, 

които не са се насладили на радостите ѝ. Ако личните ви удоволствия се въртят около приемането 

в обществото, тогава подсъзнателно, а може би и съзнателно, знаете, че търсенето на 

философската истина и мъдрост ще ви отнеме това, което ви дава най-голямо щастие към 

момента. В почти буквален смисъл се тъпчете в оазиса на дребнотемието на обществените 

удоволствия и не можете да видите отвъд пустинята, която ви заобикаля, да видите широкия и по-

велик свят. 

За нещастие малко са философите, които ще ви помогнат да се разделите с тази илюзия. Повечето 

от тях ще говорят до безспир за красотата на света отвъд пустинята, но няма уверено да поведат 

хората извън оазиса, в който са се вкопчили. „Наистина трябва да дойдеш с мен“, казват те, 

„защото този оазис е доста окаян, а отвъд пустинята има прекрасен свят, в който всички трябва да 

отидем!“ Те дърпат панталоните на всички и непрекъснато ги подканят да започнат да ходят през 

пустинята към този прекрасен нов свят, което обърква и дразни заобикалящите ги. 

„Ако този нов свят е толкова прекрасен и се очаква да те освободи, тогава защото цялата свобода, 

която проявяваш, се заключва в безкрайно настояване да те последваме в пустинята? Ако нашия 

свят е наистина толкова малък, окаян и неудовлетворяващ, тогава защо прекарваш времето си тук, 

вместо да си в този нов свят, който ще ти даде безкрайни удоволствия и свобода? Трябва да ти 

кажем направо, че ни изглежда все едно те е страх от пустинята и не искаш да я прекосиш сам, ето 

защо отчаяно търсиш хора, които да тръгнат с теб, защото всъщност не вярваш в този прекрасен 

нов свят на свобода и щастие. Ако имаше рак и беше открил лек за него, нямаше да се въздържаш 

да пиеш от лекарството, докато не убедиш всички останали болни от рак да го пият. Вместо това 

ще го пиеш и ще документираш всички ефекти в най-голям детайл, така че да можеш да се 
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аргументираш по-добре пред другите защо трябва да го пият. Но не това правиш. Казваш, че имаш 

лек за нещастието, наречен „мъдрост“, но този „лек“ изглежда изисква всички останали да го пият. 

Не изглеждаш готов да дадеш пример, а изглеждаш окован от неуправляема нужда да накараш 

всички останали да пият това червено хапче заедно с теб. Преследването на мъдрост очевидно не 

ти е дало свободата, щастието и умиротворението, което твърдиш, че дава, което твърдиш, че е 

ползата, заради която и други трябва да я преследват. Светът е пълен с хора, които се опитват да ти 

продадат „лекове“, които сами не биха консумирали и няма добра причина да вярваме, че твоето 

твърдение: „Философската мъдрост води до щастие“, е по-различно!“  

Това просто противоречие поробва всички в оазиса. Както изглежда, анархистът или философът, се 

терзае от идеята за света отвъд пустинята, но всъщност само подсилва общото убеждение в 

необходимостта от преклонение пред обществото с цел постигане и поддържане на щастие. По 

този начин, философът, заради собствените си безпокойства от социално естество, всъщност 

обръща всички срещу преследването на мъдростта. Той всъщност показва философията като нещо, 

което те тормози с идеи, които не могат да бъдат въплътени, а освен това и трябва постоянно да 

тормозиш останалите да ги преследват. 

И накрая, колко доверие вдъхва философът в околните относно способността си да възприема, 

преследва и улавя истината, при положение, че изглежда абсолютно неспособен дори да проумее 

това просто противоречие, а камо ли да го разреши? Ако твърдя, че съм страхотен математик и 

непрекъснато говоря за красотата на изследването на числата, но всичко, което околните виждат е 

постоянното ми отчаяние от това, че никой друг изглежда не се интересува от математика, както и 

пълната ми неспособност да направя елементарни изчисления, като дори не забелязвам грешките 

си, тогава няма ли аз да изглеждам като пълен глупак, движен от кой знае каква сила? 

„Пустинната“ метафора е ограничена, тъй като когато напуснем оазиса и прекосим пустинята, 

изчезваме от погледа на останалите. Когато преследваме истината заради нашата любов към 

истината и оставяме назад тези, които не желаят да се присъединят към нас, ние се издигаме като 

морски фар, който може да насочи малкото способни да бъдат обзети от такава любов към 

истината, че да са готови да се откажат от моментните удобства на това да живеят в свят на лъжи. 

За тези от нас, които пресичаме пустинята първи, може в известен смисъл да се каже, че сме най-

смели, но трябва да призная, че всъщност моето пътуване беше не толкова като на риба, която 

напуска водата и излиза на брега, а по-скоро като на риба, хваната на въдицата на философията и 

изтръгната безцеремонно от дълбините. Бъдещето ме дърпа напред, понякога против волята ми, и 

с голямо съжаление оставих почти всички назад. Не бях убеден в красотите на света отвъд 

пустинята, а по-скоро се страхувах, че пустинята няма край и мога да полудея. За щастие, това не се 

случи и открих света отвъд пустинята с всички красоти и истини в него. 

По времето, което моето пътуване се беше забавило до скорост на ходене, чувствах много малко 

желание да се върна в оазиса и да се опитвам да накарам хората, с които споделях живота си 

преди, да ме последват в новия свят. След като веднъж сме направили тежкия преход от 

невежество към мъдрост, наистина разбираме и оценяваме трудността на процеса и не бихме си 
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представили да повлечем хората от оазиса през пустинята, както не бихме и хванали случаен човек 

от улицата, за да ни придружи в изкачване на Еверест. 

В края на предишната ми книга говорих за малко селище, населено с тези от нас, които са 

направили прехода през пустинята. Ако искаме да направим това малко селище възможно най-

гостоприемно за малкото на брой изтощени, жадни души, които видим да излизат с мъка от 

адската жега на пясъчните дюни, то това е наша задача. Създаването на място, където истината е 

добре дошла, е първата цел на нас, пионерите. Знаем, че не можем да се върнем към 

половинчатия живот, който сме имали преди. Знаем, че ще е себично да продължим напред по 

пътя на истината без да оставим някои каменни знаци и места за отдих за тези след нас. Знаем, че 

невероятния напредък на комуникационните технологии за първи път позволява пътят през 

пустинята да бъде картографиран и да стане видим. 

Никога преди не е било толкова примамливо да се следва пътя на истината и мъдростта. Крайната 

точка вече не е Сократовата чаша с отрова, лудостта на Ницше, култа към личността на късната 

Ранд или тихата смърт на академичното подчинение. Вместо това, пътят ни води към място за 

общуване; форум, където можем да обменяме идеи и преживявания, да се подкрепяме и да се 

научим как най-добре да се защитаваме срещу тези, които биха ни навредили. Там можем да 

построим новите си домове, колкото и виртуални да са те за много от нас. Сега можем да правим 

това в компанията на съмишленици, вместо сами, както е било обикновено в миналото. 

Докато правим новите си домове по-приятни и уютни, ще започнем да привличаме все повече 

хора през пустинята, тъй като те ще видят, че има дестинация, която може да бъде достигната. Ще 

могат и да зърнат живота, който може да се живее извън лъжите. Никой моряк не може да се води 

по звездите, ако нощта е облачна или ако се вижда само една звезда. С появяването на все повече 

и повече звезди навигацията става все по-лесна. 

Ако се изкушавате да преследвате свободата на истината и мъдростта или, за да бъдем по-точни, 

ако небесната кукичка на истината и мъдростта ви дръпне в неподозирана стратосфера, тогава 

избора в някаква степен е направен за вас. Да висите между света на подчинението и мъдростта е 

като да живеете в някаква междинна зона, където нямате нито удоволствието от подчинението, 

нито радостите на мъдростта. 

Може да е наистина трудно да се оставят назад тези, които не могат или не искат да ви придружат 

на това пътуване, но единственото успокоение, което съм предлагал на себе си, а сега и на вас, е, 

че няма какво по-добро да се направи с живота ни, от това да се създаде свят, в който няма да ни 

се налага да избираме между мъдрост и компания, между благодетел и общество, където 

единението с истината няма да значи разединение с хората около нас. 
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НЯКОЛКО ПРИНЦИПА... 

 

Вместо да ги повтарям за всеки един аргумент, искам предварително да изложа няколко 

принципа. 

На първо място, въпреки, че съм анархист, аз не съм утопист. Няма система за обществено 

устройство, която изцяло да унищожи злото. В общество без държава ще има физическо насилие, 

изнасилвания, грабежи и убийства. За да сме честни, справедливи и разумни, трябва да 

сравняваме обществото без държава не с някакъв стандарт на извънземно съвършенство, а със 

света такъв, какъвто вече е. Моралния аргумент за общество без държава взима предвид 

реалността, че то ще доведе до премахване на голям процент институционализирано насилие и 

злоупотреби, а не твърди, че ще доведе до съвършено умиротворен свят, което, разбира се, е 

невъзможно. Анархията може да бъде оприличена на лек за рака, тъй като един такъв лек не 

премахва всички възможни болести. Аналогично, не можем да се противопоставяме на общество 

без държава по причина, че някои хора са лоши, а бездържавното общество няма да ги направи 

добри. 

На второ място, в тази книга не предлагам Маничеански (черно-бял, бел. прев.) поглед към 

човешката природа. Не смятам, че човешките същества трябва да се делят на изцяло добри или 

изцяло лоши. Имам много консервативния и широко споделян възглед, че хората реагират на 

стимули, което също така е и основата на дисциплината Икономика. Хората не са присъщо 

покварени, но без съмнение ще бъдат покварени от властта. Повечето хора ще реагират на 

обстоятелствата и ситуациите така, че да увеличат предимството си, не задължително за сметка на 

други, макар че е възможно да се случи и това. Ние сме и биологични и морални същества и има 

много малко хора, които биха пожертвали безопасността и осигуреността на семейството си, за да 

следват някакъв абстрактен морален принцип. Когато хората биват принудени да избират между 

добродетелта и необходимостта, като цяло биха избрали да удовлетворят необходимостта, а след 

това ще преправят определението си за добродетел, така че да оправдаят собствените си 

действия. 

С горното наум, изглежда ясно, че хората в голяма степен биват движени от добродетелност. 

Човек рядко може да бъде убеден да извърши това, което той определя за зло, но ако злото може 

да бъде определено като добро, то тогава хората почти неизбежно ще го хвалят или вършат. 

Много малко хора биха се съгласили да убият някого срещу заплащане, но и много малко хора 

заклеймяват войниците като убийци. 

Много малко хора ще заявят открито, че се противопоставят на изнасилването, но подкрепят 

изнасилвачите. Когато същото морално уравнение бъде определено като добро, то почти всички 

казват, че са против войната, но подкрепят войниците. 

Това е един от уроците, които изрично съм взел от управляващите класи – силата на пропагандата 

да променя определението за лошото като добро е основополагащ инструмент за управление на 
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хора. Преди която и да е държава да може да се разрасне, трябва първо да поеме контрола върху 

печатането на пари, за да може да подкупва гражданите, и на образователната система, за да 

може да индоктринира децата. Голяма част от бюджета за комуникации на армията е заделен за 

пропаганда, а мисля, че тези хора знаят поне малко за това как най-добре да похарчат парите си, 

за да контролират чуждите умове. 

 

Поради това, разбирам, че причината дебатът за обществото без държава да е така взривоопасен 

е, че анархистите се опитват да си върнат определението за добродетел в обществото. И тъй като 

обществото като цяло се определя от широко-приетите определения за добродетел, анархисткият 

подход към етиката е опит да се „пренапише“ обществото от нулата. 

Предишните опити да се направи това почти винаги са свършвали катастрофално, тъй като винаги 

са разчитали на спечелването на контрола върху държавата и използването на нейната сила за 

налагане на някаква нова версия на етика върху обезоръжените граждани. Анархисткият подход е 

особено обезпокояващ, тъй като казваме, че инициирането на насилие за решаване на 

обществените проблеми е голям зло, може би най-голямото зло, и така без съмнение отхвърляме 

политическите решения. 

В текущия свят на държавите, политическото насилие не просто се използва за решаване на етични 

въпроси, а и то само по себе си се счита за добро и мъдро. Анархистите сме изцяло над 

съществуващия дебат, тъй като не се опитваме да хванем оръжието и да го насочим в посоката, 

която искаме, а вместо това посочваме, че насилието не може да се използва за постигане на 

добро в обществото. Т.е. не само съществуващите решения са неморални, а цялата методология за 

решаване на проблеми е основана на морално зло – инициирането на употребата на сила. 

Това е пренаписване на правилата в обществото из основи, така че хората с право са скептични и 

загрижени спрямо анархисткия подход. Това е най-големия възможен преход, който може да си 

представим. Това е като разликата между това да питаме как можем да се отнасяме по-добре с 

робите и да заявим, че робството е непоправимо морално зло. Това е като да питаме за какви 

провинения следва да бием децата и да заявим, че биенето на деца винаги е било и винаги ще 

бъде неморално. 

 

ИЗПОЛЗВАНЕ НА МИНАЛОТО ЗА ОПРАВДАВАНЕ НА БЪДЕЩЕТО... 

Често срещана критика на анархизма е, че хората не са изградени така, че могат продуктивно и 

интелигентно да се управляват сами. Това възражение почива на такава основна грешка, че си 

струва да се заемем с него най-напред, тъй като ще се появява отново и отново и в следващите 

аргументи срещу анархизма. 

Всички можем да разберем, че ще е напълно лишено от разум да кажем, че робите не бива да 

бъдат освобождавани, тъй като им липсва инициатива и образование. Всички ние чудесно 
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разбираме, че на робите им е било забранено да се образоват и са били наказвани за прояви на 

инициативност. Това е все едно да се каже, че тоталитарна икономика не може да бъде 

приватизирана, тъй като всички работници са мързеливи. Ясно е, че тази „мързеливост“ всъщност 

произтича от тоталитарната икономика, а не е присъщ навик на работниците. Диетолозите могат 

по същата логика да кажат, че дебелите хора не трябва да намалят теглото си, тъй като са дебели. 

Целия смисъл на това да има експерти е да помагат да премахнем навиците, породени от 

невежество и липса възможности и да ги заместим с по-разумно и положително поведение. 

Със сигурност е вярно, че хората, които излизат от държавната образователна система са 

функционално неграмотни в много отношения. Те не разбират от закони, политика, икономика, 

философия. Те много вероятно никога не са имали курс по логика, не разбират научния метод и 

като цяло не знаят как да мислят или да се аргументират от изначални принципи. 

Това са само очакваните отвратителни резултати на съществуващата система. Да се каже, че хората 

не могат да бъдат свободни, тъй като им липсват навиците, които би породила свободата е 

аргумент, въртящ се в кръг. Това е все едно да кажем, че новородените гъсета с отрязани върхове 

на крилете никога не могат да летят, или че дъщерята на китайка, която е страдала от 

ограничаването на ходилата ѝ ще бъде родена без ходила. 

Отхвърлянето на добродетелите на бъдещето заради злините от миналото създава порочен кръг, 

от който не можем да излезем. Когато анархизмът се осъществи, без съмнение ще има 

предизвикателен и тежък преход за много хора, но какво от това? Това всъщност е аргумент за 

анархизма, а не срещу него. Колкото по-трудно е да се направи преходът от насилственото 

държавно общество, толкова по-необходимо е да го осъществим. Също толкова важно е и да 

предотвратим завръщането на насилственото общество. Не казваме, че хероина е по-малко 

опасен, защото е трудно да се спре употребата или защото е много пристрастяващ – това е 

основната причина, изтъквана срещу употребата му! Непрекъснатото увеличаване на дозата 

хероин, защото е трудно да се спре, едва ли е разумно решение на проблема със смъртоносното 

пристрастяване. Колкото по-трудно е да се спре, толкова повече трябва да се опитваме да го спрем 

и толкова повече трябва да избягваме повторното започване на употреба. 

 

ВИЕ НЕ СТЕ ЕДИНСТВЕНИЯТ ДОБЪР ЧОВЕК НА ЗЕМЯТА... 

Нещо друго, което бих искал да изтъкна е, че изглежда има странна отчужденост и изолация що се 

отнася до загрижеността на хората към безпомощните и зависимите от обществото. 

Например, винаги, когато говоря за премахване на обществените училища, отговорът, че това ще е 

ужасно, защото бедните деца няма да могат да се образоват, идва автоматично, както при всяка 

друга добра пропаганда. 

Има някакъв странен неосъзнат нарцисизъм в този отговор, което винаги ме е дразнило, въпреки, 

че го разбирам. За начало, доста е обидно да ви кажат, че се опитвате да проектирате система, 
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която ще направи така, че бедните деца няма да получат образование. Да те сложат в общата 

категория „капиталистическа свиня“ не е особено приятно. 

Човек изрича този аргумент напълно сериозно, все едно, че е единствения човек на света, когото 

го е грижа за образованието на бедните. Знам, че това е резултат от чиста индоктринация, тъй като 

е толкова нелогично. 

Ако приемем предпоставката, че много малко хора ги е грижа за бедните, то тогава трябва да сме 

изцяло против демокрация и управление на мнозинството, поради очевидния факт, че ако само 

малцинство от хората ги е грижа за образованието на бедните, то никога няма а има достатъчно 

такива хора, които да повлияят на изборите, поради което бедните никога няма да бъдат 

образовани. 

Хората, които одобряват демокрацията и приемат, че демокрацията ще осигури образование на 

бедните, следва да приемат и че значителна част от хората ги е грижа достатъчно за бедните, че да 

агитират за политическо решение и да платят данъците, с които да се издържа държавното 

образование. 

Ето защо всеки демократ, когото го е грижа за бедните, автоматично приема реалността, че 

значително мнозинство от хората имат желание и възможност да помогнат и обезпечат 

образованието на бедните. 

Ако хората са готови да агитират за и да плащат за издържането на държавно решение на 

проблема с образованието, то тогава държавното решение само отразява техните желания и 

готовност да жертват собствения си интерес в полза на образованието на бедните. 

Ако платя за лекарство за моя болест и разбера, че лекарството всъщност ми вреди, спирам ли да 

се опитвам да намеря лекарство? Разбира се, че не. Моето желание да намеря лек е причината, 

която ме е довела да грешното решение. Щом приема, че това решение не работи, съм свободен 

да търся друго решение. (Всъщност, докато не приема, че първия ми лек реално не работи, ще 

продължа да губя време и ресурси.) 

Демократичното „решение“ на проблема с образованието на бедните е съществуването на 

държавни училища. Ако се отървем от това решение, то тогава желанието на мнозинството да 

помогне за образованието на бедните просто ще добие нова и със сигурност много по-ефективна 

форма. 

Демократите обаче казват: „ако хората не са принудени да плащат за държавни училища, никой 

няма да даде парите си доброволно, за да финансира образованието на бедните деца“. 

Е, горното ще е само признание, че демокрацията е абсолютна лъжа: че наличието на държавни 

училища не отговаря на волята на мнозинството, а на прищевките на войнствено малцинство. Ако 

е така, то гласуването е без значение, никой не ни взима предвид и не влияем на политиките по 

никакъв начин, и поради това трябва да се отървем от безумната допълнителна тежест на 
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демокрацията и да се върнем към добрата стара платоническа система на диктатура на 

малцинството. 

Това предложение, разбира се, бива посрещнато с открит ужас и протести, че демокрацията 

трябва да бъде запазена, защото е най-добрата система, тъй като държавната политика отразява 

волята на мнозинството. 

В този случай няма нужда да се страхуваме, че бедните ще останат необразовани в едно свободно 

общество, тъй като мнозинството хора ще искат да осигурят образование на бедните. 

Абсолютно същия аргументи е приложим към голям брой държавни „решения“ на съществуващи 

проблеми, като: 

• Пенсии за възрастните 

• Застраховка за безработица 

• Здравни осигуровки за бедните 

• Помощи за различни групи и т.н. 

Ако държавните програми отразяват желанията на мнозинството, тогава премахването на 

държавата няма да премахне реалността от този тип благотворителност, тъй като държавните 

политики отразяват съществуващото желание у мнозинството да помогне на тези хора. 

Ако тези програми не отразяват желанията и волята на мнозинството, то демокрацията е лъжа и 

трябва да спрем да се пречкаме на универсалната добродетел на лидерите си с нашето 

разсейващо и безсмислено гласуване. 

Ще навлезем в повече детайл по-късно в книгата, но исках да изложа аргумента още в началото, за 

да отговоря на безумните възражения, че премахването на демократична държава премахва също 

и добродетелността, която движи политиките ѝ. 

Основен аргумент за анархията е, че демократичните държави използват истинската добродетел 

на мнозинството, за да разширяват собствената си власт, както и че влошават бедността, 

невежеството и болестите, за да оправдават съществуването си и да продължават да увеличават 

властта си. 

Това не е първия случай в историята, когато добротата на хората бива използвана, за да бъдат 

контролирани. 

Трябва само да се сетим за организираната религия, за да разберем това... 

Последно нещо, преди да наистина да запретнем ръкави и да започнем да се забавляваме докато 

се опитваме да разберем как би работило едно свободно общество. 

Въпреки, че идеите за анархията може да предизвикват тревога, важно е да си припомним, че 

анархията не е неизпробвана и непроверена система. Както казвам в предишната си книга, 
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анархията е основата, на която организираме личния си живот и също така е основна причина 

държавата да успява да оцелява, поне до момента, въпреки покварената ѝ природа. 

Предишни подходи към пренаписването на обществената етика се провалят, тъй като не идват от 

това, което работи в личния ни живот. Ние приемаме, че физичните теории не могат да 

противоречат на това, което наблюдаваме в ежедневието си, че законите, описващи поведението 

на падаща планета не могат да са в противоречие на това, което виждаме когато пада тухла. 

Всъщност, именно защото толкова упорито се съпротивляваме на навлизането на държавата в 

личния ни живот и практическа анархия, вероятно ще е по-лесно да се разбере защо държавата, а 

не анархията, е изкуствено насилническо формирование. 

Ако разгледаме система като комунизма, можем да видим, че тя представлява точно обратното на 

това, което работи в личния ни живот. Ние притежаваме и търгуваме със собственост през цялото 

време. Премахването на това наше право е напълно изкуствено „противоположно решение“, 

поради което трябва да се налага със насилие, убийства и затвори. 

По същия начин, ако погледнем към религията, можем да видим, че тя представлява пълна 

противоположност на това, в което вярваме в личния си живот. Не е нужно да заплашваме, 

подкупваме и индоктринираме децата си, за да вярват, че слънцето ще изгрее утре, че 

гравитацията работи и че бетона е твърд. Няма нужда да ги заплашваме, за да се научат да 

говорят, да се развиват физически и психически или за да задават безкрайни въпроси и да 

изследват средата си. 

От друга страна, да вярваш, че някакво древно, фантастично еврейско зомби е умряло за техните 

„грехове“, че биват съдени и осъждани от всевиждащ невидим дух и че трябва да ядат символична 

плът и пият символична кръв, за да общуват с някакъв всеобхващащ безплътен разум – това вече 

изисква огромни количества пропаганда, подкупи и насилие. Религията е изцяло изкуствено 

„решение“ на въпроса за съществуването и етиката. Трябва непрекъснато да се налага с агресия 

над децата, тъй като не е нещо, което те биха направили по естествен път. 

Анархията, обаче, не влиза в тази категория. 

Например, когато имате трудност в работата, едва ли сядате с екипа си и им казвате: 

„Намерих съвършеното решение на нашия проблем. Виждате ли, това, което ще направим е да 

изберем двама от нас, ще им дадем оръжия и после тези двамата ще накарат останалите от нас да 

правят каквото поискат в продължение на няколко години. После може да изберем други двама, 

които ще вземат оръжията и след това те ще могат да ни карат да правим каквото искат за тях в 

продължение на няколко години, и т.н.“ 

Все още не съм видял бизнес книга съдържаща нещо, доближаващо се до „Създаване на вътрешен 

монопол над насилието, за разрешаване на проблемите с обслужване на клиенти!“. 



 

33 | С т р а н и ц а  
 

По същия начин, ако имате проблеми с връзките, може да посетите брачен консултант, но никога 

не съм чувал двойка да отива при мафията и да каже „Не можем да се разберем как да харчим 

парите си, така че ще ви накупим куп оръжия и бомби и искаме да ни казвате точно какво да 

правим и ако не се подчиняваме, искаме да ни отвлечете и да ни държите в ужасна тъмна килия, 

където можем да се очакваме единствено да ни изнасилват други хора!“ 

Ако търсите работа, едва ли отвличате някого и го принуждавате да ви наеме. Ако искате приятел 

или приятелка, едва ли ще упоите с хлороформ и отвлечете някого, към когото сте привлечен. 

Ако имате проблем с възпитанието на детето си, едва ли ще наемете някого да ви отвлече, ако го 

възпитавате по начин, с който не е съгласен. 

Списъкът може да продължава, но простата реалност е, никога не търсим решения като тези на 

държавата що се отнася до проблемите, срещу които се изправяме в собствения си живот. Никога 

не създаваме местен монопол, който да въоръжим и да му дадем правото да взема половината от 

дохода ни под дулото на оръжие и да ни принуждава да се съобразяваме с капризите му. 

 

ВРЪЗКАТА МЕЖДУ ВЯРАТА В ДЪРЖАВАТА И ИЗОЛАЦИЯТА 

Има нещо във вярата в държавата, което тотално ни изолира от нашите съграждани. Превръщаме 

се от пълни с живот и решаващи всякакви проблеми хора, в безмозъчни защитници на статуквото. 

Да вземем, например, отговора, който неизбежно получавам, когато предложа анархистко 

решение на мястото на някоя функция на съвременната държава. Когато кажа, че теоретични 

компании, наречени „Организации за Разрешаване на Спорове“ (ОРС), могат да отговарят за 

изпълнението на договорите и да защитават собствеността, незабавния отговор е, е тези ОРС-та 

неизбежно ще се превърнат в единен монопол, който накрая ще създаде държавата, която се е 

очаквало да заместят. 

Или когато говоря за частни пътища, неизбежно чувам аргумента, че някой може просто да 

построи пътен пръстен около вашата земя и да ви таксува милион долара всеки път, когато искате 

да пресечете пътя. 

Или, когато говоря за частни агенции за отбрана, които могат да служат за отбрана на даден 

географски регион от нашествия, веднага бивам информиран, че тези частни агенции просто ще 

обърнат оръжията си към абонатите си, ще ги поробят и ще създадат нова държава. 

Или, когато обсъждам икономическата изолация като инструмент за поддържане на реда и 

спазване на основни обществени и икономически правила, веднага ми се казва, че хората ще 

бъдат „нарочвани за изолация“, освен ако не плащат големи подкупи на агенциите, които 

контролират тази информация. 

Едно и също всеки път – дава се анархистко решение и веднага имаме най-лошото възможно 

развитие за пример, без никакво любопитство или разсъждение. 
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Разбира се, притеснява ме не факта, че хората са критични спрямо нова, радикална теория – 

считам, че това е съществен процес, през който трябва да мине всяка една нова идея. 

Притеснява ме, обаче, съществената липса на реципрочност в умовете на хората, които без да 

мислят, отхвърлят творчески решения за съществени проблеми. 

Нямам предвид реципрочност спрямо мен, макар че тя също липсва, а по отношение на какъвто и 

да е тип авторитет или влияние по принцип. 

Например, ако хората в даден район искат да сключат договор с агенция или група от агенции за 

осигуряване на колективна защита, какъв би бил първия и най-голям страх, който ще имат? 

Разбира се, това ще е, че някоя агенция за отбрана ще вземе парите им, ще купи куп оръжия и ще 

ги пороби с тях. 

Как би се справило едно свободно общество с този проблем? Ако има пазарна нужда и търсене за 

колективна отбрана, то много компании ще се борят да спечелят бизнеса, тъй като ще е печеливш 

в дългосрочен план. Икономическата ефективност да имаш повече абонати от останалите 

компании ще свали цената на тази защита, само че колкото повече хора привлечеш за абонати, 

толкова по-голям ще е страха, че агенцията може да опита да организира някакъв тип държава. 

Ето защо никой предприемач няма да може да продава услугата по най-икономически ефективния 

начин, освен ако не адресира проблема директно и по начин, който да спечели доверието на 

клиентите. 

Толкова сме свикнали да сме в едностранната позиция да получаваме диктаторски нареждания от 

хората с власт, независимо дали те са родители, учители или държавни чиновници, че дори само 

идеята, че някой ще трябва да ни ухажва, за да спечели доверието ни, е почти непонятна. „Ако се 

страхувам от нещо, което някой иска да ми продаде, то тогава работа на този човек е да успокои 

страховете ми, ако иска парите ми.“ – това е толкова далеч от начина, по който протича 

взаимодействието ни с държавната власт, че може със същия успех да сме открили нова планета. 

Изключително важно е да разберем, че говорим за свободно общество и по-късно ще ви кажа 

колко важен е този навик за щастието ви, дори и анархизма никога да не настъпи, тъй като реално 

говорим за две страни на масата на преговори. 

Когато говорим за държавата каквато е в момента и каквато някога може да бъде, вероятно никога 

не говорим за две страни на масата. Получавате писмо, с което ви информират, че данък сгради ще 

се вдигне с 5% - няма преговори, никой не ви предлага алтернатива, вашето мнение не се отчита 

преди това, а вашето одобрение не е необходимо в последствие, тъй като ако не платите 

увеличения данък, вие, след дълга поредица от писма и обаждания, ще се окажете без къща. 

Вярно е, че местната ви кабелна компания може също да ви изпрати уведомително писмо, че ви 

вдигат таксата с 5%, но това са преговори! Можете да минете на сателитна телевизия, да се 
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откажете от кабела и да купувате DVD-та с филми и ТВ предавания, да намалите някои от екстрите, 

които ползвате или просто да се откажете от телевизора и да седите и да си говорите. 

Никоя от тези възможности не е налична при държавата – или им плащате, или ви взимат къщата 

и/или отивате в затвора, или се местите в друга държава, където същия процес започва отначало.  

Може ли да си представите да получите подобно писмо от кабелния си оператор? 

 

Уважаеми клиент, 

Вашия абонамент за кабелна телевизия ще се увеличи с 5% на месец. Не можете да се 

откажете от абонамента си. Не можете да намалите сметката си по какъвто и да е начин. 

Ако си изключите кабела, сметката ви ще е същата. Ако изтръгнете кабелите от стените, 

сметката ви ще е същата, само че ще ви таксуваме и за щетите. Децата ви също няма могат 

да прекратят абонаментния ви договор. 

Също така моля да отбележите, че ще намаляваме броя канали, които ви доставяме с 

приблизително 1 всеки месец. С намаляването на каналите вашата сметка рязко ще се 

увеличи. 

Ако не платите сметката си навреме, собствеността на къщата ви ще се прехвърли към нас, 

ще ви затворим на неуточнено място, където ще сте принуден да осигурявате техническа 

поддръжка на клиентите ни и няма да можем да ви защитим от нападения и изнасилвания. 

Ако се опитате да се защитите, когато дойдем да ви вземем къщата, имаме пълното право 

да ви убием. 

С уважение, 

Държавната Кабелна Компания 

 

Бихме счели подобно писмо за абсолютно престъпление и ще сме бесни на диктаторската 

едностранчивост на писмото, както и заради заплахите в него. 

За съжаление това е точно типа комуникация, която непрекъснато получаваме от държавата ни. По 

различни начини това е свързано и с подобните заповеди, които сме получавали от учителите си, 

когато сме били деца. 

Ето защо, когато философ-анархист предложи частни решения за сегашните обществени услуги, 

автоматично и почти неосъзнато усещаме, че отново сме получатели на диктаторски 

разпореждания. Страхуваме се от това множество от малки „квази-държави“ и си представяме, че 

вместо да получаваме няколко такива грозни писма на година, ще получаваме може би дузини 

всеки месец. 
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Ако обаче не разберете, че анархизмът винаги означава двустранни преговори, то никога няма да 

бъдете изкушени от рационалните и емпиричните му удоволствия и ще продължите да бъркате 

принуда с доброволност, което е най-основната грешка, която може да бъде допусната що се 

отнася до морала. 

Ако чувствате, че има нужда от колективна отбрана, но се страхувате, че този, с когото сключите 

договор за такава накрая ще ви стане владетел, може просто да се отпуснете, да си качите краката 

на бюрото, да си сложите ръцете зад главата и да видите кой ще дойде с оферта, която ви 

удовлетворява. 

Веднъж като възприемете тази смяна в мисленето, в разбирането, то тогава можете да минете от 

другата страна на масата и да използвате творческите си дарби, за да разрешите проблема. 

Например, може да се запитате: „Ако аз исках да продавам услуги по колективна сигурност на 

дадена група, как най-добре бих успокоил страховете им, че може да се превърна в някой местен 

диктатор?“ 

Как мислите? Ако можехте лично да изкарате 10 милиона долара на година, решавайки този 

проблем, какво би ви хрумнало? Как можете да отговорите и да уталожите страховете на хората, 

че ще им вземете парите, ще си купите армия и ще ги управлявате? 

Има толкова творчески и продуктивни отговори, колкото и хора, интересуващи се от проблема. Ето 

и един, който ми хрумва без особено замисляне... 

Ще депозирам 5 милиона в банка на трета страна и ще ги предложа като награда за всеки, който 

може да докаже, че не си изпълнявам договора с клиентите до последната буква. Ще публикувам 

публично счетоводните си отчети и наличностите и ще дам свободен достъп на всеки, които желае 

да инспектира бизнеса ми. 

По този начин хората могат да са спокойни, че не събирам тайна армия от черни хеликоптери и 

мъже в роботизирани костюми. 

Може да попитате: „Ами ако никой не иска да извърши този тип инспекции?“. 

Това също е лесно да се реши. Просто ще плащам на някоя организация 1 милион долара на 

година, за да прави одит на моя бизнес и ще им обещая, че ако някога установят, че събирам 

какъвто и да е тип тайна армия или оръжия, то тогава аз ще им платя 5-те милиона в банката на 

трета страна. По този начин външните одити гарантирано ще бъдат направени, а одиторите ще 

имат всеки стимул да обърнат и последния шкаф, търсейки миниатюрна армия от роботи. 

Може да кажете, обаче, „ами ако тайно плащате на одитната организация 2 милиона на година, за 

да си затварят очите при одитите?“ 

Е, в такъв случай навлизаме в много странна територия от финансова гледна точка – нещо, което 

не би могло да съществува дълго при свободен пазар, тъй като моята компания тогава ще трябва 

да плати 5 милиона предварително, ще плаща 1 милиона на одитната компания и още 2 милиона, 
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за фалшивите отчети. Подобна компания никога няма да може да предлага конкурентни цени на 

фона на компания, която оперира на чисто. 

Но дори и това да е възможно, все пак ще е лесен проблем за разрешаване, като просто се плати 

на 5 компании да направят одитите, ако е необходимо. Да се плащат 5 милиона от 10 милиона 

годишна печалба все още ви оставя с 5 милиона напред! 

„Но какво, ако...?“ 

Всички знаем, че тази игра може да продължи до безкрай и отгоре. Вместо това ще ви препоръчам 

да се опитате и да погледнете на ситуацията от гледна точка на това, че няма да ви се налага да 

сключите договор с някого, който не успява да задоволи вашите желания! 

 

ОТНОСИТЕЛЕН РИСК 

Какво се случва, ако никой предприемач не ви предложи сделка, която успешно да успокои 

страховете ви? 

Е, тогава не е необходимо да правите каквато и да е сделка. 

Можете да кажете: „Но в такъв случай оставам изложен на риска от чуждестранно нашествие!“ 

Да, това може и да е вярно, но след като отхвърляте всички оферти от предприемачи, които искат 

да ви защитават, тъй като считате, че тяхната защита идва с твърде много риск, то очевидно 

предпочитате риска от нашествие пред риска, свързан с осигуряване на защита. 

Имайки това предвид, е възможно да изберете някой от предлаганите абонаменти, не защото 

няма никакъв риск, а защото рискът е по-малък спрямо риска от нашествие. 

Ако искате да имате вариант с нулев риск, то за съжаление очевидно искате вселена, различна от 

тази, която обитаваме, тъй като рискът е неизбежна и естествена част от живота. 

С горното наум, нека да видим едно от най-големите възражения спрямо идеята за общество без 

държава – колективната отбрана, за да дадем пример за методологията, които използваме в тази 

книга. 

 

КОЛЕКТИВНА ОТБРАНА: ПРИМЕР ЗА МЕТОДОЛОГИЯ 

 

В идеалния случай, нашествията биха предотвратявани, а не отблъсквани, точно както болестите е 

добре да се предотвратяват, вместо да се лекуват. 
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Най-силния възможен аргумент за анархизма е, че едно доброволно организирано общество не 

просто ще разполага с възможността да отблъсне нашествие със сила, а по своята природа ще 

предотвратява нашествията изобщо. 

За начало, преди да говорим за отблъсване на нашествие, нека видим каква всъщност е целта на 

едно нашествие. 

 

ЗАЩО ДА НАПАДАМЕ? 

Нека си представим земя, на която има две ферми, притежавани съответно от Боб и Джим. Боб е 

безскрупулен и долен тип, който иска да разшири фермата си и да направи повече пари. 

На изток от Боб е фермата на Джим, която е подредена, ефективна и продуктивна, с голямо 

разнообразие от крави, пилета и обработвана земя. 

На запад от Боб е дива природа, недокосван от човек пущинак, пълен с мечки, вълци, койоти, 

комари, блата и всякакви други неприятни и опасни неща. 

От практическа гледна точка, как е най-лесно за Боб да разшири фермата и да увеличи дохода си? 

Със сигурност това е да инвестира в няколко оръжия, да се отправи на изток и да превземе 

фермата на Джим. С малка инвестиция Боб се оказва с функционираща и продуктивна ферма, 

готова да му осигурява мляко, яйца и растителни продукти. 

От друга страна Боб може да реши да се насочи на запад, в дивото и да се опита да премахне 

опасните хищници, да пресуши блатата, да отсече и изкорени дърветата и храстите. След година 

или две къртовски труд, може да е изчистил няколко допълнителни акъра за себе си – инвестиция, 

която едва ли си струва. 

Ако Боб иска да се разраства и не му пука за етика и морал, той ще нахлуе във фермата на Джим и 

ще я превземе, тъй като ще получи управлението на вече съществуваща система за експлоатиране 

и производство. 

Ето, че виждаме, че нашествието в съседна територия основно е подбудено от желанието да се 

превземе съществуваща продуктивна система. Ако я няма тази система, то желанието за 

нашествие се изпарява. Крадец на коли никога няма да открадне стара бричка, която стои на 

трупчета на изоставен парцел, а вместо това ще се опита да открадне кола в добро състояние. 

Анализът на приходите и разходите от едно нашествие е съществен за да разберем как едно 

общество без държава всъщност би възпирало инвазиите, вместо да ги отблъсква. 

Когато една държава нахлува в друга, основната цел е да се превземе съществуващата система на 

управление и да се събират данъци от съществуващите граждани. По същия начин както Боб ще се 

опита да превземе фермата на Джим, само за да поеме контрол върху опитомените животни и 
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облагородената земя, една държава би опитала да превземе друга, за да поеме контрол над 

управлението на страната и да стане новия събирач на данъци. Ако не съществува система за 

събиране на данъци, то тогава няма продуктивен ресурс, който атакуващата страна да превземе. 

Да вземем един малко идиотски пример: можем лесно да разберем, че Боб би нахлул във фермата 

на Джим само, ако знае, че кравите и пилетата на Джим не са въоръжени. За да направим 

метафората малко по-близка до реалността, представете си, че Джим има определен брой 

служители във фермата си, които са бивши военни, добре въоръжени и ще се бият до смърт, за да 

я защитят. Възпиращия фактор спрямо потенциално нашествие става значително по-силен. 

По много подобен начин, държавите като цяло държат гражданите относително обезоръжени, за 

да могат по-ефективно да събират данъци, точно както фермерите подрязват крилете на гъските и 

кокошките, за да събират по-ефективно яйцата и месото им. 

Ето защо сметката за приходите и разходите от едно нашествие излиза на плюс, само ако ползите 

са ясни и лесни за придобиване – съществуваща данъчна система, а ако разходите за нашествие са 

сравнително малки – обезоръжено гражданство. 

Реално, поради горното, едно общество без държава не може да бъде превзето, тъй като няма 

какво да се превземе. Няма държавни сгради, които да бъдат обитавани, няма правителство, което 

да се отстрани, няма данъчна система, от която да се печели и, в допълнение, няма яснота относно 

въоръжеността на гражданите (не се притеснявайте, ще засегнем контрола върху оръжията по-

късно…). 

Една нахлуваща външна сила може да бъде сигурна, че ако се справи с държавната армия и 

защити, няма да има особена съпротива от останалите граждани. Една държава може да се 

разглежда като яйце – ако пробиеш през черупката, няма втора линия на защита вътре. 

Нападащите държави са достатъчно наясно със съществуващите закони срещу притежанието на 

оръжия в държавата, която атакуват, ето защо им е гарантирано, че ще срещнат практически 

обезоръжени граждани, стига да могат да пробият през военните защити. 

 

ПРЕВЗЕМАНЕ НА АНАРХИСТКО ОБЩЕСТВО 

Нека си представим, че Франция стане общество без държава, но Германия и Полша не са. Нека 

вземем клишето, че Германия има силно желание да разшири територията си с военни средства. 

Германския лидер поглежда картата и се опитва да прецени дали да нападне на изток към Полша 

или на запад към Франция. 

Ако нападне на изток към Полша, то тогава, ако успее да преодолее военната защита на поляците, 

ще може да се радва на съществуващата данъчна база и ще има насреща си почти обезоръжено 

гражданство. Ще може да използва съществуващите данъчни служители и системи на Полша, за да 

обогати държавата си, тъй като поляците вече са контролирани и „опитомени“, така да се каже. 
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С други думи, има само един враг за преодоляване и разбиване, който е полската армия. Ако може 

да преодолее тази линия на защита, получава контрол над милиарди долари съществуващи 

данъчни приходи всяка година, както и готова армия и оборудването ѝ. 

От друга страна, ако мисли за разширяване към Франция, има някои препятствия. 

Няма единни закони за притежанието на оръжие от гражданите в общество без държава, така че 

няма представа кои граждани какви оръжия притежават, и със сигурност не може да разчита да 

има обезоръжени със закон граждани, които да експлоатира след като се справи с армията. 

На второ място, да кажем, че армията мине през границата на Франция, каква е тяхната цел? Ако 

Франция има правителство, то тогава целта би била превземане на Париж, отстраняване на 

текущото правителство и превземане на данъчната система. 

Къде обаче се очаква да отиде неговата армия след като пресече границата? Няма столица в 

общество без държава, няма седалище на правителството или данъчна система, или централна 

институция, която да може да бъде превзета. В горния пример с двете ферми в пустошта, това е 

все едно Боб вместо да превземе фермата на Джим, да се отправи в пущинака и да се изпрати 

срещу койоти, мечки, блата и комари – няма един единствен враг, няма съществуващи 

разработени ресурси, които да се превземат, нищо, върху което да може да „сложи ръка“. 

Но нека предположим, че ръководителите на Германия са абсолютни идиоти и решат въпреки това 

да нахлуят във Франция. Нека предположим, за да направим казуса възможно най-силен, че никой 

във Франция не е абониран за колективна отбрана. 

Какво ще прави германската армия във Франция? Ще ходят от врата на врата, от къща на къща, 

искайки сребърните прибори на хората? Дори и да беше възможно и постигнато, всичко, което ще 

се случи е, че среброто ще бъде отнесено в Германия, изваждайки немските производители на 

сребро от бизнеса. Когато германските производители прекратят работа, ще освободят хора, 

разрушавайки данъчната база на Германската държава. 

Германската армия не може да премести френските къщи в Германия. Може би ще вземат 

френските коли и електроника и ще ги изпратят в Германия. 

Какво се очаква да прави германската държава с хиляди френски коли и iPhone-и? Ще ги продават 

на собствените си граждани на ниски цени? Вероятно някои германски граждани ще бъдат 

доволни от това, но, отново, това просто ще намали бизнеса на германските производители на 

коли и електроника, съответно ще намали данъчната база на Германия, от което тя само ще загуби. 

Още повече, разрушавайки местните индустрии заради еднократно придобиване на френски 

стоки, германската държава ще подрие собствените си бъдещи приходи, тъй като местното 

производство е постоянен приток на данъчни приходи, което би било чудесен пример за 

убиването на гъската, снасяща златни яйца. 
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Може би германската държава може да задържи френските граждани и да ги изпрати в Германия 

като робски труд. Какъв би бил резултата от това? 

За нещастие, това също няма да сработи, поне не и за дълго, тъй като робския труд не може да 

бъде облаган с данъци, а робския труд ще измести съществуващи германски работни места, които 

са обложени с данъци. Ето как германската държава отново ще намалява собствения си доход, 

което не би следвало да иска. 

Друга причина Германия да иска да нахлуе в друга държава е за да установи контрол върху 

богатствата ѝ – възможността да се печатат пари, собствеността на голямо количество физически 

активи, като сгради, коли, злато, производствени помещения и други. 

Само че нищо не остава без собственик в доброволно общество, освен това, което няма стойност 

или не може да бъде притежавано, например въздуха. Няма „публична собственост“, която да 

бъде взета и няма притежавани от държавата печатници на пари, с които да се открадне капитал. 

Няма безкрайни държавни трезори със злато, които да бъдат ограбени, няма концентрирани 

количества военна техника, която да бъде отнета. 

Също така, ако питаме един крадец „Искаш ли да ограбиш една къща“, какъв би бил първия му 

въпрос? 

„Ами не знам, какво има в нея?“ 

Крадецът винаги ще иска да знае потенциалните ползи от ограбването на къщата, тъй като е 

напълно наясно с рисковете и цената, разбира се, съответно трябва да ги претегли спрямо 

печалбите. Никога няма да тръгне да се катери по сграда с жилища за социално слаби, за да 

открадне стар телевизор и касетофон. Колкото повече знае за съдържанието на дома, толкова по-

добре ще може да оцени дали си струва да нахлува в него. 

Германското ръководство, решавайки в коя държава да нахлуе, ще знае данъчните приходи на 

полската държава до последния долар, както и стойността на публичната собственост, която ще 

вземат, ако изберат да атакуват. „Плячката“ лесно може да бъде преценена. 

От друга страна, ако погледнат на запад, към френското общество без държава – как ще разберат 

какво точно ще получат? Няма публикувани данни за нетното богатство на обществото като цяло, 

няма данъчни приходи за получаване, няма публична собственост, която да може лесно да бъде 

оценена предварително. Няма начин да се прецени ефективността на инвазията. 

Превземането на държава е като да вземеш клетките на голям брой затворени кокошки – ще 

взимаш яйца от всички дълго време напред. Превземането на общество без държава е като да 

спринтираш към ято чайки – всичко, което се случва е, че се разпръсват, а не получаваш нищо, 

освен може би малко лайна на челото. 

Ето защо е напълно невъзможно германското ръководство да реши, че е добра идея да се отправи 

на запад към Франция, вместо на изток към Полша. 
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Можем да оставим нещата така и да сме напълно удовлетворени от отговорите си, но винаги съм 

склонен да направя още една крачка и да приема най-лошия възможен сценарий. 

Нека кажем, че някой луд германец, който като дете е бит с чанти с френски учебници се оказва 

ръководител на държавата и не му пука за разходи и ползи от нашествие във Франция, а просто 

иска да я превземе, за да... изгори всички учебници, например. 

Ще обсъдим природата и същността на частните агенции в следващата глава, но нека да кажем, че 

има няколко такива частни агенции, на които се плаща, за да защитават Франция от подобен 

лунатик с планове за военни завоевания. 

Ако организирах някаква частна агенция за отбрана, първото нещо, което бих направил е да се 

опитам да разбера как най-ефективно да защитя абонатите си на най-ниска цена. 

Първото, което бих отбелязал е, че ядрените оръжия са най-ефективната възпираща сила срещу 

нашествия, която е била изобретена до момента. Нито една ядрена сила не е била атакувана или 

заплашена от атака, и така, реално, няма по-добра сделка, когато говорим за отбрана, от няколко 

подходящо разположени ядрени оръжия. 

Ако приемем, че милион абонати са склонни да плащат за няколко ядрени оръжия като възпираща 

сила срещу нашествия, и че тези оръжия струват около 30 милиона да се поръчат и поддържат в 

готовност всяка година, то говорим за 30 долара на абонат, или по-малко от долар на ден. 

Агенцията за отбрана прави пари само, ако няма нападения, както и здравните осигурителни 

компании правят пари, когато сте здрав. 

Ето защо въпросът, който най-много ще ме вълнува, ако управлявам отбранителна агенция е: „Как 

най-добре да предотвратя нашествие?“. 

Да приемем, че френското общество е фара на освобождението в море от агресивни държави. 

Френските отбранителни агенции ще работят ден и нощ, за да подсигурят, че разходите за 

евентуална инвазия ще са възможно най-високи, а ползите – възможно най-ниски. Ако аз 

управлявах такава агенция, бих мислил за решение като следните... 

 

ДЕАКТИВИРАЩИ СЕ ПАРИ 

Ако ме притесняваше вероятността моите абонати да бъдат ограбени от нахлуваща армия, бих 

предложил по-ниски цени на тези от тях, които биха се съгласили техните електронни пари да 

бъдат подсигурени, така че да не могат да бъдат харчени без техния пръстов отпечатък или нещо 

подобно (Разбира се, всяка система за сигурност може да бъде преодоляна, а хората могат да 

бъдат отвлечени заедно с парите им, но целта не е да се предотвратят всички възможности, а да се 

намалят материалните ползи от нашествие във Франция). 
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По подобен начин бих предложил по-изгоден абонамент на производители, които биха поставили 

малко GPS устройство в сърцевината на техните машини, така че ако бъде преместено в друга 

държава, да спре да работи. Такива устройства могат да се вложат също в автомобили и други 

ценности, така че или ще трябва да се ползват във Франция, или не могат да се ползват. 

Имайки предвид, че контрола над мостовете е основен военен приоритет с цел осигуряване на 

придвижването на хора и техника, бих окуражил поставянето на устройства на местните 

автомобили и камиони, което автоматично ще им дава достъп до мостовете. По този начин 

нахлуваща армия би имала значително по-затруднен достъп до мостовете, което би забавило 

скоростта на едно нашествие. 

В допълнение, ако нашествието изглежда неизбежно, бих въоръжил и обучил възможно най-

много жители. Всеки нашественик ще се изправи пред особено предизвикателство в общество без 

държава. Ако Германия навлезе в Полша, колко граждани биха си рискували живота, за да се борят 

просто срещу различна държава? Дали данъците ще ги взима полската или германската държава 

не е особено голяма разлика, поради което средностатистическия гражданин не се вълнува 

особено от това кой управлява местната мафия. Гражданите на общество без държава, обаче, ще 

се опълчат срещу опит да бъдат подчинени на държава и данъчна служба, поради което ще са 

много по-мотивирани да се бият в безкрайни въстания, източващи силите на окупаторите, за което 

имаме немалко исторически примери. 

Това са само някои от първите идеи, които биха ми хрумнали, но е относително лесно да се види 

как ползите от нахлуването във Франция ще са значително намалени или премахнати изцяло, а в 

същото време цената за войната ще бъде завишена значително или направена невъзможна. 

Може да се направи възражението, че някаква група лунатици може да взриви ядрена бомба 

някъде вътре във Франция, поради някакъв луд мотив, но това е не е аргумент срещу частните 

отбранителни агенции и за държавата, а точно обратното. 

Аргумента с „ядрения лунатик“ не се решава със съществуването на държава, тъй като никоя 

държава не може да ни предпази от такова събитие. Едно свободно общество е много по-малко 

вероятно да бъде цел на такава атака, тъй като ще има само отбранителна военна политика, а не 

агресивна и вмешателска външна политика, поради което ще е много по-малко вероятно да 

провокира такъв тип отговор. Швейцария, например, не е под заплаха от атаки със самолети по 

ключови сгради. 

Вярвам, че с времето нуждата от тези проактивни и защитни стратегии ще намалее, тъй като 

единственото, от което има нужда за възпиране са няколко ядрени оръжия. Дори и нуждата от тях 

ще намалее с времето, тъй като светът като цяло ще стане свободен, което ще премахне 

опасността от война, или държавите ще продължат да се атакуват една-друга, поради причините, 

изтъкнати по-горе, а нуждата от непрекъсната защита на свободните общества ще намалее. 
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И накрая, нека разгледаме някои от илюзиите, които имаме относно държавната „защита“ във 

времето, като демонстрация за това как можем критично да оценим един пример от работата на 

държавата. 

 

 

ДЪРЖАВНА НАЦИОНАЛНА „ОТБРАНА“: КРИТИЧЕН ПРИМЕР 

 

Казано накратко, „национална отбрана“ е нуждата една държава да защитава гражданите си от 

агресия от други държави. 

Това е интересен парадокс, дори отвъд очевидния – че използваме държава, за да ни защитава от 

други държави. Ако имахте възможност да направите магическо допитване през времето, от 

поробването им от коя държава хората ще се страхуват най-много? Ще бъде ли (a) тяхната местна 

държава или господар, (б) някоя държава или господар от друга държава? Да вземем за пример 

древен Рим – дали това ще са местните владетели, които принуждавали младите Римляни да 

служат военна служба по 20 и повече години, или Картагенците? Ами Англия през 

Средновековието? Дали селяните са се притеснявали повече от смазващите данъци и 

задушаващите ограничения в придвижването, налагани от местния Лорд, или от краля на 

Франция? Да се отбием в Русия през 18-ти век и да питаме крепостните селяни: „От войниците на 

Царя ли се страхувате повече, или от германския Кайзер?“. Да посетим гражданин на САЩ в наше 

време и да питаме: „От кое се страхувате повече – от превземането на Вашингтон от чужди 

нашественици, или от факта, че ако не дадете половината си приход за данъци, собствената ви 

държава ще ви хвърли в затвора?“ 

Разбира се, трябва да разгледаме Втората световна война, за която има повече пропаганда, 

отколкото за всеки друг военен сблъсък. Не е ли Британската държава тази, която спасява страната 

от Германия? Това е интересен въпрос. Британското правителство влиза в Първата световна война, 

помага за налагането на бруталния Версайски договор, после спомага за цикъла на надуване и 

пукане на икономическия балон през 20-те години, който разрушава средната класа в Германия и 

спомага идването на Хитлер на власт чрез субсидии, заеми и лицемерно подмазване. След това, 

когато всичко друго се проваля, хвърлят телата на хиляди млади мъже срещу германската авиация 

в Битката за Британия. И накрая, причинява смъртта на още стотици хиляди британски граждани, 

защитавайки Африка и нахлувайки във Франция, вместо да оставят Нацизма да се срине от само-

себе си, както неизбежно щеше да се случи и както се случва с всяка тирания в историята. 

При тези обстоятелства, можем ли да кажем, че Британската държава защитава гражданите си 

през първата половина на 20-ти век? Милиони убити, разбити семейства, разрушена икономика, 

половин Европа загубена под ботуша на Сталин, а Китай на Мао… Можем ли да считаме това за 

голям успех? Не мисля. Само държавите печелят войни, не и гражданите. 
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В действителност пред нас не стоят заплахи за живота и собствеността от чужди държави, а от 

нашата собствена. Държавата ни казва, че трябва да съществува, най-малкото за да ни защитава от 

чужди държави, но това е морално същото като местния Мафиотски бос да ни каже, че трябва да 

му плащаме 50% от дохода си, за да ни пази от мафията в Парагвай. Дава ли ни се избор да си 

купим оръжие и да се защитаваме сами? Разбира се, че не. Кой ни застрашава повече – местния 

мафиот, или някой в Парагвай, когото никога не сме виждали и за когото местния мафиот твърди, 

че иска да ни пороби? Знам кой риск ще поема аз. 

Има добре изпитан метод за съпротива срещу чужда окупация, който не изисква никаква държава, 

и който можем да видим да се разиграва ежедневно по новините. По време на скорошното 

нахлуване в Ирак, САЩ напълно разруши иракската държава и сега има пълен контрол върху 

хората и инфраструктурата. И какво се случи? Атакуват ги и гонят, докато най-накрая просто ще 

трябва да се махнат от страната, точно както направиха в Корея и Виетнам, и точно както СССР 

трябваше да направи в Афганистан. Иракските бунтовници нямат държава и правителство, точно 

както афганските бойци през 80-те. 

Нека погледнем към иракския сблъсък под малко по-различна светлина. Америка беше атакувана 

на 11 септември, тъй като американската държава имаше войски в Саудитска Арабия и защото 

беше причинила смъртта на хиляди иракчани по време на иракската кампания през 90-те. Имайки 

предвид, че САЩ провокираха атаките, колко добре бяха предпазени невинните жертви на 11-ти 

септември от своята държава? Колко възможности щеше да има Буш да води война, ако нямаше 

възможност да краде почти половината богатство на страната? На държавата не ѝ трябват данъци, 

за да води война. Държавата води война, защото има силата да налага данъци и използва 

войната, за да вдигне данъците - на текущите граждани – чрез повишението им и чрез инфлация 

или на бъдещите – чрез бюджетни дефицити. 

Този прост факт ни помага да разберем защо почти няма войни в Западна Европа от края на 

Наполеоновите войни от 1815г. до началото на Първата световна война през 1914г. Това е основно, 

защото държавите не могат да си позволят да водят война. След това обаче, всички основават 

централни банки и постилат пътя към Великата война с хартиени пари и дефицитно финансиране. 

Първата световна война се случва заради увеличаването на държавната власт и от своя страна, 

увеличава още тази власт, подготвяйки почвата за следващата война. Идеята, че е необходимо да 

даваме на държавата властта да ни облага с данъци, за да ни защитава, е безумна, точно защото 

данъчното облагане дава на държавите необходимата им мощ да водят войни. 

За пацифистките държави тази „война“ може да е война срещу бедността неграмотността, 

наркотиците, за универсално достъпно здравеопазване и т.н. Няма значение какво точно. В 

момента, в който държавата поеме властта и моралното „право“ да отнема със сила парите на 

гражданите, всичко е налице за безкрайно увеличение на властта на държавата. 

Тогава възниква въпросът – как гражданите да пазят собствеността и личността си? Първият 

отговор, който ще дам, е друг въпрос, а именно: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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КОЙ СЕКТОР ПРАВИ ПОВЕЧЕ, ЗА ДА ЗАЩИТИ ВАС И ВАШАТА СОБСТВЕНОСТ – ПУБЛИЧНИЯ 

ИЛИ ЧАСТНИЯ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Нека да видим механизмите за сигурност, които частния сектор въведе само за последните 

десетилетия: 

- Банкомати и кредитни карти (по-малка нужда от носенето на кеш) 

- Мобилни телефони (винаги можеш да се обадиш за помощ) 

- Call Display технологията (реално премахва телефонния тормоз) 

- Разнообразна Сигнално-Охранителна Техника 

- Проследяващи идентификатори 

- Число за сигурност за кредитните карти 

- Лютив спрей 

- GPS 

- Камери за видеонаблюдение 

- Устройства против кражби на дребно от магазините 

- Сигурни онлайн транзакции 

- И много други… 

Какво е направил публичният сектор? Е, стрелят по безобидни дилъри на наркотици и отнемат 

имуществото им. Ще застрелят и вас, ако не си платите огромните данъчни увеличения, които ви 

искат. Полицията на практика е безполезна при посегателства срещу собствеността, а много 

брутални престъпници биват пуснати на свобода, заради бавни съдилища или са оставени под 

„домашен арест“, заради препълнените с осъдени за престъпления без жертва затвори. 

И така, кой най-много ви е помогнал да обезпечите вашата лична сигурност и собствеността си 

през последните десетилетия? Вашата държава или вашите местни предприемачи? Тези, които с 

действията си ви помагат да се защитите или тези, които удвоиха данъците ви, докато позволяват 

на престъпници да се разхождат свободно? Не капиталистическите компании са тези, които 

раздразниха различни чужденци дотам, че да ги подтикнат към тероризъм. Терористите от 11 

септември атакуваха Световния търговски център (за да протестират срещу финансирането на 

щатската държава), Пентагона и Белия дом. Не атакуваха фабрика на Форд или магазин на Епъл, а 

и защо им е да го правят? Никой не убива за iPhone-и. Те убиват, за да протестират срещу военната 

мощ, която се гради с държавно финансиране. 

В обобщение, има точно толкова смисъл да се разчита на държавата да осигури сигурност, колкото 

и на „Мафия“ да ви осигури „защита“. Мафията всъщност ви защитава само от себе си, както и 

всички държави. Всеки, който дойде и ви каже: „Трябва да Ви заплаша и да ви открадна 

собствеността, за да защитавам личността и собствеността Ви“, очевидно е или откачен, или, меко 

казано, не особено заинтересуван да защити личността и собствеността ви. Докато продължаваме 

да се хващаме на старите лъжи ще ни обират без да се усетим, уж в полза на нашите 
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предполагаеми права, а след това ще ни пращат да водим войни срещу външни „врагове“, така че 

хората на власт да могат да бъркат още по-дълбоко в джобовете на тези, които оставяме у дома. 

 

 

 

 

ЧАСТ 2: АРГУМЕНТИ 

 

ВЪВЕДЕНИЕ: ШЕСТТЕ ВЪПРОСА 

 

Когато разглеждаме възраженията на привържениците на държавното управление спрямо 

анархистките решения, следните шест въпроса са изключително полезни. 

1. Държавата действително ли решава разглеждания проблем? 

 

Хората често казват, че държавните съдилища „решават“ проблема с правораздаването. 

Обаче на съдилищата им отнема много години, за да произнесат присъда и струват на 

обвинението и защитата стотици хиляди долари или повече. Държавните съдилища също 

така биват използвани за тормоз и заплашване, създавайки „смразяващ ефект“ за 

непопулярни мнения или групи хора. Ето защо считам, че е от съществено значение да се 

поставят под въпрос скритите предпоставки в аргумента за държавата: 

- Държавните армии наистина ли защитават гражданите? 

- Държавната полиция наистина ли защитава частната собственост? 

- Държавните социални програми наистина ли решават проблема с бедността? 

- Войната с наркотиците наистина ли решава проблема с пристрастяването и свързаните 

с това престъпления? 

- Държавните затвори наистина ли реабилитират затворниците и намаляват 

престъпността? 

Може да е много изкушаващо да се падне в капана на мисленето, че съществуващото 

държавно решение е реално решение, но аз се опитвам да избягвам да го приемам за 

даденост, тъй като това рядко е така. 

2. Критиката към анархисткото решение може ли също така да се приложи към 

държавното решение? 
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Едно от най-честите възражения спрямо свободното общество е страха, че по някакъв 

начин от свободния пазар на конкуриращи се правосъдни агенции ще възникне 

политически монопол. С други думи, анархизма бива отхвърлен, защото съдържа 

вероятност да доведе до политически монопол. Обаче, ако политическия монопол е 

такова ужасно зло, то тогава едно общество с държава, което е основано на такъв монопол 

трябва да бъде отхвърлено с още по-голяма решителност, точно както винаги бихме 

избрали вероятността да имаме рак пред това реално да имаме рак. 

 

3. Наличието на анархия приема ли се като основна добродетел за не-политически 

въпроси? 

 

В последната ми книга – „Анархията в ежедневието“, посочих многобройните сфери на 

обществото, където анархията е ценена и защитавана: запознанствата, избора на кариера, 

образованието и т.н. Ако анархията бива отхвърлена като „лоша“ по принцип, то тогава тя 

трябва да е лоша също и в тези сфери. Освен ако човекът, критикуващ анархията, е готов да 

защитава съществуването на Министерство на запознанствата и интимните отношения, то 

стойността на анархията в определени сфери трябва най-малкото да бъде отчетена. Поради 

това анархията не може да бъде отречена като отрицателна по принцип, а стойността и 

продуктивността ѝ трябва да бъдат приети поне като потенциално ценни и в други сфери. 

 

4. Човекът, защитаващ държавните решения, би ли извършил сам функциите на 

държавата? 

 

Повечето от нас признават и приемат правото да се ползва насилие в екстремни случаи на 

самозащита. Тези, които поддържат държавата, трябва да признават, че в тази сфера, 

държавата просто официализира право, което всеки вече има, т.е. правото на самозащита. 

Полицай може да ползва сила, за да защити гражданин от атака, точно както и гражданин 

може да използва сила в същата ситуация. Обаче, ако някой спори, че е морално да се 

използва сила, за да се вземат пари от хората, с които да се плати за държавни училища, 

дали същият би бил склонен лично да използва сила за тази цел? Ще иска ли да тръгне от 

врата на врата с оръжие в ръка, за да събира пари за държавни училища? Ще е готов ли да 

даде това право на всеки в обществото? Ако не, то тогава той създава две етични категории 

– държавната полиция, за която употребата на насилие е морално, и всички останали, за 

които използването на насилие е неморално. Как може да бъде оправдано създаването на 

тези противоположни морални категории? 

 

5. Може ли нещо да е едновременно доброволно и принуда? 

 

Всеки признава, че дадено действие не може едновременно да е „изнасилване“ и 

„правене на любов“. Изнасилването изисква насилие, тъй като жертвата не желае акта. 

Правенето на любов не изисква насилие. Тъй като никое действие не може едновременно 
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да бъде и доброволно и принудително, привържениците на държавата не могат да се 

позовават на принципа на „доброволността“, когато защитават насилието на държавата. 

Подкрепящите държавата не могат да говорят за това, че ние се „съгласяваме“ да бъдем 

облагани с данъци, а след това да казват, че събирането на данъци трябва да става с 

насилие. Ако се съгласяваме с данъчното облагане, насилието е ненужно – ако не се 

съгласяваме с данъчното облагане, то тогава сме принудени против волята си. 

 

6. Политическата организация променя ли човешката природа? 

 

Ако хората ги е достатъчно грижа за бедните, та да гласуват за държавни социални 

програми, то тогава тях ще ги е достатъчно грижа за бедните и за да финансират частни 

благотворителни организации. Ако хората ги е достатъчно грижа за необразованите, за да 

гласуват за държавни училища, то тях ще ги е достатъчно грижа и за да даряват на частни 

училища. Премахването на държавата не променя по фундаментален начин човешката 

природа. Добродетелността и мъдростта, на които разчита демокрацията, няма с 

магическа пръчка да се превърнат в студена себичност, в момента, в който държавата спре 

да съществува. Привържениците на държавата разчитат на зрелостта и добродетелността 

на гласоподавателите, политиците и държавните служители. Ако тази зрелост и 

добродетелност не са налице, то държавата е просто брутална тирания и трябва да бъде 

премахната. Ако мнозинството хора са зрели и добродетелни, както аз вярвам, че са, то 

държавата е ненужно усложнение и разход. Тя е организация, твърде податлива на 

несправедливости, за да ѝ бъде позволено да продължи съществуването си. С други думи, 

хората не са „добродетелни“ само когато това служи на аргументите на поддръжниците на 

държавата, а стават „себични“, когато не им отърва. 

Има и много други принципи, които са приложими в конкретни ситуации, но шестте, описани по-

горе ще намират приложение доста често. 

Нека сега направим бърз преглед на анархизма и да опишем с груби щрихи началото на нашите 

решения за ужасите на насилието по света. 

 

 

АНАРХИЗМЪТ – ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ 

 

АНАРХИЗМЪТ НЕ Е ЛИ „ЛОШ“? 

За съжаление, чрез митологията терминът е деградиран до значение на „свят без правила“ – 

обикновено облечен в пост-апокалиптично облекло и возещ се на добре въоръжен мотоциклет. 

Това, разбира се, са глупости. „Анархия“ е просто логически издържаното приложение на 
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моралното твърдение, че всяко иницииране на насилие е зло. Ако насилието е лош начин да 

решаваме проблеми, то тогава държавата по дефиниция е неморална, тъй като „държава“ винаги 

значи група хора, които претендират за правото да инициират насилие срещу всички останали, под 

формата на данъци, регулации и др. 

 

НО АКО НЯМА ДЪРЖАВА, КАК ЩЕ РАЗРЕШАВАМЕ НЕИЗБЕЖНИТЕ КОНФЛИКТИ В 

ЧОВЕШКОТО ОБЩЕСТВО? 

Най-важното нещо във философията е винаги да се подлагат на съмнение предпоставките за 

аргументите. Например, в горния въпрос е въплътена предпоставката, че конфликтите в човешкото 

общество биват разрешавани от държавите в момента. Това са пълни глупости. Държавите са 

силови структури – държавите не убеждават, не разсъждават, не мотивират, не окуражават, нито 

разрешават спорове. Държавите имат морална сила толкова, колкото и изнасилването има сила да 

създаде любов. Оръжието е полезно само при самозащита и не може да бъде използвано, за да 

създаде добродетелност. 

 

УЖ СИ АНАРХИСТ, А ЗВУЧИШ ТОЧНО КАТО ПОЛИТИК! ТОВА НЕ БЕШЕ ЛИ ОТБЯГВАНЕ НА 

ВЪПРОСА? 

Чудесно наблюдение! Това е добър момент да ви запозная с идеята за „Организация за 

Разрешаване на Спорове“ (ОРС). Тази идея не може да отговори на всеки възможен въпрос, който 

може да ви хрумне относно разрешаването на спорове в бездържавно общество, а по-скоро е 

рамка за разбиране на методологията за разрешаване на спорове. Точно както научният метод 

не може да отговори на всеки възможен въпрос за света около нас, а вместо това посочва 

методология, която позволява на тези въпроси да се намери разумен отговор. 

ОРС са компании, които специализират в застраховането на договори между хората и 

разрешаването на всякакви спорове, които могат да възникнат. Например, ако взема назаем 1000 

долара от теб, може да трябва да платя 10 долара на ОРС, за да застраховам заема. Ако не ти платя 

обратно парите, ОРС ще ти ги възстанови. Очевидно, с подобряването на кредитния ми рейтинг, 

цената за застраховане на договорите ми ще намалее. 

Теорията за ОРС може да е точно толкова сложна, колкото и всяка друга теория за свободния 

пазар. Много интелектуални усилия са отишли в мисъл за това как биха могли да се случат дадени 

сделки, например мултимилионни международни договори. Достоверни теории за ОРС са 

предложени за разрешаване на въпроси от аборти, насилие срещу деца, убийства, замърсяване и 

много други. За още информация за теорията и практиката на ОРС вижте „Общество без Държава: 

Преглед на Алтернативите“ отдолу. 
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А КАКВО ЩЕ ПРАВИМ С ПЪТИЩАТА? 

Най-важното, което трябва да се разбере за анархизма е, че това е морална теория, която, логично, 

не може да бъде оценявана само по последиците от прилагането ѝ. Например, премахването на 

робството е морална необходимост, тъй като робството като институция е зло по само себе си. 

Премахването на робството не зависи от възможността да се осигури работа на всеки един 

освободен роб. По същата логика, не е необходимо анархистката теория да обясни как всяко 

възможно социално, правно или търговско взаимодействие ще се случва при отсъствието на 

насилствена държава. Това, което е важно да се разбере е, че инициирането на насилие е морално 

зло. С това наум можем да подходим към въпроса с пътищата с по-ясен ум. 

На първо място, пътищата в момента се финансират чрез инициирането на сила. Ако не плащате 

данъците, с което се обезпечава строежа на пътища, ще получите строго писмо от държавата, 

последвано от дата за съд, последвано от полицай, който ще се появи на вратата ви, ако не се 

явите пред съда или не се подчините на съдебното решение. Ако използвате сила, за да се 

защитите срещу полицаите, които нахлуват в дома ви, вероятно ще бъдете застрелян. 

С други думи пътищата се строят с насочен пистолет. Използването на насилие е основния въпрос, 

а не какво евентуално може да се случи, след като премахнем насилието. 

Имайки това предвид, пътищата ще се строят от строителите на жилищни сгради, търговски 

центрове, училища и градове, точно както са се строели преди държавите да поемат контрол над 

пътното строителство през 19-ти век. За още по темата вижте частта „Пътища“ отдолу. 

 

ДОБРЕ, ЕТО ТИ ЕДИН СЦЕНАРИЙ: ЧОВЕК СТРОИ ПЪТ, КОЙТО НАПЪЛНО ОБГРАЖДА ЕДИН 

ЖИЛИЩЕН КВАРТАЛ, А СЛЕД ТОВА ТАКСУВА С 1 МИЛИОН ДОЛАРА ВСЕКИ, КОЙТО ПРЕСЕЧЕ 

ПЪТЯ. НЕ ДЪРЖИ ЛИ ТОЙ ЖИВЕЕЩИТЕ В КВАРТАЛА КАТО ЗАЛОЖНИЦИ? 

Това е невъзможна ситуация. На първо място, никой няма да си купи къща в квартал, ако не му се 

гарантира с договор достъпа до пътища. Ето защо ще е невъзможно за който и да било да обгради 

изцяло квартала. На второ място, дори да беше възможно, това ще е много рискова инвестиция. 

Може ли да си представите как отивате пред инвеститори с бизнес план, който гласи: „Ще се 

опитам да купя цялата земя около квартала, а след това ще таксувам безбожни такси за всеки, 

който пресече тази земя“. Никой инвеститор с акъла си няма да ви даде пари за такъв план. Рискът 

от провал е твърде голям, а нито една ОРС няма да приведе в изпълнение договор, който е толкова 

разрушителен, непопулярен и икономически невероятен. ОРС компаниите, за разлика от 

държавите, трябва да имат добър имидж сред хората като цяло. Ако ОРС се замеси в заграждането 

и затварянето на квартал, ще стане толкова непопулярно, че ще загуби много повече бизнес, 

отколкото би могло да спечели. 
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ДОБРЕ, УМНИКО – А КАКВО ЩЕ КАЖЕШ ЗА ТОВА: КОМПАНИЯТА, ДОСТАВЯЩА ВОДА ЗА 

КВАРТАЛА, ВНЕЗАПНО РЕШАВА ДА УВЕЛИЧИ ЦЕНИТЕ СИ ДЕСЕТ ПЪТИ – ХОРАТА ЩЕ СА 

ПРИНУДЕНИ ДА ПЛАЩАТ ОГРОМНИТЕ ЦЕНИ, НАЛИ? 

На първо място, ако сте толкова загрижени за това хората да не плащат безобразно високи цени за 

услуги, то не е логично да предлагате държавата като решение на проблема! Данъците се 

покачват значително последните 30 години, а предоставяните услуги намаляват. 

Обаче, дори да приемем предпоставката за проблема, то решението му е лесно в общество без 

държава. На първо място, никой няма да купи къща в даден квартал, без договорно задължение за 

доставката на вода на разумни цени. На второ място, ако водния доставчик започне да таксува по 

безобразни тарифи, друга компания просто ще влезе на пазара и ще доставя вода под друга форма 

– варели, бутилки или каквото и да е. Ето защо продължително увеличение на цените ще струва на 

компанията загубата на клиентите ѝ, както и ще накара всеки потенциален клиент да се отдръпне, 

от страх, че същото хищническо поведение ще се случи и на тях. 

Инвеститорите бързо ще разберат, че компанията за доставка на вода се застрелва в крака и ще се 

обединят с други акционери, като в резултат ще поемат контрол над компанията, последвано от 

намаляване на цените, огромни извинения и пълзене по земята. Знаейки, че това ще е резултата от 

действията му, на никой изпълнителен директор няма да се позволи да тръгне по такъв 

саморазрушителен път. Само държавите, които могат да бъдат манипулирани от корпорациите в 

ущърб на конкуренцията, могат наистина да застрашат потребителите. 

 

ДОБРЕ, А АКО ДВЕ ОРС ИМАТ РАЗЛИЧНИ ПРАВИЛА – НЯМА ЛИ ТОВА ДА ДОВЕДЕ ДО 

БЕЗКРАЙНА ГРАЖДАНСКА ВОЙНА? 

На първо място, не е много вероятно ОРС компаниите да имат силно различаващи се правила, тъй 

като това ще е икономически неизгодно. Мобилните компании използват подобни протоколи, така 

че да могат да правят връзки помежду си. Железопътните компании използват едно и също 

разстояние между релсите, така че влаковете да могат да се движат възможно най-далеч. 

Интернет доставчиците обменят данни с други доставчици, предавайки си напред-назад 

електронна поща и други данни. Точно както еволюцията, свободния пазар е повече коопериране, 

отколкото чиста конкуренция. Ако ОРС иска да създаде ново правило, това правило ще е 

относително безполезно, освен ако и други ОРС не са склонни да се съобразяват с него – точно 

както една нова програма за електронна поща е относително безполезна, освен ако не ползва 

съществуващите протоколи. 
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Тази нужда от взаимодействие с други ОРС неизбежно ще ограничи броя нови правила до 

икономически ефективния минимум. Клиентите ще предпочитат ОРС с по-широки споразумения за 

реципрочност, точно както предпочитат кредитни карти, които се приемат в голям брой обекти. 

Новите правила също така ще увеличат разходите на абонатите на ОРС, а ако им струва повече 

пари, отколкото им спестява, ОРС ще загуби клиенти. 

 

НЯМА ЛИ НАЙ-УСПЕШНАТА ОРС ДА СЕ ВЪОРЪЖИ, ДА УНИЩОЖИ СЪС СИЛА ВСИЧКИ 

ОСТАНАЛИ ОРС И ДА СЕ ПРЕВЪРНЕ В НОВА ДЪРЖАВА? 

На първо място, ако потенциала за възникване на нова държава в някакъв бъдещ момент е 

толкова голямо притеснение, то със сигурност премахването на съществуващите в момента 

държави е добра цел. Ако имаме рак, се подлагаме на химиотерапия, за да го унищожим в 

момента, дори и да има вероятно отново да получим рак в бъдеще. 

На второ място, за разлика от държавите, ОРС не са насилствени организации. ОРС ще се състоят 

основно от хора с бели якички: счетоводители, посредници, управители и т.н. Вероятността ОРС да 

се превърнат в пара-военни организации е горе-долу колкото средностатистическа счетоводна 

къща да стане елитен отряд от нинджа убийци. Имайки предвид текущото съществуване на 

държави с ядрено оръжие, поне аз съм готов да поема риска. 

На трето място, ако ОРС се опита да се превърне в държава, останалите ОРС със сигурност ще се 

опитат да го предотвратят. ОРС-тата просто няма да си сътрудничат с която и да е ОРС, отказваща 

да се подложи на „инспекции на въоръжението“. Още повече, клиентите на ОРС също няма да са 

особено благосклонни към това, тяхната ОРС да се превърне във военна институция, а цената на 

техните абонаменти със сигурност ще скочи до небето, тъй като ОРС ще трябва да осигурява 

обичайните услуги, както и да плаща за черни хеликоптери и РПГ-та. Всяка ОРС, която плаща за 

стоки и услуги, които не са желани от клиентите ѝ, например – армия, най-вероятно бързо ще 

излезе от бизнеса, тъй като няма да може да предложи конкурентни цени. За повече по темата 

вижте „Война, Печалби и Държава“ отдолу. 

 

ИМА ЛИ ПРИМЕРИ ЗА УСПЕШНИ АНАРХИСТКИ ОБЩЕСТВА В МИНАЛОТО 

Има, но това не е съществения въпрос. Отново, съществения аспект на анархистката теория е 

моралното правило, забраняващо инициирането на употребата на сила. Анархистите се застъпват 

за общество без държава защото държавите са зло. Когато робството е премахнато за първи път в 

човешката история, няма предишен пример за успешно общество без роби. Ако това беше условие 

за освобождаването на робите, то тогава робството никога нямаше да свърши. 

Имайки предвид това, мога уверено да посоча към ненасилствено общество, с което сте интимно 

запознати – вас самите! Предполагам, че не използвате директно насилие, за да постигнете 
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целите си. Най-вероятно не сте държали работодателя си заложник, докато получите работа. Също 

така се съмнявам, че държите годеницата или годеника си затворени в мазето, или че заплашвате 

да застреляте приятелите си, ако не се присъединят към вас на дансинга. 

С други думи, вие самите сте чудесен пример за общество без държава. Всички ваши 

взаимоотношения са доброволни и не включват употребата на насилие. Вие сте в един анархистки 

микрокосмос. За да видите как би работило едно анархистко общество е достатъчно само да се 

погледнете в огледалото. 

 

КАК МОЖЕ ОБЩЕСТВО БЕЗ ДЪРЖАВА ДА ФИНАНСИРА НАЦИОНАЛНА ОТБРАНА? 

Много хора, когато чуят за пръв път идеята за общество без държава, не могат да си представят как 

би могло да се плати за колективната обрана без наличието на данъци. Вече обсъдихме това 

накратко по-горе, ето още някои детайли. 

Това е важен въпрос, но има начин да му се отговори, който също така отговаря и на много други 

въпроси за общи действия. 

В което и да е общество има четири възможни сценария по отношение на общата отбрана. 

Първият е никой да не иска да плаща за обща отбрана. Вторият е само малцинство от хората да 

искат да плащат за колективна отбрана. Третият е мнозинството от хората да искат това. 

Четвъртият е всички да го искат. 

Нека да сравним как биха се развили нещата при всяка от четирите възможности в демократична 

държава: 

1. Никой не иска да плаща за колективна отбрана. В този случай всички гласоподаватели ще 

отхвърлят всеки политик, който предложи какъвто и да е вид колективна отбрана. 

2. Само малцинство от хората искат да плащат за колективна отбрана. В този случай, 

никой политик, който предложи да се плаща за колективна отбрана, няма да се добере до 

властта, тъй като няма да получи мнозинство от гласовете. 

3. Мнозинството от хората искат да плащат за колективна отбрана. В този случай, 

политиците, които са за отбрана, ще бъдат вкарани във властта и ще похарчат пари на 

данъкоплатците за отбрана. 

4. Всички искат да плащат за колективна отбрана. Изходът тук е същия като номер три. 

Ето, че при равни други условия, демокрацията води до същия изход като общество без 

държава, с важното изключение на номер 2. Ако само малцинство от хората искат да плащат за 

отбрана, те не могат да го направят в демократична държава, но могат да го направят в общество 

без държава. 

В общество без държава, ако мнозинството хора искат да плащат за колективна отбрана, тя ще 

бъде финансирана. Прибавянето на държавата към взаимодействието е напълно излишно и би 
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било като да се създаде министерство, посветено на рекламиране на удоволствието от 

консумиране на бонбони към децата, или на секса към тийнейджърите. 

Обаче, съществува възможността хората да са склонни да плащат за колективна защита само ако 

знаят, че всички останали плащат за това. Този аргумент се проваля на много места, както 

емпирични, така и логически. 

1. Хората оставят бакшиш и дават за благотворителност, дори и да знаят, че има хора, които 

никога не го правят. 

2. Няма причина в едно общество без държава хората да нямат пълна информация за това 

кой дарява за колективна отбрана. Агенциите, осигуряващи колективна отбрана, могат 

лесно да издават „донорска карта“, която определени магазини или работодатели може да 

изискват, преди да правят бизнес с даден човек. Имената на дарителите също могат да 

бъдат достъпни на уебсайт, с лесна за ползване търсачка, създавайки социален натиск за 

даряване. 

3. Когато парите, необходими за колективна защита биват отнемани от данъкоплатците под 

дулото на оръжие, основен морален постулат и рационален критерий, бива нарушен. 

Хората организират колективна отбрана, за да защитават собствеността си, следователно 

няма никакъв смисъл да създадеш агенция, която да защитава правата на собственост, а 

след това да инвестираш в това същата да има властта да нарушава тези права по свое 

усмотрение. 

4. Когато за колективна отбрана се плаща чрез иницииране на употребата на сила, няма 

рационален таван на разходите, нито особен стимул за ефикасност. Това практически 

гарантира, че разходите ще се увеличат до точка, в която стават невъзможни за 

финансиране, причинявайки срив на икономическата система и оставяйки страната 

уязвима. 

 

А ОБРАЗОВАНИЕТО? 

Въпросът за образованието следва същия шаблон както при въпроса за колективната отбрана, 

описан по-горе. Има обаче някои допълнителни парчета информация, които правят аргумента за 

свободен пазар в образованието по-силен. 

На първо място, важно е да се разбере, че държавното образование не е наложено защото децата 

не са имали образование. Преди да се въведе ръководено от държавата образование, процентът 

американци с функционалната грамотност е бил над 90% - много по-висок от сега, след като са 

похарчени стотици милиарди за „образование“ на децата. Преди държавата насилствено да сложи 

ръка на училищата, в тях почти няма насилие, няма стрелби, няма войнстващи банди, няма 

нападения над учители. Не е имало нужда от повече две десетилетия и стотици хиляди долари, за 

да се произведе нормално образован възрастен. Повечето от интелектуалните гиганти на 18-ти и 

19-ти век, включително бащите-основатели (на САЩ, бел.прев.), дори не са завършили гимназия, 

да не говорим за колеж. 
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Държавното образование в Америка е въведено като метод за културен контрол, заради племенни 

страхове от растящия брой не-протестанти в обществото – „имигрантския проблем“ на онова 

време. 

Има няколко основни причини държавното образование да осакатява умовете на децата. За да не 

стане много дълго изложението, тук ще разгледам само една от тях. 

Разумно е да приемем, че мнозинството от родителите искат да дадат на децата си добро 

образование, а това образование трябва да включва обучение в добродетели, както и връзката 

между личната етика и решенията в реалния живот. Във всяко мултикултурно общество обаче, 

общата образователна програма не може да включва никакви основни ценности, от страх, че 

различни групи ще бъдат обидени. Ето защо ценностите трябва да бъдат изкарани от 

образованието, обръщайки фокуса му върху безсмислено запаметяване, чисто технически умения 

(геометрия, спорт, дърводелство), както и неутрални или пропагандни възгледи за обществото и 

политиката (“Демокрацията е добро!“, „Уважавай различните култури!“, „Намали, Използвай 

отново, Рециклирай!“). Това на практика убива енергичното любопитство на младите и превръща 

училището в затъпяваща поредица от безсмислени упражнения и създава фрустрация сред тези, 

които имат нужда от стимулация. То също така води до дълбоко неуважение към системата на 

образованието и учителите като цяло, които остават институционално безразлични към 

добруването на учениците. Добавете тази враждебност и отчаяние към лесните пари от сделки с 

наркотици и възможността да креташ на социални помощи и цели поколения младежи стават 

умствено осакатени. Цената на това не може да бъде сметната, тъй като щетите отиват много 

отвъд икономическите изчисления. 

 

ДА, НО КАК БЕДНИТЕ ДЕЦА ЩЕ ПОЛУЧАТ ОБРАЗОВАНИЕ, АКО НЕ ГО ФИНАНСИРАМЕ С 

ДАНЪЦИ? 

 Това ми напомня за стар съветски комикс – две възрастни жени висят на безкрайна опашка, за да 

си купят хляб. Едната казва на другата: „Каква ужасно дълга опашка!“. Другата отвръща: „Да, но 

само си представи – в капиталистическите страни държавата дори не разпределя хляба!“ 

Когато и да се аргументирам в полза на общество без държава и кажа „Държавата не трябва да 

осигурява ‘Х’“, отговорът неизменно е „Но как ще имаме ‘X’ тогава?“. 

Както споменах по-горе, отговорът е прост: „Тъй като всеки се опасява, че няма да има ‘X’, 

естествено е ‘X’ да бъде осигурен от тези, които се опасяват от липсата му.“. С други думи, тъй като 

всеки се опасява, че бедните деца може да останат необразовани, тъй като струва твърде много, 

тези деца ще получат образование като пряк резултат от опасенията на всички. 

Вижте. Или вие ще помогнете на бедните деца да получат образование, чрез дарения или 

доброволна работа, или няма да го направите. Ако бихте помогнали на бедните деца да получат 

образование, то тогава няма защо да се тревожите за проблема. Ако няма да направите нищо, за 
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да помогнете на бедните деца да се образоват, то е чисто лицемерие да повдигате въпроса, все 

едно ви интересува. 

С горното наум, трябва да подчертаем, че има множество начини, по които едно свободно 

общество може да осигури образование, което е много по-добро от бъркотията, която се 

причинява на децата днес. 

За начало, бедните деца не получават нищо доближаващо се до прилично образование. 

Евентуалните рискове при общество без държава не могат да се сравняват спрямо идеална 

ситуация. Тези, които ги е най-грижа за образованието на бедните трябва да са тези, които най-

много искат премахването на сегашната система. Статистиките за образованието на бедните са 

направо ужасяващи и това трябва да повиши спешността на намиране на решение. Едно е да 

кажеш „Никога не трябва да пресичаш пътя на червено, дори и да няма коли.“. Съвсем друго е да 

кажеш „Никога не трябва да пресичаш пътя на червено, дори да те гони лъв!“. Тези, които се 

противопоставят на общество без държава винаги пропускат проблема с лъва, добавяйки своята 

интелектуална инерция към тежестта на статуквото. 

На второ място, точно както и въпроса за колективната отбрана, цената на образованието ще е 

много по-ниска в свободно общество. 15-те хиляди долара, които се харчат на ученик в 

държавните училища е безумно надценяване. Ускорено образование, което продължава през 

цялата година ще помогне на децата да се дипломират няколко години по-рано, при това с 

измерими умения за работа! Дори само увеличените приходи от това ще платят за образованието, 

че и ще остане, а много компании ще искат да предложат заеми на такива деца, знаейки, че ще 

бъдат изплатени скоро след завършването. Ето защо образованието ще е по-плодотворно, а тъй 

като няма да има война срещу дрогата или държавни социални помощи в свободно общество, ще 

са налични по-малко възможности за саморазрушаване. 

А що се отнася до висшето образование, то е или за развлечение, или за придобиване на 

професия. Ако е за развлечение, то то е точно толкова необходимо, колкото и хоби и не може да 

бъде считано за необходимост. Ако е за придобиване на професия, например медицина, то 

допълнителните приходи ще покрият изцяло цената на образованието. На бизнеса му трябват 

счетоводители, ето защо тези бизнеси ще са повече от щастливи да финансират разходите за 

колеж на талантливи младежи в замяна на ангажимент за работа след завършване. (Това е начина, 

по който баща ми получи своя докторат.) 

Талантливите, но бедни деца ще бъдат търсени от училищата, както за добродетелта, която могат 

да покажат, като ги подпомогнат, така и защото високото качество на завършващите издига 

престижа на училището, позволявайки му да увеличи таксите си. 

В общество без държава, много малко от бедните деца могат да останат необразовани, но това е 

много по-добре от текущото положение, при което повечето бедни деца остават необразовани. 

Фактът, че някои непушачи ще заболеят от рак не означава, че трябва да окуражаваме хората да 

пушат цигари. Свободното общество не е утопия, а просто изглежда като утопия сравнено с 

държавата. 
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Сега наистина започваме да градим аргументи за анархизма, като първо разгледаме дали 

държавата е валиден морален агент. 

 

ЧЕТИРИ АРГУМЕНТА СРЕЩУ ДЪРЖАВНОТО УПРАВЛЕНИЕ 

 

Две възражения биват повдигнати винаги, когато стане дума за премахване на държавата. Първото 

е, че свободното общество е възможно само, ако хората са идеално добри или рационални. С 

други думи, гражданите имат нужда от централизирана държава, защото има лоши хора по света. 

Първият и най-очевиден проблем с тази позиция е, че ако в обществото има лоши хора, тях ще ги 

има и в държавните органи и поради това ще бъдат още по-опасни. Гражданите могат да се 

защитават срещу зли хора, но нямат шанс срещу агресивна държава, въоръжена до зъби с 

полицейска и военна сила. Ето защо, аргумента, че имаме нужда от държавата, защото на света 

има лоши хора, не издържа. Ако съществуват лоши хора, то държавата трябва да бъде премахната, 

тъй като лошите хора винаги ще бъдат привлечени от възможността да използват властта ѝ за да 

постигнат целите си. За разлика от частните бандити, злите хора в държавния апарат разполагат с 

полиция и армия, за да удовлетворяват прищевките си спрямо беззащитните и като цяло 

обезоръжени граждани. 

Логично погледнато, има четири възможности за смесицата от добри и лоши хора на света: 

1. Всички хора са морални; 

2. Всички хора са неморални; 

3. Мнозинството хора са морални, а малцинството са неморални; 

4. Мнозинството хора са неморални, а малцинството са морални; 

(Идеален баланс между доброто и злото е на практика невъзможен.) 

В първия случай (всички хора са морални), държавата очевидно е ненужна, тъй като злото не 

съществува. 

Във втория случай (всички хора са неморални), не може да позволим да съществува държава по 

една проста причина. Държавата, както често се твърди, трябва да съществува, тъй като има зли 

хора по света, които желаят да причиняват вреди и които могат да бъдат обуздани само чрез 

страха от държавно възмездие (полиция, затвори и т.н.). Следствие от този аргумент е, че колкото 

по-малко се страхуват от възмездие, толкова повече зло ще вършат. Обаче държавата, сама по 

себе си не е обект на никаква сила, а е закон сама по себе си. Колко полицаи и политици отиват в 

затвора, дори и в западните демокрации? Ето защо, ако злите хора искат да причиняват щети и се 

обуздават само със сила, то обществото не може да позволи да съществува държава, тъй като 

злите хора моментално ще поемат контрол над държавата, за да вършат злини и да избегнат 

възмездието. В общество с чисто зло, единствената надежда за сигурност ще е състояние на дива 
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природа, където цялостното въоръжаване и страх от възмездие ще притъпи злите намерения на 

отделни групи. 

Третата възможност е, че повечето хора са лоши, а само някои са добри. Ако случаят е такъв, то 

тогава държавата също не трябва да съществува, тъй като мнозинството от тези, които контролират 

държавата ще бъдат лоши и ще властват над доброто малцинство. Демокрацията в частност не 

трябва да съществува, тъй като малцинството добри хора ще бъдат подчинени на демократичната 

воля на злото мнозинство. Злите хора, които искат да причинят вреди без страх от възмездие, в 

крайна сметка ще овладеят държавата и ще използват властта ѝ, за да се освободят от този страх. 

Добрите хора действат морално, защото обичат добродетелта и спокойната съвест, а не защото се 

страхуват от възмездие, поради което, за разлика от злите хора, нямат кой знае какво да спечелят 

от контрола върху държавата. Ето защо е сигурно, че държавата ще бъде контролирана от 

мнозинство от зли хора, които ще властват над всички, в ущърб на моралните хора. 

Четвъртата възможност е, че повечето хора са добри и само някои са лоши. За този случай важат 

същите проблеми, като изложените по-горе, най-вече, че лошите хора винаги ще искат да поемат 

контрол над държавата, за да се предпазят от възмездие. Тази възможност променя външния вид 

на демокрацията – тъй като мнозинството хора са добри, то злодеите трябва да ги лъжат, за да 

вземат властта, а след това, озовавайки се на власт, веднага нарушават обещанието си и следват 

собствените си порочни планове, налагайки волята си чрез полицията и армията. (Това, разбира се, 

е текущото положение.) И така, държавата остава най-голямата награда за най-големите злодеи, 

които бързо ще превземат контрола на страхотната ѝ сила за сметка на всички добри души, поради 

което държавата не трябва да съществува и в този сценарий. 

След горното е ясно, че няма положение, при което да можем да позволим наличието на държава, 

както от логични, така и от морални съображения. Единственото възможно оправдание за 

съществуването на държава може да е ако мнозинството хора са лоши, но цялата сила на 

държавата винаги бива контролирана от малцинство добри хора. Тази ситуация, въпреки, че е 

интересна на теория, се проваля от гледна точка на логиката, защото: 

a. Мнозинството лоши хора бързо ще свалят малцинството от власт чрез гласуване или с 

преврат; 

b. Тъй като няма начин да се подсигури, че винаги само добри хора ще управляват 

държавата;, 

c. Няма нито един пример това някога да се е случвало в тъмните анали на бруталната 

история на съществуването на държавата 

Логическата грешка, която винаги се прави при защита на държавата е да си представим, че 

колективните морални оценки, приложени към която и да е група хора, не биват приложени към 

хората, които ги управляват. Ако 50% от гражданите са зли хора, то поне 50% от хората, 

управляващи ги, също са зли (и вероятно повече, тъй като злите хора са привлечени от властта). Ето 

защо съществуването на злото никога не може, само по себе си, да оправдае съществуването на 

държавата. Ако няма зло, то държавата е ненужна. Ако има зло, то държавата е твърде опасна 

институция, за да позволим да съществува. 



 

60 | С т р а н и ц а  
 

Защо винаги се допуска тази грешка? Има ред причини, които само можем да посочим тук. 

Първата е, че държавата представя себе си пред децата под формата на учители в държавните 

училища, които се считат за морални авторитети. Оттук започва и асоциацията на морал и 

авторитет с държавата, а след това бива подсилена чрез години повтаряне. 

Втората причина е, че държавата никога не учи децата откъде произлиза властта ѝ, а именно – от 

насилието. Вместо това се преструва, че е поредната обществена институция, като бизнес, църква 

или благотворително дружество. 

Третата е, че наличието на религия открай време заслепява хората относно злините на държавата, 

затова и държавата винаги е подкрепяла интересите на църквата. В религиозния светоглед, 

абсолютната власт и абсолютната добродетел винаги вървят ръка за ръка, под формата на 

божество. В истинския свят на човешка политика обаче, увеличаването на властта винаги означава 

увеличаване на злото. Също така, в религията всичко, което се случва, е добро, ето защо борбата 

срещу увеличаващата се власт на държавата е равнозначно на борба срещу волята на божеството. 

Има и много други причини, разбира се, но тези са от най-дълбоките. 

В началото на тази глава споменах, че хората обикновено правят две грешки, когато чуят идеята за 

премахване на държавата. Първата е да вярват, че държавата е необходима, защото съществуват 

зли хора. Втората е вярата, че при отсъствието на държава, каквито и обществени институции да 

възникнат, те неизменно ще заемат мястото на държавата. Ето защо ОРС, застрахователните 

компании и частните охранителни фирми се разглеждат като потенциални ракови образувания, 

които ще превземат цялото обществено тяло. 

Този възглед произлиза от описаната по-горе грешка. Ако всички обществени институции 

непрекъснато се опитват да увеличат властта си и да наложат волята си над останалите, то именно 

заради този аргумент не може да позволим съществуването на централизирана държава. Ако 

е неизменен закон, че групите хора винаги се опитват да установят властта си върху други групи и 

отделни хора, то това ламтене за власт няма да спре, ако някоя група победи, но ще се разпростре 

из цялото общество, докато робството стане норма. 

Също така е много трудно да се разбере логиката и интелигентността на аргумента, че за да се 

защитим от група, която може да ни подчини, трябва да подкрепим група, която вече ни е 

подчинила. Това е подобно на аргумента за частните монополи – че гражданите трябва да 

създадат държавен монопол, защото се страхуват от частния монопол. 

След като мисълта ни започне да прониква през мъглата на пропагандата, не е нужно да сме 

особено интелигентни, за да прозрем през подобни нелепости. 
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АНАРХИЗМЪТ, НАСИЛИЕТО И ДЪРЖАВАТА 

 

ПОВЕЧЕ ДЪРЖАВА ЗНАЧИ ЛИ ПО-МАЛКО НАСИЛИЕ? 

Друго често срещано възражение е, че едно общество без централизирана държава неизбежно ще 

доведе до увеличение на насилието. Това е много интересно възражение и изглежда, че идва от 

хора, които са попили голямо количество пропаганда за природата и функцията на държавата. 

Трудно е да си представим, че това заключение е достигнато чрез разсъждаване на база изначални 

принципи, както ще видим отдолу. 

Има няколко обстоятелства, при които употребата на насилие или ще се увеличи, или ще намалее 

и те се подчиняват на основни принципи в икономиката. Например, хората реагират на стимули и 

предпочитат действия, при които печелят най-много ресурси с най-малко усилие. Ето защо при 

лотарийните игри хората отговарят на стимула за печалба от милиони долари в замяна на 

минималното усилие да закупят билет. 

Има няколко случая, при които насилието като цяло ще се увеличава, вместо да намалява и, 

интересно, но централизираната държава създава и усилва всички такива обстоятелства. 

 

ПЪРВИ ПРИНЦИП: РИСК 

От икономическа гледна точка, рискът балансира наградата. Ако даден кон е по-малко вероятно да 

спечели състезание, то печалбата от залог за него ще е по-висока, за да стимулира хората да 

заложат точно на него. По самата си природа спекулативните инвестиции трябва да имат по-

голяма възможна печалба спрямо акциите на установени компании. По подобен начин крадците с 

бели якички са изложени на по-малко физически риск, отколкото обирджиите. Човек, обиращ 

хората по улиците с нож може без да иска да се изправи срещу джудо-експерт и бързо да се окаже 

в неблагоприятна за него ситуация, докато хакер, източващ пари по електронен път не е изложен 

на подобна опасност. Като цяло, тези, които искат да крадат собственост ще се насочват към 

ситуации, в които рискът от отпор е по-малък. 

Ако силата или заплахата от прилагането ѝ са необходими за грабеж, какъвто е случаят с данъците, 

един от най-добрите начини да се намали възможността за отпор е чрез принципа на 

превъзхождащата сила. Ако петима огромни обирджии обградят 45-килограмов човек и поискат 

портфейла му, вероятността да им се опълчи е много по-малка, отколкото ако 45-килограмовия 

човек доближи петима огромни мъжаги и поиска те да му дадат портфейлите си. 

Очевидно, съществуването на централизирана държава създава толкова голяма разлика в силите, 

че съпротивата срещу похищенията от страна на държавата е на практика невъзможна. Човек или 

се изправя срещу мафията, или се отдръпва, но не може да направи почти нищо, за да се 

противопостави срещу разширяването на държавната власт. 
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Поради това виждаме, че съществуването на централизирана държава създава следните проблеми 

по отношение на насилието: 

1. Употребата на насилие се увеличава, когато рискът от употребата му намалява; 

2. Рискът от иницииране на насилие намалява с намаляване на разликата между силите; 

3. Няма по-голяма разлика в силата от тази между гражданин и държавата; 

4. Ето защо няма по-добър начин да се увеличи употребата на насилие от това да се създаде 

централизирана държава. 

 

ВТОРИ ПРИНЦИП: БЛИЗОСТ 

Използването на насилие е брутална и ужасяваща задача за повечето хора. Мнозинството от нас 

нямат физическата и ментална подготовка да използват насилие или заради липса на физическа 

сила и бойни умения, или поради липса на социопатични наклонности. Държавата обаче има 

огромни, относително ефективни и добре разпределени системи за иницииране на насилие срещу, 

в огромната си част, обезоръжени граждани. Ето защо тези, които искат да берат плодовете на 

насилието, могат да го направят като се възползват от държавните силови структури, без да се 

налага директно да извършват или да бъдат свидетели на насилие. 

Като цяло може да се каже, че употребата на насилие се увеличава пропорционално на 

намаляването на видимостта и близостта на насилието. С други думи, ако можеш да накараш 

други хора да вършат мръсната ти работа, ще се върши повече мръсна работа. Ако всички, които 

искат да берат плодовете на насилието на държавата трябваше да държат собственоръчно оръжие 

до главата на всеки, то повечето от тях биха се въздържали от толкова пряка и опасна бруталност. 

Ето защо и по отношение на близостта, съществуването на централизирана държава има 

тенденцията да отдалечава и скрива насилието от тези, които искат да берат плодовете му. Така се 

подсигуряват условията, употребата на това насилие да се увеличава. 

 

ТРЕТИ ПРИНЦИП: ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА РАЗХОДИТЕ 

В общество без държава ще е невъзможно да се „аутсорсне“ насилието към полицията и армията, 

тъй като те няма да се финансират с всеобща принуда. Когато има държава обаче, тези, които 

искат да берат плодовете на насилието – данъчни постъпления, контролиране на конкуренцията, 

спирането на вноса и т.н., могат да лобират държавата да наложи такива полезни за тях 

ограничения върху свободната търговия и избора на другите. Те ще трябва да платят за това 

лобиране, но няма да им се наложи пряко да финансират полицията, армията, съда и затворите, 

които ще принудят хората да се подчинят на прищевките им. Това „прехвърляне на разходите“ 

играе основна роля в разширяването на употребата на сила. 
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Например, представете си, че сте производител на стомана, който иска да спре вноса на ѝ от други 

държави – колко скъпо ще е да си построите собствен флот, радарни системи, брегова охрана, да 

си наемете инспектори и т.н? Как ще убедите всички превозвачи, докове и логистични компании 

да инспектират всеки контейнер за вас? Ще им плащате ли? Ще ги заплашите ли? И дори и да се 

окаже икономически изгодно да го правите, може ли да гарантирате, че вашите конкуренти няма 

да направят същото? Все така изгодно ли ще ви бъде, ако се окажете във въоръжена надпревара с 

всички други производители на стомана? И какво става, ако клиентите ви научат, че използвате 

частна армия, за да спирате вноса на стомана – няма ли да ви бойкотират заради употребата на 

насилие? При липса на централизирана държава, която да поеме разходите по налагането на 

забраната, ще е много по-евтино да се конкурирате на пазара, вместо да издържате собствена 

частна армия. 

При всички случаи, когато цената на насилието може да бъде прехвърлена на някаква 

централизирана агенция, употребата на насилие ще има тенденция за увеличаване. 

Прехвърлянето на разходите за насилието върху данъкоплатците винаги ще е печелившо за 

определени агенции – частни или обществени. И така, за пореден път виждаме, че наличието на 

държава води до тенденция за увеличение на насилието. 

 

ЧЕТВЪРТИ ПРИНЦИП: ОТЛАГАНЕ 

Колко мислите, че ще харчите, ако знаехте, че ще сте мъртъв отдавна, когато дойде време да се 

плати сметката? Това, разбира се, е основния принцип на дефицитното финансиране – отлагането 

на плащанията за следващите поколения, което е вероятно най-подлата форма на данъчно 

облагане. Насилственото прехвърляне на собственост от още неродените е вероятно най-голямото 

„прехвърляне“ на разходи, което можем да си представим! Разбира се, рисковете неродените да 

се опълчат са нулеви, а и срещу тях не се упражнява директно сила. Ето защо принципът на 

отлагането е вероятно сред най-основните начини, по които съществуването на централизирана 

държава увеличава употребата на насилие. 

 

ПЕТИ ПРИНЦИП: ПРОПАГАНДА 

На тоталитарните режими е добре известно, че за да могат хората да приемат тяхното насилие, то 

винаги трябва да бъде показвано в благородни краски. Държавното насилие никога не може да 

бъде наричано груба сила в полза на материалните интереси на политици и бюрократи. То трябва 

винаги да се представя като въплътяване на основополагащи обществени и културни ценности, 

като грижата за бедните, болните, възрастните или хората в нужда по принцип. Насилието винаги 

трябва да бива замитано под килима, а ефектът от насилието трябва да се въздига до 

сантименталните висоти на възвишената реторика. Също така ефектът от спирането на насилието 

трябва винаги да се описва като катастрофално зло. Например, премахването на социалната 

държава ще доведе до масов глад, премахването на медицинските субсидии ще доведе до масова 
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смърт, премахването на войната срещу наркотиците ще доведе до масово пристрастяване и срив 

на обществото. Премахването на самата държава пък директно ще доведе до пост-апокалиптичен 

сайбърпънк кошмар на бруталност и вечно биещи се помежду си банди. 

Пропагандата се различава от рекламата по това, че всичко, което може да направи рекламата е да 

ви накара да пробвате продукта веднъж. Ако качеството на продукта не отговаря на вашите 

очаквания, то тогава просто няма да повече да купите този продукт. Пропагандата е доста 

различна. Рекламата цели вашия избор и собствения ви интерес, а пропагандата използва 

реторика, за да оправдае от морална гледна точка липсата на избор и погазването на личния ви 

интерес. Рекламата може да стимулира само еднократна покупка, а пропагандата потиска разума 

постоянно. Рекламата обикновено използва аргументи, свързани с ефекта (ще сте по-добре), а 

пропагандата винаги използва морален аргумент (вие сте лош човек, ако се съмнявате). 

Частното финансиране на пропаганда никога не се изплаща, тъй като количеството време и 

енергия, необходими за пропагандирането на средностатистическия човек е твърде високо, за да 

оправдае разходите. В доброволна система като свободния пазар плащането за пропаганда (която 

може да доведе само до първоначална покупка на стока или услуга) година след година почти 

никога не си струва. Пропагандата се изплаща само когато може да се използва да държи хората в 

ролята на пасивни участници в принудителна система като държавното данъчно облагане и 

контрол. Например, тук в Канада, общественото здравеопазване винаги се нарича „основна 

Канадска ценност“ и не може да се подлага на рационален, морален или икономически анализ. 

(Разбира се, ако наистина беше „основна Канадска ценност“, едва ли щяхме да имаме нужда от 

държавата, за да го налага със сила!). Тъй като съществуващата система е толкова ужасна, отнема 

години държавна пропаганда, основно насочена към децата, за да се преодолее реалното 

преживяване на общественото здравеопазване, което е всъщност поредица от катастрофи. 

Пропагандата е необходима там, където хората не биха избрали доброволно положението, което 

пропагандата възхвалява. Ето защо е необходима безкрайна пропаганда за добродетелите на 

социалната държава, войната срещу наркотиците и общественото здравеопазване, докато 

добродетелта на яденето на шоколадови торти е оставена на нас самите. 

Държавната пропаганда е насочена основно към децата чрез държавните училища и обикновено 

се явява като липса на теми. Насилствената природа на държавата, разбира се, никога не бива 

споменавана, нито се споменават финансовите ползи за контролиращите я. Децата чуват отново и 

отново как държавата защитава природата, храни бедните и лекува болните. Тази пропаганда 

заслепява хората относно същността на държавното насилие, подсигурявайки съществуването и 

увеличаването му при малка или никаква съпротива. 

Родителите са принудени да плащат за пропагандата в училищата чрез данъците. Това е ужасно 

положение, при което данъкоплатците са принудени да плащат за собственото си 

индоктриниране, както и за индоктринирането на децата им. „Прехвърлянето на разходите“ е 

вероятно най-големия инструмент на държавите за подсигуряване, че държавното насилие ще 

срещне малка или никаква съпротива и разумен анализ. Никоя корпорация или частна агенция не 

би могла да печели от 14-годишна програма за индоктриниране на деца. Държавата обаче, 
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прехвърляйки разходите върху родителите, създава положение, при което робите са принудени да 

плащат за собствените си окови. А, както знаем, когато робите не се съпротивляват, притежанието 

им става икономически по-ценно. 

Поради горните причини е ясно, че съществуването на централизирана държава увеличава както 

наличието на насилие, така и печалбите от него. Фактът, че насилието се маскира с подчинение, по 

никакъв начин не намалява бруталността на принудата. Всички моралисти, интересуващи се от 

една от най-големите теми в етиката – намаляването или премахването на насилието, трябва да 

разберат дълбочината и степента, в която съществуването на централизирана държава окуражава, 

увеличава и печели от насилието. Частното насилие е неприятно, но управляемо положение. 

Обаче, както показват много примери от историята, общественото насилие винаги се увеличава до 

момента, в който обществото не бъде заплашено сериозно. Тъй като държавата печели директно 

от насилието, премахването на държавата няма как да доведе до увеличение на употребата на 

насилие в обществото. Точно обратното – при положение, че частните агенции не печелят от 

насилието, премахването на държавата ще премахне насилието до безпрецедентни в човешката 

история нива. 

 

ВОЙНАТА, ПЕЧАЛБАТА И ДЪРЖАВАТА 

 

Често се казва, че войната е здравето на държавата, но може да се спори и че обратното е по-

вярно: че държавата е здравето на войната. С други думи, че войната – най-голямата от човешките 

злини, е невъзможна без държавата. 

Веднъж попитали великият австрийски икономист Лудвиг фон Мизес каква е основната 

определяща характеристика на свободните пазари или иначе казано, тъй като всяка икономика е 

малко или повече смесица от свобода и държавна принуда, коя институция разграничава 

свободния пазар от контролираната икономика. Той отговаря, че това е съществуването на 

фондова борса. Чрез фондовата борса предприемачите могат да постигат прехвърляне на риск или 

частично прехвърляне на потенциални загуби от себе си към инвеститорите. При липса на такава 

възможност бизнес растежа е почти невъзможен. 

С други думи, когато рискът намалява, търсенето се увеличава. Стагнирането на икономиките при 

отсъствие на фондова борса е доказателство за нежеланието на индивидите да поемат всички 

рискове на икономическите начинания, дори и когато това е възможно. Когато рискът стане 

споделяем, възникват нови възможности – Индустриалната революция е вероятно най-знаменития 

пример. 

За съжаление една от тези възможности, с цялата ѝ ужас, поквара и бруталност, е войната. В тази 

част ще опитам да покажа как поради възможността да намали цената и рисковете за 

упражняването на насилие, държавата е, реално, фондова борса за война. 
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Всички икономисти знаят „заблудата за счупения прозорец“, която е в това, че търсенето, 

предизвикано от вандалската проява на счупване на прозорец не добавя към икономическия ръст, 

а го намалява, тъй като парите, похарчени за смяна а счупения прозорец се взимат от други 

възможни покупки. Това е доста очевидно за нас – не се опитваме да увеличим приходите си като 

пускаме колите си в пропасти или като палим къщите си. Въпреки че ще доведе до определени 

ползи за производителите на автомобили и строителите, то не помага нито на нас, нито на хората, 

които щяха да имат достъп до нова кола и къща, ако ние самите нямахме нужда от тях. 

Разрушението винаги отклонява ресурси и увеличава цените, които поскъпват за всички. 

(На практика, чупенето на прозорец за 100 долара премахва повече от 100 долара от икономиката, 

тъй като цялото време, прекарано да се възстанови щетата – викането на майстор, решението за 

това с какъв прозорец да се замени, разчистването на стъклата и т.н. също биват премахнати от 

икономиката като цяло.) 

Разбира се, винаги ще има инциденти, така че ремонтите са част от свободния пазар. За войната 

обаче не може да се твърди, че е инцидент или че е част от свободния пазар, но въпреки това 

масово се смята, че е добра за икономиката, както и че трябва да е добра поне за някои хора, тъй 

като толкова често бива търсена. Как можем да помирим тези две гледни точки? Как може 

разрушението да е икономически полезно, когато е очевидно колко е вредно за икономиката като 

цяло? 

Можем да си представим неетичен стъклар, който чупи прозорци, за да повиши търсенето за своя 

бизнес. Това със сигурност ще помогне за неговите приходи, но въпреки това този подход почти 

никога не се ползва в реалния живот при свободен пазар. Защо? 

Един очевиден отговор е, че бизнес мениджърите се опасяват да не влязат в затвора и това със 

сигурност е риск, но не особено голям. Подпалвачите са изключително трудни за залавяне, а и има 

и още толкова много трудни за проследяване саботажи, които могат да се направят. Може да се 

добави отрова във водното захранване, за да се уличи доставчика на вода и това би отнело 

месеци, за да се разнищи, при което следата ще е „студена“. Може да се плаща на чужди хакери 

да проникват в компютърните мрежи на конкуренти или да извършват атаки за отказ на услуга 

(DoS) срещу сайтовете им – сигурна смърт за тези, които продават онлайн. 

Не сте убедени? Да вземем eBay – ако имате конкурент, който ви взима бизнеса, защо не поискате 

от стотина приятели да му дадат лоша оценка, за да пострадат репутацията и продажбите му? 

Всички горепосочени практики са много рядко срещани на свободния пазар, поради три основни 

причини. Първата е, че са скъпоструващи, втората е, че увеличават рисковете, а третата е страха от 

обратна реакция. 
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ЦЕНАТА НА РАЗРУШЕНИЕТО 

Ако искате да наемете подпалвач да изгори фабриката на ваш конкурент, трябва да станете 

експерт по преговори с подземния свят. Може да платите на подпалвача, само за да го видите как 

отива на почивка в Хавай, вместо да подпали фабриката. Също така има риск той да отиде с вашата 

оферта при конкурента и да поиска пари, за да не запали фабриката или, по-лошо – да върне 

услугата като запали вашата фабрика! Със сигурност ще ви коства пари да тръгнете по пътя на 

вандализма, а няма гаранция, че инвестицията ви ще се изплати по начина, по който искате. 

Има и други свързани разходи при поемането по пътя на „конкуренция чрез разрушение“. Можете 

да действате срещу един конкурент в даден момент, което помага само донякъде, тъй като 

повечето бизнеси са изправени пред много конкуренти във всеки един момент – някои местни, 

други в чужбина и вероятно извън обхват. Дори да успеете да унищожите вашия конкурент, ще 

отворите „дупка“ в пазара, която ще привлече нови конкуренти, които да се конкурират дори по-

яростно от вас. Когато говорим за конкуренция, в повечето случаи е по-добре да останеш с 

„дявола, който познаваш“. Няма много логика да изхвърлите малък софтуерен конкурент, за да 

дадете причина на Майкрософт да влезе на вашия пазар. 

Също така, ако сте собственик на бизнес, конкуренцията е добра за вас. Точно както спортните 

отбори губят форма и умения, когато не играят срещу силни противници, бизнесите без 

конкуренция стават непродуктивни, мързеливи и неефективни – сигурна покана за други да дойдат 

и да вземат бизнеса. На успешните бизнеси им е необходима конкуренция, за да бъдат във форма. 

Съпротивата изгражда сила. 

А какво става, ако успеете да саботирате конкурентите си? Ако го направите добре, никой няма да 

има представа, че сте зад внезапната серия от палежи. Какво се случва със застрахователните ви 

разходи? Скачат до небето, ако въобще някой реши да ви осигури! Също така няма да можете да 

посрещнете цялото ново търсене веднага, което ще стимулира клиентите да намерят алтернативи, 

които вероятно ще бъдат извън вашия контрол. По този начин увеличавате разходите си, създавате 

стимул на потенциалните клиенти да намерят алтернативи и плашите служителите си, създавайки 

положение, при което конкурентите са високо мотивирани да влязат на пазара в момента, в който 

сте най-уязвими за конкуренцията. Като цяло – не особено добра идея! 

 

РИСКОВЕТЕ ОТ РАЗРУШЕНИЕТО 

Да кажем, че решите да платите на човек, наречен Стан, да изгори фабриката на конкурента ви. В 

реалността Стан е професионален подпалвач, който знае как да извърти ситуацията в своя полза 

по-добре от вас, тъй като вие сте новак в сферата. Стан знае, че каквото и да направи, не можете да 

отидете в полицията за защита. Ами ако запише разговорите ви и ви изнудва? Тогава 

упражнението в неморална конкуренция изведнъж става доживотен кошмар от разходи, вина, 

страх и бяс. 
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Както споменахме по-горе, какво става, ако Стан реши да отиде при вашия конкурент и да му 

разкрие плановете ви? Той със сигурност би платил добри пари за тази информация, тъй като може 

да отиде в полицията и да ви унищожи с правни средства дори в по-голяма степен, отколкото 

действията, с които вие се опитвате да го разрушите. В реалността на криминалните деяния е ясно, 

че след като ръкавиците биват свалени е трудно да се предскаже къде ще свърши всичко! 

Какво става, ако Стан отиде при конкурента ви и каже: „За $25,000 трябваше да изгоря това място – 

за $30,000 ще се обърна и ще запаля по-различен огън!“. Тази война за наддаване за услугите на 

подпалвача може да се превърне в доста стресираща загуба на пари за всички, освен за Стан. 

А кой може да гарантира, че Стан е „истински“ подпалвач? Ами ако е агент под прикритие? А ако е 

изпратен от някого, за да има компромати срещу вас? А ако се окаже изнудване или клопка от ваш 

конкурент? Как ще разберете? Това са огромни рискове! 

 

РИСКЪТ ОТ ЛИЧНО ОТМЪЩЕНИЕ 

Да кажем, че всичко описано по-горе сработи точно както го искате и Стан действително изгори 

фабриката на конкурента ви Бил. Какво би се случило след това? Току-що сте си създал враг, който 

подозира мръсна игра, знае, че имате добър мотив да изгорите фабриката му и няма какво да губи. 

Може да се оплаче от вас в полицията, да наеме частни детективи и да пусне обява с предложение 

за парична награда от милион долара за информация, водеща до доказване на вашето участие, 

така че да ви осъди и да си възвърне много повече от милион долара! 

Новия ви враг или ще намери информация, с която да отиде в полицията, или ще намери само 

следи, но не и категорични доказателства, в който случай може да реши да си отмъсти. Тъй като 

сте успели да го направите по начин, който не оставя годни за доказателства следи и който сега му 

е известен, то току-що сте образовали един гневен човек за това как да запали фабрика без 

законови последствия. Дали ще спите спокойно в леглото си? Сигурни ли сте, че ще се насочи само 

към вашата фабрика? 

Как изглежда всичко като икономическа сметка? Нека видим примерната таблица отдолу, 

показваща разходите и приходите от конкуренция чрез палеж. Ако цената за подпалването е 50 

хиляди долара, с 50% вероятност за успех и финансова полза от 1 милион долара, виждаме нетна 

полза от 450 хиляди долара (50% от 1 милион минус 50 хиляди разходи). Дотук добре. Но ако 

включим и 10% риск от изнудване, 20% риск от ответен удар, 25% риск от повишена конкуренция – 

като цяло разумни числа, и накрая 100 хиляди за увеличени застрахователни разходи и разходи за 

охрана можем да видим, че икономическите ползи бързо изчезват (вижте таблицата). 
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(Обърнете внимание, че горната таблица показва само икономическите сметки – те не включват 

емоционални фактори като вина, страх и тревога, които са от голямо значение, но са трудни за 

изразяване в цифри. Това е важно, тъй като дори и горните числа да са по-благоприятни, 

емоционалната бариера пак ще трябва да бъде преодоляна.) 

Както горният консервативен пример показва, не си струва да се опитва постигането на 

икономически ползи чрез разрушаването на собственост – точно както и трябва да бъде. Искаме 

хората да са добри, разбира се, но също така искаме силни икономически стимули за 

добродетелност, за да подсилим несигурната цялост на свободната воля. 

Каква е връзката на горното с войната и държавата? Много близка, но с обратен знак. 

 

ИКОНОМИКА НА ВОЙНАТА 

Икономиката на войната е, много проста по своята същност. Тя съдържа три основни играча: тези, 

които взимат решения свръзани с войната, тези, които печелят от войната и тези, които плащат 

за нея. Тези, които решават за войната са политиците, тези, които печелят от нея са военните 

доставчици и войниците, а тези, които плащат са данъкоплатците. (Първата и втората група, 

разбира се, частично се припокриват). 

С други думи, на корпорация, която печели от продажбата на оръжия за военните, се заплаща чрез 

експлоатация на гражданите чрез данъчно облагане. Транзакцията не би съществувала при друго 

положение, тъй като рисковете, свързани с унищожение, описани по-горе, са по-големи или равни 

на възможните печалби. 

Със сигурност, ако тези, които решаваха за войната плащаха за нея, нямаше да има война, тъй като 

войната следва икономическите стимули и разходи, описани по-горе. 

Обаче тези, които решават да започнат война не плащат за нея – тази неприятна задача е оставена 

за данъкоплатците (както текущи – под формата на данъци и инфлация, така и бъдещи – под 

формата на държавен дълг). 

Нека видим как горният анализ на цената на разрушението се променя, когато добавим държавата 

към уравнението.. 
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ЦЕНАТА НА ВОЕННОТО РАЗРУШЕНИЕ 

Ако искате да започнете война ви трябва доста скъпоструваща армия, която също така трябва да 

бъде обучавана и поддържана дори и когато не се водят военни действия. Няма начин да се 

покрият разходите за тази армия чрез нахлуването в друга държава, иначе свободния пазар щеше 

пряко да финансира армии, което никога не се случва. Или, ако предпочитате друг поглед към 

въпроса, можете да нахлуете в друга държава като унищожите големи части от нея, убивайки 

много от жителите ѝ, а след това да потушавате безкрайни въстания. Имайки предвид цената на 

нахлуването и окупацията – стотици милиони или милиарди долари, какви печалби могат да се 

извлекат от бомбардираната окупирана държава. Това ще е като да се очаква крадец да направи 

пари като бомбардира къщата, която ще обира, а след това да се нанесе в нея и да държи 

обитателите за заложници. Лудост! Крадците не оперират така. И военните действия не биха се 

водили по този начин, ако не беше държавата и парите на данъкоплатците. 

Тъй като данъкоплатците плащат за войната, цената за разрушаването за тези, които започват 

войната са много ниски. Колко точно е платил лично Джордж Буш за инвазията в Ирак? И макар да 

е вярно, че тези, които печелят от войната също плащат данъци, необходими за финансирането ѝ, 

количеството данъци, които плащат е много по-малко от това, което ще получат като печалби. 

Знаем това, тъй като винаги се намират хора, които са готови да използват военните. 

 

РИСКЪТ ОТ ПЪЛНО УНИЩОЖЕНИЕ 

Тези, които решават да започнат война и тези, които печелят от нея винаги започват войни, когато 

няма реален риск от лично унищожение. Това е прост исторически факт, който се потвърждава от 

това, че никоя ядрена сила не е обявила война на друга ядрена сила. САЩ дава на СССР пари и 

жито, но атакува Гренада, Хаити и Ирак. (Всъщност, една от основните причини да е ясно от самото 

начало, че Ирак няма оръжия за масово унищожение, способно да порази САЩ е, че лидерите на 

щатите имаха желание да го атакуват.) 

Избягването на риска от унищожение е причината СССР и САЩ да водят „войни с маши” в 

отдалечени места като Афганистан, Виетнам и Корея. Както ще видим по-долу, фактът, че риска от 

унищожение се прехвърля на данъкоплатците и спонсорираните от тях войници, значително 

променя икономическата сметка. 

 

РИСКЪТ ОТ ВОЕНЕН ОТГОВОР 

Рискът от военен отговор в икономическата калкулация на войната не трябва да се разглежда като 

общ риск, а като конкретен такъв, т.е. конкретен за тези, които решават да започнат война или 

печелят от нея. Например, Рузвелт е знаел, че блокирайки Япония в началото на 1940-та крие 

огромен риск от военен отговор, но само срещу далечни и незнайни служители в Тихия океан, не 
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срещу неговото семейство и приятели във Вашингтон. (Всъщност, блокадата е затегната с цел 

провокиране на отговор, за да влезе САЩ във войната.) 

Ако други хора са изложени на риск от военен отговор, от аморална икономическа гледна точка 

рискът на практика изчезва. Ако, когато пуша, рискът за развиване на рак на белите дробове се 

покачва за някой непознат, а не за мен, то определено ще имам по-малко стимул да спра да пуша. 

 

ПРЕХВЪРЛЯНЕТО НА ВОЕНЕН РИСК 

Силата на държавата по фундаментален начин да променя разходите и ползите от насилието е 

основен факт във воденето на война, както и основна причина за нейното продължаващо 

съществуване. Както видяхме в таблицата за разходите за палежа, ако човекът, който взима 

решението да се облагодетелства чрез подпалвачество посреща лично последствията, няма почти 

никакъв икономически стимул да го извърши. Но, ако може да прехвърли рисковете на други, а да 

задържи ползите, икономическата сметка се променя напълно! За съжаление, в този случай става 

печелившо да облагаш гражданите, за да плащаш за 800 щатски военни бази по света, стига 

непознати хора в Ню Йорк да носят риска от неизбежния отговор. Също така става печелившо да 

изпращаш необразовани младежи в Ирак, за да се справят с бунтовниците. 

 

ПРЕХВЪРЛЯНЕТО НА ЕМОЦИОНАЛНОТО НЕУДОБСТВО 

Фактът, че държавата прехвърля рисковете и плащанията върху данъкоплатците и войниците е 

много важен от икономическа гледна точка. Ако примера с „подпалвача“ може да бъде променен 

така, че да доведе до печалба, да кажем, чрез намаляване на риска от изнудване и ответен 

отговор, то другите рискове все пак ще са за сметка на човека, замислил подобно насилие. Тези 

рискове ще доведат до емоционален дискомфорт у всеки, освен при най-редките социопатични 

личности, а създаването на негативи стимули като страх, вина и безпокойство пак ще изискват 

повече печалби, отколкото могат да бъдат генерирани. 

Ето защо фактът, че държавата прехвърля навън почти всички рискове и цената на разрушението е 

допълнителен стимул за тези, които биха използвали мощта на държавното насилие за собствени 

цели. След като добавите и безкрайна пропаганда в полза на войната, емоционалните ползи от 

започването и воденето на войни, финансирани от други, може да се превърне в категоричен 

позитив, което на практика гарантира, че войните ще продължат, докато държавата не се срине 

или света не свърши. 
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С ДРУГИ ДУМИ, ДЪРЖАВАТА Е ВОЙНА 

Ако разбирате горното, то враждебността на анархистите срещу държавата трябва да ви е поне 

една идея по-ясна. От гледна точка на анархиста, държавата е фундаментално морално зло не 

само защото използва насилие за постигане на целите си, но и защото е единствената обществена 

агенция с възможност да направи войната икономически изгодна за тези, които имат властта да я 

започнат и да печелят от нея. С други думи, само чрез държавната власт за облагане с данъци 

войната може да бъде субсидирана до степен, в която става печеливша за определени слоеве на 

обществото. Разрушението може да е печелившо само ако разходите и рисковете биват 

прехвърлени върху данъкоплатците, докато ползите отиват при онези, които пряко контролират 

държавата. 

Насилствената промяна на разходите, стимулите и наградите не може да бъде управлявана или 

намалена, тъй като изкуствения дисбаланс на икономическите стимули винаги се влошава от само 

себе си (или поне до неизбежния фалит на обществения портфейл). Иначе казано, докато 

съществува държава, винаги ще живеем в страх от война. Да се противопоставиш на войната е все 

едно да се противопоставиш на държавата. Двете не могат да бъдат разглеждани отделно или да 

им се противопоставяш поотделно, тъй като, далеч не метафорично, държавата и войната са двете 

страни на една и съща кървава монета. 

 

УСПЕШНА ОПЕРАЦИЯ (МЪРТЪВ ПАЦИЕНТ!) 

 

Повечето либертарианци в един или друг момент са били предизвиквани с проблема на общата 

собственост, иначе казано как пазара може ефективно да защитава и разпределя стоки, 

„притежавани“ общо, като рибата в морето, пътищата, радио честотите и т.н. Стара икономическа 

история добре описва проблема, така че нека я разгледаме накратко преди да се захванем 

сериозно с решаване на проблема с общата собственост. 

Казусът е добре описан в историята за „проблемът с общата собственост“, която гласи горе-долу 

следното: група овчари притежават пръстен земя около парцела, в който се намират къщите им. 

Всеки от тях лично се облагодетелства като пуска овцете си да пасат на общата морава, 

освобождавайки част от тяхната лична земя за друга употреба. Обаче, ако всички оставят овцете си 

да пасат там, всички ще страдат, тъй като земята ще се оголи и накрая ще гледат как овцете им 

умират от глад, защото тяхната собствена земя се използва за друго. В много кръгове това се 

разглежда като неопровержим смъртоносен удар по абсолютното право на частна собственост и 

пазара като цяло, тъй като „доказва“, че личния интерес, преследван разумно, може да доведе до 

икономическа катастрофа. Аргументът е, че заради проблема на общата собственост правата на 

собственост на индивида трябва да бъдат ограничени в името на „общото благо“. Ето защо трябва 

да има регулации и държавна собственост, които да управляват крайните проявления на личния 

интерес в името на дългосрочна стабилност и т.н. и т.н. 



 

73 | С т р а н и ц а  
 

 „Проблемът на общата собственост“ има един сериозен недостатък, който е, че той не успява да 

докаже необходимостта от държавно управление или публична собственост, нито, че 

прехвърлянето на проблема към държавата го решава по какъвто и да е начин. Всъщност е лесно 

да се докаже, че дори проблемът с общата собственост да е истинска дилема, то създаването на 

държавни регулации или публична собственост е най-лошия начин да бъде решена тя. 

 

ПРОБЛЕМ 1: ПУБЛИЧНА СОБСТВЕНОСТ 

Най-лесното опровержение на проблема на общата собственост е, разбира се, да се посочи, че 

проблемът на фермерите идва не от излишък от частна собственост, а от липсата ѝ. Ако си 

представим, че фермите около общите земи са с форма на поничка, то тогава проблема се 

разрешава най-лесно като се разшири собствеността на фермите до центъра ѝ, като парчета пица 

(да, от тези метафори и на мен ми се прияжда!). Ако частната собственост, разширена по този 

начин, включва общите части, то фермерите вече няма да имат проблема с това, че всеки иска да 

използва непритежаван ресурс. Всеки може да използва допълнителната земя, получена по този 

начин, за да изхранва овцете си и всички са доволни. (Алтернативен вариант е жена да дойде, да 

изкупи общите площи и да сложи такса за паша. За да осигури дълъг живот на инвестицията си, тя 

има стимул да избегне прекомерната паша.) 

Нека обаче приемем, че при някои ситуации проблемът с общата собственост е действителен и не 

може да бъде решен чрез разширяване на частната собственост. Какви решения бихме могли да 

възприемем в тези случаи? 

Решенията за обществените проблеми винаги попадат в една от две категории – доброволни или 

насилствени. Историята изобилства с примери за доброволни решения на проблема на общата 

собственост, като най-забележителния от тях са обществените договорки, в които влизат рибарите. 

Когато няколко рибарски общности ловят риба в дадено езеро, те разработват сложни и ефективни 

мерки, за да подсигурят, че езерото няма да стане жертва на прекомерен улов. Общностните 

лидери се срещат, за да се разберат колко може да лови всяко село, а е много трудно да скриеш 

улова си в малко село. Също така фактът, че не знаеш точно колко риба се лови от другите, както и 

естествената вариация в рибните популации, води до значително подценяване на разрешения 

улов, което осигурява възобновяване на ресурса. Левите икономисти може да се удивляват на 

проблема на общата собственост, но почти няма исторически данни за неуки рибари, които 

редовно да умират от глад заради прекомерен риболов (освен ако лидерите на селото не са 

икономисти-левичари). 

Проблемът с общата собственост е поредно проявление на старото страшилище: сляпото 

настояване, че единствената мотивация на човек е моментния финансов резултат. (Най-странни в 

този смисъл са икономистите, които вярват в това и имат деца.) Фермерът скъперник от тази 

приказка за моментното удоволствие казва „Аз ще паса овцете си през нощта и коравосърдечно 

ще оголя общите площи, за да мога да посея дузина допълнителни репи!“. Но какво ще сторят за 

него репите, когато никой в селото не иска да си говори с него, да му помогне да си построи обор, 
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или когато се разболее и има нужда от помощ с овцете? Не, дори и фермерите-скъперници са 

много по-добри в спазването на правилата, тъй като знаят, че ще загубят много повече като 

заобикалят обществените норми. Обществата имат оръжието на отлъчването и презрението, които 

имат много по-голяма тежест от моментните икономически сметки. 

(Дали това се е променило в ерата на Интернет? Сигурно сме много по-малко ограничени от 

обществени норми, отколкото преди? Ни най-малко! Сега, с инструменти като отчети за 

кредитната история, уеб търсачки и лесен достъп до бивши служители, спазването на 

благоприличие е по-важно от всякога.) 

 

ПРОБЛЕМ 2: ДЪРЖАВАТА КАТО ОБЩА СОБСТВЕНОСТ 

Нека приемем, че никое от горните опровержения не е достатъчно и, че при някои обстоятелства 

просто няма начин да се разшири обхвата на частната собственост, нито може да се окаже 

обществен контрол върху ресурси, които не могат да бъдат притежавани. Какво правим тогава? 

Предаваме ли този сложен и „бодлив“ проблем на милостта на държавата? 

Един от най-интересните аспекти на употребата на държавата за решаване на проблема с общата 

собственост е, че държавата сама по себе си е обект на проблема на общата собственост. 

Тъй като държавата е единица, в която собствеността е „обща“, проблемът със себичното 

използване, водещо до общо унищожение със сигурност важи за държавната „собственост“, както 

важи за общата земя на алчните и късогледи фермери. Точно както фермерите могат да разрушат 

общата мера докато преследват личния си интерес, така и политици, бюрократи, лобисти и други 

свързани с държавата мазници и придворни разрушават икономиката като цяло в преследване на 

личните си икономически и политически цели. 

Проблемът на общата собственост е, че поради „общата собственост“, дългосрочният просперитет 

бива жертван за краткосрочно предимство. Тъй като никой не защитава и не поддържа 

собственост, която може да се ползва от всички, тази собственост бива ограбена до шушка. И се 

очаква държавата да реши този проблем? Как? Това е именно начина, по който оперира 

държавата! 

Нека разгледаме някои примери за това как държавата ограбва бъдещето в името на алчността тук 

и сега: 

- финансиране с дефицит; 

 

- инфлационно увеличение на паричната база; 

 

- държавни ценни книжа, които трябва да се плащат от бъдещите поколения; 
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- харчене на пари, взети от вноските за социално осигуряване, за което ще трябва да плащат 

бъдещите поколения; 

 

- харчене на пари за отбрана за нападателно въоръжение, за което бъдещите поколения ще 

заплащат с увеличен риск от атаки на родна земя; 

 

- огромни провали в образователната система, които имат ужасно разрушителен ефект 

върху бъдещата продуктивност и щастие; 

 

- даването на специална власт, права и привилегии на лобисти като профсъюзите, 

служителите в обществения сектор и големите корпорации, което води до по-високи цени 

и липси (цената за икономиката на САЩ от законодателство, свързано с профсъюзите се 

изчислява на 50 трилиона долара за последните 50 години); 

 

- неспособността да се поддържа публичната инфраструктура като пътища, училища, 

мостове, ВиК и т.н., което е прехвърляне на значителна тежест върху идните поколения; 

 

- огромни разходи за войната срещу наркотиците, което увеличава престъпността в бъдеще; 

 

- замърсяването на държавни земи и друга недвижима собственост, което спестява пари 

краткосрочно, но съсипва стойността ѝ в дългосрочен план; 

 

- ... и кой знае какво още! 

От горните примери е лесно да се види, че проблемът с общата собственост важи за държавата с 

по-голяма сила, отколкото за който и да е друг индивид или агенция. Ако си спомним групата 

алчни фермери, можем лесно да видим, че те имат силен стимул да избягват проблема или да го 

разрешат, тъй като те са тези, които биха страдали от разрушаването на непритежаваната земя. 

Обаче в случая на държавата, тези, които се възползват от общия портфейл никога няма лично да 

изпитат преките последици от грабежа си. Ето защо на практика те нямат стимул да 

предотвратят, разрешат или дори да намалят проблема. 

Също така, дори фермерите да разрушат общите земи, поне могат да се съберат и доброволно да 

работят за намирането на по-добро решение в бъдеще. Обаче след като държавата поеме 

управление на даден въпрос, контролът преминава почти изцяло от частната в държавната сфера 

на изпълнение, корупция и политика. След като премине твърдо под управлението на държавата, 

проблемът с общата собственост не само е неизмеримо по-голям, но и не може да бъде разрешен, 

тъй като ограбването на държавната хазна сега се защитава с цялата въоръжена мощ на армията. 

Последствията в случай на злоупотреба изчезват, конкуренцията бива унищожена и започва лудо 

грабене от всички страни, докато хазната не бива изпразнена и държавата не се срине. (Това се 

случва в Съветския Съюз през 80-те години на 20-ти век, след като става ясно, че комунизмът е 

неустойчива система. Хората в Кремъл просто ограбват хазната, докато държавата не банкрутира.) 
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Ето защо идеята да се обърнем към държавата за разрешаване на проблема с общата собственост 

е като старата медицинска шега за операцията, която е пълен успех, с малката подробност, че 

пациентът е починал. Ако проблемът с общата собственост е сериозен казус за частния сектор, то 

поверяването му на държавата е в пъти по-лошо, тъй като го превръща от не особено 

предизвикателен проблем в самоубийствено разширение на държавната власт и насилие. Ако 

проблемът с общата собственост не е значителен казус, то със сигурност нямаме нужда от 

държавата, за да го разрешим. 

При всички случаи, няма убедителни доказателства или аргументи за стойността, моралността или 

ефективността от прехвърляне на проблеми с общата собственост към въоръжената мощ на 

държавата. Логично и етично това е равнозначно на лекуването на слабо главоболие с гилотина. 

Ако държавата е зло, покварено и разрушително решение на проблемите на социалната 

организация, то какви алтернативи може да предложи анархизма? 

 

ОРГАНИЗАЦИИ ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ 

 

Значителен аспект от икономическия живот е възможността да се налага изпълнението на 

договорите и да се разрешават сложни спорове. Как може едно общество без държава да осигури 

тези функции? 

Първото, което трябва да се разбере за договорите е, че те са вид застраховка, тъй като целта им е 

да ограничат риска от неизпълнение. Ако сключа договор за 5-годишен ипотечен заем с банка, ще 

се опитам да огранича риска си, като искам от банката фиксирана лихва за времето на договора. 

Банката, от друга страна, ще ограничи риска като вземе за обезпечение собствеността върху 

жилището ми, в случай, че не платя заема. 

В свят без риск, договорите ще бъдат ненужни и всеки ще си върши работата с ръкостискане. 

Обаче има измамници, нечестни, разпилени, манипулативни хора, така че имаме нужда от 

договори, в които да се опишат наказанията за неизпълнение на определени изисквания. 

В модерните държави изпълнението на договорите обикновено се налага не от правосъдната 

система, а със заплахата от правосъдната система. Много години съм бил част от света на бизнеса 

на ръководна позиция и нито веднъж не съм чул изпълнението на договор да е било наложено 

успешно чрез държавен съд. В различни моменти обаче съм чувал заплахи за съд, което е 

различно. Заплахите не бяха толкова „Ще използвам съда, за да наложа този договор“, а по-скоро 

„Ще използвам заплахата, че ще те дам под съд, за да наложа този договор.“ Вероятността за 

скъпоструващ и времепоглъщащ процес винаги е била достатъчна, за да доведе до някакъв вид 

разрешение. Не се е стигало до реална принуда от страна на съда. 
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Лесно е да се види, че когато процесът, чиято цел е да спомага за разрешаването на спорове, стане 

сам по себе си заплаха, която води до разрешаване на спора по частен път, то процесът е провал 

спрямо целта си. Държавните съдилища са станали като квази-частни компании за автомобилни 

застраховки – заплахите и неудобството от ползването им кара повечето хора да разрешат 

помежду си споровете, вместо да се занимават с нещо, за което са принудени да плащат, но което 

почти никога не могат да ползват. 

Това са добри новини за анархистките решения относно договорни спорове. 

В анархистко общество предприемачите ще са надпреварват да предлагат изобретателни решения 

за проблемите на договорните нарушения. Тъй като е ненасилствено решение, печалбите ще са 

най-големи ако нарушенията могат да бъдат предотвратени, вместо да се търсят решения след 

като са станали факт. 

Да вземем прост пример – да кажем, че сте служител в кредитния отдел на банка и аз дойда при 

вас искайки 10 хиляди долара заем. Разбира се, вие ще сте щастлив да ми заемете парите, ако 

мога навреме да ги върна заедно лихвите, тъй като така правите печалба. Само че няма пълна 

гаранция, че това ще се случи, тъй като дори и да имам намерение да ги върна, може да ме блъсне 

автобус на път за банката, оставяйки ви с 10 хиляди долара по-малко. 

Какви въпроси ще трябва да зададете, за да оцените риска? Ще искате да знаете най-вече две 

неща: 

1. Имам ли история за коректно изплащане на заеми? 

2. Мога ли да предложа обезпечение за заема? 

Отговорите на тези два въпроса са относително свързани. Ако редовно съм си изплащал заемите в 

миналото, тогава нуждата от обезпечение ще е по-малка. Колкото повече обезпечение мога да 

предложа за заема, толкова по-малко необходимо ми е да имам добра кредитна история. 

Причината, кредитната история да е важна е не само, за да оценят дали съм добър 

кредитополучател, а и за да преценят колко съм инвестирал в добрата си репутация до момента. 

Ако съм вземал заеми за стотици хиляди долари в миналото и съм ги платил навреме, то тогава 

едва ли ще се занимавам с процеса, само за да открадна $10,000. 

Да кажем, че добрия ми кредитен рейтинг ми спестява два процентни пункта от лихвата, както и че 

ще ми трябват още $500,000 през целия ми останал живот, то тогава добрия ми кредите рейтинг 

ми спестява като минимум десетки хиляди долари. Ето защо, ще загубя пари, ако взема заем за 

$10,000 и не го върна, тъй като паричните ползи няма да покрият загубите, които ще си причиня 

чрез съсипването на кредитния ми рейтинг. В този случай физическото обезпечение не е толкова 

необходимо, тъй като имам съвсем истинско обезпечение под формата на добър кредитен 

рейтинг. 

Този тип икономически изчисления се случват редовно в момента и няма да изчезнат при 

анархистко общество. 
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Има определен вид заеми, които финансовите институции са готови да дадат, въпреки високия 

риск. Младите хора, които точно започват живота си, които нямат семейство, което да осигури 

обезпечение, ще са във високо рискова категория, както и тези, които не са покривали заемите си в 

миналото. Както можем да видим от рекламите за автомобили по телевизията, липсата на 

кредитна история или дори лоша кредитна история не прави взимането на заем невъзможно. 

Има два основни подхода при управлението на риск в сложни ситуации – хеджиране и 

застраховане. Хеджирането е да се залага както за, така и против определено развитие. В света 

на валутната търговия, това означава залог с дадена стойност, че долара ще се повиши, и друга 

сума, че долара ще падне. В света на залаганията на конни надбягвания това е залагане на повече 

от един кон. Това е причината хората да имат различни продукти във финансовото си портфолио. 

Застрахователният подход се използва там, където хеджирането е невъзможно. Когато бях 

директор в софтуерна компания, моите служители бяха застраховани в случай на болест или смърт. 

Относително невъзможно е да се хеджира този риск, тъй като поддържането на „резерв от 

служители“ в мазето не е особено финансово изгодно, да не говорим за морално. Застраховката 

живот е друг пример за същото. 

Тези стратегии са добре установени в сегашния квази-свободен пазар. Обаче в договорите между 

отделни лица държавните съдилища държат монопола. Ако съм служител, имам директен договор 

с моя работодател и не мога да хеджирам рисковете, които идват с този договор, а и не мога да 

купя застраховка, с която да огранича риска в случай, че работодателят ми фалира, дължейки ми 

заплащане. 

При липса на държава, нуждата от рационално управление на риска в договорите ще е все така 

налична, а предприемачите неизбежно ще осигурят изобретателни интелигентни решения за тази 

нужда. 

 

НАРУШАВАНЕ НА ДОГОВОР 

Нека вземем относително прост пример за това как биха могли да се разрешават споровете в 

общество без държава. 

Да кажем, че ви платя 15,000 долара, за да оформите градината ми, но не свършите това, за което 

съм ви платил. В идеалния случай, ще си искам обратно петнадесетте хиляди долара, както и още 

няколко хиляди за компенсация на причиненото неудобство. В общество без държава, когато 

подписваме договора можем да изберем неутрална трета страна, която да бъде посредник при 

решаването на спорове, свързани с него. Ако възникне конфликт, който не можем да разрешим 

помежду си, се съгласяваме предварително да се подчиним на решението на тази Организация за 

Разрешаване на Спорове (ОРС). 

Тъй като не съм експерт по преследването на хора и събирането на вземания, ако имах съмнения в 

мотивите, възможностите или честността ви, просто ще платя на тази ОРС такса, за да ме 
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компенсират, в случай, че договорката не се спази. Ако избягате и не свършите работата, просто 

подавам искане към ОРС, които след това ми плащат $20,000. 

Когато за първи път поискам такава застраховка, ОРС ще ме таксува определена сума на база 

тяхната оценка на риска, който поемам, правейки бизнес с вас. Ако сте лъгали последните си 

клиенти, ОРС просто ще откаже да застрахова договора, като по този начин косвено ще ме 

информира за рисковете, които поемам. Ако имате не особено добра история, ОРС може да ме 

таксува няколко хиляди долара, за да застрахова вашата работа, давайки ми доста добра 

представа колко може да се разчита на вас. 

От друга страна, ако сте в бизнеса от 30 години и никога не сте мамили клиент и няма оплаквания 

срещу вас, тогава ОРС реално застрахова само срещу закъснения заради внезапна лудост или 

неочаквана смърт. Може да ме таксуват само $50 долара за тези рискове. 

Този тип застраховка на договори е много силен позитивен стимул за честен бизнес. Цената на 

застраховката се добавя директно към цената за правене на бизнес, така че, ако тя може да се 

сведе до минимум, финансовите ползи и за двете страни са очевидни. 

Цената за застраховане на договор може да е още по-ниска, ако сте склонни да предоставите 

обезпечение. Това означава, че ако ме измамите с $15,000 долара, а ОРС трябва да ми плати 

$20,000 в случай на неизпълнение, вие се ангажирате да платите на ОРС $25,000. Ако ме измамите, 

ОРС ще може да вземе парите директно от вашата банкова сметка. 

По този начин изпълнението на договорите може да бъде налагано без да се прибягва до насилие 

или дълги и ужасно скъпи съдебни битки. Рисковете от сключване на договор са ясни преди 

подписването, а честните хора ще биват възнаграждавани пряко чрез по-ниската цена, точно както 

непушачите биват директно възнаграждавани с по-ниска цена на застраховка живот. 

 

ЛИПСА НА ПЛАЩАНЕ 

Да предположим, че имам договор с ОРС да платя обезщетение, ако не мога да изпълня поети 

бизнес задължения и се окаже, че им дължа $100,000. Какво се случва, ако не мога да платя или 

просто откажа да го направя? 

В момента, ако не платя, държавата ще използва сила срещу мен. И ако това може да е 

удовлетворително от гледна точка на средновековно чувство за възмездие, реално то не ми 

помага да платя стоте хиляди, които ОРС всъщност иска. Какви възможности има ОРС да получи 

парите си в едно анархистко общество? 

Във всяка модерна икономика индивидите са обвързани от дузини задължения и договори, от 

наеми за апартаменти през членски карти за фитнес и кредитни карти, до застрахователни полици. 

Цената за правене на бизнес с хора, които са познати и с репутация на спазващи договорите си са 



 

80 | С т р а н и ц а  
 

много по-ниски, поради което изглежда вероятно в анархистко общество да видим както ОРС, така 

и Агенции за Договорен Рейтинг (АДР). 

АДР ще бъдат независими компании, които ще дават обективна оценка на това доколко дадена 

личност или компания спазват договорите си. Ако за мен е известно, че редовно не спазвам 

договорите си, ще става все по-трудно и по-трудно да работя ефективно в сложна икономика. Тази 

форма на икономическо отхвърляне е изключително мощен и ненасилствен инструмент 

промотиращ придържане към социалните норми и моралните правила. 

Ако даден човек наруши по брутален начин социалните норми (ще разгледаме случая с 

насилствените престъпления по нататък), то една изключително ефективна посока на действие е 

просто да се спре да се работи по какъвто и да е начин с този човек. 

Ако измамя моята ОРС или друг човек за огромна сума пари, АДР просто изцяло ще премахне 

договорния ми рейтинг. 

ОРС вероятно ще имат клаузи, които гласят, че те няма да са отговорни за налагане на 

изпълнението на договор с всеки, чийто договорен рейтинг е бил премахнат. С други думи, ако 

управлявам хотел и „ренегат“ иска да наеме стая, това веднага ще ми стане ясно, тъй като щом 

въведа кредитната му карта, ще бъда информиран, че никакъв тип договор с този човек няма да 

бъде уважен. С други думи, ако подпали хотела ми, открадне или разруши собственост, или 

тормози друг гост, то моята ОРС няма да ми помогне изобщо. Дали е вероятно да дам стая на този 

човек или по-скоро ще му кажа, че за съжаление хотелът е пълен? 

По същия начин магазини, таксита, автобусни компании, доставчици на електричество, банки, 

ресторанти и други подобни организации е малко вероятно да искат да работят с такъв ренегат, 

тъй като няма да имат защита ако той им причини щети. 

Икономическите взаимодействия, разбира се, са напълно доброволни и никой не може да бъде 

принуден по морален начин да работи с друг човек. Хората, които крадат и мамят ще бъдат силно 

видими в общество без държава и ще открият, че другите хора често ще странят от тях, освен ако 

не променят поведението си и не обезщетят хората за предишните си грешки. 

Един ренегат може да получи отново договорния си рейтинг, ако е готов да обезщети тези, на 

които е причинил щети. Ако се хване на работа и позволи заплатите му да бъдат удържани, докато 

дълга му се изплати, то договорния му рейтинг може да бъде възстановен поне до ниво, което да 

му позволява да си намери работа и да наеме жилище. ОРС, които винаги ще се интересуват как да 

спрат повтарящи се престъпления, вместо да се занимават с последствията, също могат да намалят 

дълга му, ако се съгласи да посещава психологически консултации и консултации за управление на 

заеми. 

По гореописания начин договорите могат да се налагат без да има нужда от насилие. 

Инструментът на икономическия и социален остракизъм е най-мощният метод за справяне с тези, 

които редовно нарушават морални и социални правила. Няма нужда да хвърляме хората в 

непродуктивни „затвори за длъжници“ или да изпращат въоръжени хора да ги отвличат и вкарват 
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в затвора. Всичко, от което имаме нужда е да направим престъпленията им публични за всички и 

да оставим естествената справедливост на обществото да се погрижи за останалото. 

Но какво правим, ако „ренегат“ е несправедливо третиран и бива изнудван от ОРС или АДР? 

Запомнете, че анархизмът винаги означава двустранни преговори. За да може хората да 

използват вашата ОРС или АДР, какви механизми бихте заложили в договорите си, за да уталожите 

страховете им в тази посока? 

 

ОБЩЕСТВО БЕЗ ДЪРЖАВА: РАЗГЛЕЖДАНЕ НА АЛТЕРНАТИВИТЕ 

 

Нека видим в по-голям детайл как частните агенции биха могли да работят в свободно общество. 

За начало нека не забравяме, че това са само възможни идеи за това как биха работили тези 

агенции. Сигурен съм, че имате много ваши идеи за това, които може да са много по-добри от 

моите. Целта на този раздел не е да създаде някакъв финален план за общество без държава, а да 

покаже как различните стимули и методи на свободата могат да създадат мощни продуктивни 

решения за сложни обществени проблеми по начин, който никога няма да е възможен в рамките 

на държава. 

Ще започнем с няколко статии, които първоначално публикувах през 2005-та и в които описвам 

своята теория за Организации за Разрешаване на Спорове. Повече детайли за този подход са 

налични и в моите подкасти. 

Ако двадесети век доказа нещо, то е, че най-голямата заплаха за човешкия живот е 

централизираната политическа държава като тези, които погубиха над 200 милиона души. 

Модерните държави са последните и най-големите останали хищници. Ясно е, че опасността не е 

отминала със замирането на комунизма и фашизма. Всички западни демокрации днес са 

изправени пред огромно и ускоряващо се увеличаване на държавната власт, както и 

централизирано управление на икономическия и личния живот. В почти всички западни 

демокрации, държавата избира: 

- къде децата ходят на училище и как да се образоват; 

 

- лихвения процент; 

 

- стойността на валутата; 

 

- как да става наемането и освобождаването на служители; 

 

- как да се разпорежда с повече от 50% от времето и парите на гражданите; 
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- кой може да изберете за ваш лекар; 

 

- какъв вид медицински процедури могат да бъдат извършвани и кога; 

 

- кога да се започне война; 

 

- кой може да живее в държавата; 

 

- ... и горните са само някои. 

Повечето от тези ужасни нарушения на личната свобода се случват през последните 90 години с 

въвеждането на данъка върху дохода (в САЩ, бел. прев.). Те са приети от население, безпомощно 

пред разширяването на държавната власт. И все пак, въпреки че повечето граждани биват 

облъчвани с безкрайна про-държавна пропаганда в държавните училища, се надига въстание. 

Безкрайните и увеличаващи се държавни пипала толкова са проникнали навсякъде, че 

практически са спрели напредъка на обществото, което в момента стои пред пропаст. Децата са 

зле образовани, младите хора не успяват да стартират в живота, двойките с деца изпадат във все 

повече заеми, а възрастните гледат как системата на здравеопазването се срива под тежестта на 

все по-растящите им нужди. И това е без да споменаваме все по-нарастващия държавен дълг. 

Сегашните ранни години на двадесет и първи век са, в този смисъл, краят на една ера, срив на 

митологията, сравним с падането на комунизма, монархиите и политическото християнство. На 

Идеята, че държавата дори теоретично може да реши обществените проблеми, в момента се гледа 

с голям скептицизъм, което предвещава неизбежния край. В мига, в който съмнението бива 

насочено към държавата, тя се срива, тъй като се проваля във всичко, освен в разширението си и 

поради това може да съществува само с пропаганда. 

Въпреки че повечето хора симпатизират на идеята за намаляване на размера и властта на 

държавата, те симпатизират много по-малко на идеята да я премахнат изцяло. Ако използваме 

метафора от медицината, ако държавата е рак, те предпочитат да го лекуват с цел ремисия, вместо 

изцяло да го премахнат. 

Това никога няма да проработи. Ако историята доказва нещо, то е простия факт, че държавите 

винаги се разширяват, докато не унищожат обществото. Тъй като държавата използва насилие, за 

да постигне целите си, а няма разумен край на разширението ѝ, държавата расте, докато не убие 

цивилизацията-приемник чрез покваряване на парите, договорите, културата и свободата. 

Предвид това, метафората с раковото образувание е на място. Хората, които вярват, че държавата 

някак си може да бъда ограничена, не са приели факта, че никоя държава в историята не е била 

ограничена в растежа си. 

Дори редките намалявания са само временни. Съединените Американски Щати са основани на 

принципа на ограничената държава. Отнема не повече от няколко десетилетия на държавата да се 

освободи от ограниченията на конституцията, да въведе данък върху дохода, да поеме 
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управлението на паричното предлагане и да започне катастрофалното си разширение. Няма 

пример в историята на държава, която за постоянно да е ограничена като размер. Всичко, което се 

случва по време на данъчен бунт е, че държавата се окопава, открива къде е станала грешка и 

започва отново да се разширява или провокира война, което запушва устите на несъгласните. 

Предвид тези добре известни исторически факти, защо хората продължават да вярват, че такъв 

смъртоносен хищник може да бъде опитомен? Със сигурност единствената причина за това е, че 

считат бавното задушаване в хватката на разширяващата се държава за предпочитане пред 

„бързата смърт“ на общество без държава. 

Защо повечето хора вярват, че принудителна монополистична обществена агенция е необходима 

за да функционира обществото? Има няколко отговора на този въпрос, но като цяло това са 

основните точки в тях: 

1. Разрешаване на спорове; 

 

2. Общи услуги; 

 

3. Замърсяване; 

 

4. Престъпност. 

 

Ще разгледаме първите три в този раздел, а последната – в следващия. 

 

РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ 

Изумително е, че хората все още вярват, че държавата по някакъв начин подпомага разрешаването 

на спорове, предвид факта, че днешните съдилища са недостижими за всички, освен за най-

богатите и най-търпеливите. От личен опит, за да се вкара спор с брокер на акции в съдебната 

система щеше да струва повече от четвърт милион долара и от пет до десет години. В същото 

време частен посредник разреши въпроса за няколко месеца и скромно заплащане. В сферата на 

брачното право, посредниците са често използвани. Профсъюзите имат процеси за обжалване, а 

много специалисти по разрешаване на спорове се появиха, за да запълнят празнината, оставена от 

ужасно дългите, скъпи и некомпетентни държавни съдилища. 

Ето защо не мога а повярвам, че държавата е необходима за разрешаване на спорове, тъй като 

съдебната система е недостъпна за огромна част от хората, които разрешават споровете помежду 

си или чрез доверени посредници. 

 

 



 

84 | С т р а н и ц а  
 

ОБЩИ УСЛУГИ 

Пътищата, канализацията, водоснабдяването, електричеството и т.н. често биват цитирани като 

причини за необходимостта от държава. Как ще се плаща от частни лица за пътищата остава такава 

мистерия, че повечето хора са готови да подкрепят държавата и по този начин да осигурят 

подкопаването на цивилизованото общество, вместо да приемат, че проблемът е разрешим.  

Има много начини да се плаща за пътища, като електронни или кеш системи за таксуване, такси на 

база системи за глобално позициониране (GPS), пътища, поддържани от бизнесите, до които 

водят, или общински организации и т.н. Проблемът, че водоснабдяващата компания може да 

построи тръби до даден квартал, а след това да го таксува с безбожно високи цени е лесен за 

оборване, както вече направихме по-горе. Нито един от тези проблеми не засяга основната 

причина за съществуване на държавата. Всички те са обяснения след факта (еx post facto), дадени с 

цел да се избегне нуждата от това да се разгледа разумно или, не дай боже, да се подкрепи, 

анархизма. 

Пълно противоречие е да се спори, че доброволните взаимоотношения на свободния пазар са 

„лоши“ и, че единствения начин да се борим с тях е да наложим насилствен монопол върху пазара. 

Ако доброволните отношения са лоши, как може принудителния монопол да е по-добър? 

Държавното осигуряване на общи услуги води неизбежно до следното: 

- Даването на изгодни договори на политически съюзници; 

- Цените на услугите се субсидират от данъци, което от своя страна води до прекалена 

употреба и между-потомствен дълг; 

- Липса на инвестиции в обновяването на инфраструктурата, водещо до влошаването ѝ, 

което е скъпо за поправяне. 

- Растеж на про-профсъюзно законодателство, което разширява влиянието си към други 

индустрии; 

- Липса на иновации и изследване на алтернативи на съществуващите системи за 

производство и дистрибуция; 

- Опасно за обществото разчитане на един доставчик. 

... и много подобни неефективности, проблеми и хищническо поведение. 

Поради безкрайните съществуващи примери за решения на проблема с „разходите на доставчика“ 

в рамките на свободния пазар, този аргумент вече няма същата сила като едно време, така че 

хората трябва да се обръщат към други аргументи, за да защитават продължаващото съществуване 

на държавата. 
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ЗАМЪРСЯВАНЕ 

Това е вероятно най-големия проблем за теоретиците на свободния пазар. Струва си да отделим 

време да опишем най-лошия възможен сценарий и да видим как една доброволна система би го 

разрешила. Преди това обаче е важно да разбием мита, че държавата в момента се справя 

ефективно със замърсяването. 

На първо място, най-замърсената земя на планетата е притежание на държави, тъй като 

държавите не печелят от съхраняването на стойността на собствеността им. На второ място, 

разпределението на права за добив на минерали, дървесина и горива са изцяло изкривени в 

посока подкупи и корупция, тъй като държавата никога не продава земята, а само дава правото на 

добив на ресурс. Дърводобивната компания не може да купи гора от държавата, само право на 

дърводобив. Така държавата получава постоянен източник на доходи и може да упражнява 

допълнителна принуда върху дърводобивните компании като изисква залесяване на отсеченото. 

Това, разбира се, води до корупция и създаването на компании-еднодневки, които опоскват 

земята, но изчезват, когато дойде време за залесяване. 

Продажбата на държавна земя на частна компания лесно решава този проблем, тъй като 

компаниите, които планират да залесяват ще извлекат най-големи дългосрочни ползи от гората и 

следователно ще са склонни да дадат най-висока цена за земята. 

Също така трябва да се помни, че що се отнася до замърсяването на въздуха, държавата е тази, 

която първоначално създава проблема. В Англия, когато комини за първи път започват да бълват 

дим към ябълковите насаждения на фермерите, фермерите дават собствениците на фабриките под 

съд, позовавайки се на традицията от прецедентното право за обезщетение за имуществени щети. 

Обаче капиталистите първи се докопали до съдилищата, имат повече пари за подкупи, наемат 

повече хора и допринасят с повече данъчни приходи, така че делото на фермерите бива 

отхвърлено. Съдията отсъжда, че „общото благо“ от фабриките е по-важно от „частните нужди“ на 

фермерите. Свободния пазар не се проваля в разрешаването на проблема със замърсяването на 

въздуха. Напротив, насилствено му се пречи да го разреши, тъй като държавата е корумпирана. 

Въпросът въпреки това е важен, така че си струва да разгледаме в детайл как свободния пазар би 

могъл да реши проблема с въздушното замърсяване. Един особено тежък казус, който се цитира 

често, е за група къщи от страната на фабриката, където вятърът издухва ден и нощ дима и ги 

засипва със сажди. 

Когато човек си купува нова къща, е важно да подсигури, че няма да бъде покрита от нечий 

отпадък, нали? Нуждата от чиста и безопасна среда е толкова силна, че е ясна покана за 

предприемчиви хора да се поизпотят, за да намерят начин да я задоволят. 

Ако група от собственици на жилища се страхуват от замърсяване, първото, което биха направили 

е да си купят застраховка срещу замърсяване, което е естествено решение в ситуация, при която 

разходите не могат да бъдат предвидени, а последствията са сериозни. 
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Да кажем, че собственикът на дадено жилище, Джон, си купи застраховка срещу замърсяване, 

която му изплаща два милиона долара, ако въздуха около имота му бъде замърсен. С други думи, 

стига въздуха на Джон да е чист, застрахователната му компания печели пари. 

Един ден, парцел земя близо до Джон е обявен за продажба. Съвсем естествено, неговата 

застрахователна компания ще бъде силно заинтересована от това и ще наблюдава продажбата. 

Ако купувачът е частно училище, всичко е наред (стига Джон да не си е купил застраховка против 

шумово замърсяване). Ако, обаче, застрахователната компания открие, че Фабриката на Сали за 

Замърсяващо Производство на Боя се интересува от покупка на земята, вероятно ще предприеме 

действия в следните посоки: 

- Ще купи земята, а след това ще я продаде на незамърсяващ купувач; 

 

- Ще получи уверение от Сали, че нейната компания няма да замърсява; 

 

- Ще плати на Сали да сключи договор за липса на замърсяване; 

Ако, обаче, някой в застрахователната компания е заспал на волана и Сали купи земята и построи 

своята замърсяваща фабрика, то какво се случва тогава? 

Застрахователната компания ще дължи 2 милиона на Джон (приемаме за момента, че само Джон 

си е купил застраховка срещу замърсяване в региона). Така, компанията може да си позволи да 

плати на Сали до 2 милиона долара, за да намали замърсяването си и пак да е на плюс. Това 

заплащане може да стане по различни начини: инсталиране на оборудване за контрол на 

замърсяването, изкупуване на компанията, субсидия за намаляване на производството и т.н. 

Ако двата милиона не са достатъчно, за да разрешат проблема, тогава застрахователната 

компания плаща на Джон два милиона и той си купува нова къща в незамърсен квартал. Това 

развитие обаче е малко вероятно, тъй като застрахователната компания едва ли ще осигури срещу 

замърсяване само един единствен човек в квартала. 

Така изглеждат нещата от гледна точка на застрахователната компания на Джон. Как изглеждат те 

за фабриката на Сали? Тя трябва да има покритие от ОРС, за да си купи земя, да заема пари и да 

наема служители. Как би гледала нейната ОРС на тенденцията ѝ да замърсява? 

Замърсяването ще доведе до искове за обезщетения срещу Сали, тъй като замърсяването по 

дефиниция е щета за човек или неговата собственост. Ето защо ОРС на Сали няма да е 

благосклонна към причиненото от нея замърсяване, тъй като ще трябва да плаща за причинените 

щети. Всъщност, ще е малко вероятно ОРС на Сали да я застрахова срещу щети, освен ако не може 

да докаже, че ще може да оперира фабриката си без да накърнява имуществото на хората около 

нея. А без ОРС, разбира се, няма да може да направи фабриката си, да заема пари, да наема 

служители и т.н. 

Важно е да се запомни, че ОРС, точно както мобилните оператори, процъфтяват само, ако си 

сътрудничат. ОРС на Сали печели пари, ако Сали не замърсява. Застрахователят на Джон също 
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печели пари само ако Сали не замърсява. Така и двете компании имат обща цел, което способства 

сътрудничество. 

И накрая, дори ако Джон не е осигурен срещу замърсяване, той може да използва своята ОРС или 

тази на Сали, за да получи обезщетение за щетите, които нейното замърсяване причинява на 

неговата собственост. ОРС-тата на Джон и Сали ще имат реципрочни споразумения, тъй като Джон 

иска да е защитен от действията на Сали и Сали иска да е защитена от действията на Джон. Заради 

това желание за взаимна защита, те ще изберат ОРС с възможно най-широки реципрочни 

споразумения. 

По този начин, в истински свободен пазар ще има много нива и агенции, работещи активно срещу 

замърсяването. Застрахователят на Джон ще наблюдава околностите, търсейки замърсители, 

които да възпре. Сали няма да може да построи фабриката си, без да докаже, че няма да 

замърсява. Свързани или независими ОРС ще разрешат всеки спор, възникнал по отношение на 

имуществени щети, причинени от замърсяването на Сали. 

Има и други ползи за проблеми, които са почти неразрешими в текущата система. Представете си, 

че комините на Сали са толкова високи, че нейното замърсяване минава над къщата на Джон и 

пада върху къщата на Реджиналд, на сто мили оттам. Реджиналд ще се оплаче на своята ОРС или 

застраховател, че собствеността му бива повредена. Неговата ОРС ще проучи съдържанието на 

въздуха и въздушните потоци, ще проследи замърсяването до източника му и ще разреши спора с 

ОРС на Сали. Ако въздушното замърсяване е особено сложно, тогава ОРС на Реджиналд ще 

постави незамърсяващи, но проследими съставки в комините на Сали и ще проследи къде падат. 

Това може да се ползва в ситуация, при която няколко различни фабрики допринасят за 

замърсяването. 

Проблемът със замърсяването в рамките на междудържавното замърсяване изглежда като труден 

казус, но е лесно решим, дори да приемем, че държавите все още ще съществуват. Очевидно, 

канадец, живеещ близо до границата със САЩ няма да избере ОРС, която отказва да покрие щети 

от замърсяване, чийто източник е в САЩ. Така ОРС ще има реципрочни споразумения с ОРС отвъд 

границата. Ако щатското ОРС откаже да има реципрочни споразумения с канадските ОРС, което е 

трудно да си представим, тъй като замърсяването може да върви и в двете посоки, то тогава 

канадската ОРС ще открие клон в САЩ и ще се конкурира с местните. 

Разликата е, че международните ОРС всъщност печелят от сътрудничество, за разлика от 

държавите. Например, САЩ нямат мотивация да налагат глоби за замърсяване на местни фабрики 

близо до границата, стига замърсяването като цяло да отива на север. За ОРС обратното ще бъде 

вярно. 

Има толкова ползи от идеята за ОРС без държава, че може да се изпишат томове по темата. Някои 

могат да се засегнат тук, за да подчертаем още повече стойността ѝ. 

В жилищна кооперация, собствеността е обусловена от някои правила. Дори човек да „притежава“ 

жилище, не може да вдига купони по цяла нощ, да държи пет големи кучета вкъщи или да има 
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публичен дом. Без принудата на държавата, възникват възможности за различни общности, което 

в голяма степен ще премахне социалните сблъсъци за цялостната посока на развитие на 

обществото. 

Например, някои хора предпочитат свободната продажба на оръжие, докато други предпочитат 

забраната му. В момента тече битка за контрол върху държавата, така че една група да може да 

наложи волята си над другите. Това е ненужно. С ОРС могат да се формират общности, в които 

оръжията са разрешени или забранени. Марихуаната може да е разрешена или забранена. 

Половината от доходите ви могат да отиват за местни социални програми, или може да 

разполагате с целия си доход. Пазаруването в неделя може да е разрешено или забранено. Това в 

какво общество иска да живее ще зависи изцяло от избора на всеки отделен човек. Притежанието 

на недвижимост в такива общества ще е с условие да се спазват определени правила, а ако тези 

правила се окажат тежки или неприятни, собственикът може да продаде жилището и да се 

премести по всяко време. Друг плюс е, че всички тези „общества“ ще са като малки лаборатории, в 

които ще могат да се доказват или опровергават различни теории за притежанието на оръжия, 

легализиране на наркотици и други, допринасяйки за човешкото знание за най-добрите правила за 

организиране на обществото. 

Има един или два проблема, обаче, които не могат да се подминат с лека ръка. Човек, който реши 

да живее „извън системата“, или съществува без да е представляван от ОРС, може, на теория, да 

свърши доста поразии безнаказано. Но това е вярно и в съществуващата държавна система. Ако 

човек днес реши да стане бездомник, може в известна степен да извършва престъпления когато си 

поиска, но също така и ще се откаже от всички полезни форми на обществено сътрудничество. Ето 

защо, въпреки че ОРС може и да не успеят да решат проблема с живота изцяло извън закона, той 

не е решен и в текущата система. 

  

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ СРЕЩУ ЛИЧНОСТТА 

Престъпленията срещу личността като убийства и изнасилвания като цяло се разглеждат отделно 

от тези срещу собствеността. Обаче това е относително модерно разделение. В Европейската 

система на прецедентно право, престъпленията срещу личността често се наказват чрез отнемане 

на имущество. Изнасилването струва на изнасилвача толкова и толкова, убийство – пет пъти 

повече и т.н. Този тип обезщетения като цяло се предпочитат от жертвите, които не само страдат 

от физическото насилие, но и трябва да плащат данъци, за да държат престъпника в затвора. 

Жена, която е изнасилена обикновено ще предпочете да получи четвърт милион долара, вместо да 

плаща хиляда долара на година, за да държи изнасилвача си в затвора, което добавя обида към 

болката. Поради това, престъпленията срещу личността и срещу собствеността не са толкова 

различни, колкото може да изглеждат, тъй като и двете обичайно изискват собственост като 

обезщетение. Човек, който изнасилва жена, задлъжнява към нея с няколкостотин хиляди долара и 

може да ги плати или да бъде изхвърлен от всички икономически ползи, осигурявани от 

обществото. 



 

89 | С т р а н и ц а  
 

И накрая, друго предимство може да се нарече „Ползата от Скрабъл Предизвикателството“. В 

играта на Скрабъл, обвинителят губи хода си, ако постави под съмнение думата на друг играч и 

думата се окаже реална. Предвид разходите за разрешаване на спорове, ОРС много ще внимават 

да направят така, че отправящите несправедливи или неверни обвинения да бъдат наказани чрез 

техните застрахователни премии, договорни рейтинги и чрез поемането на разхода за 

разрешаване на спора. Това значително ще намали броя на неоснователните дела, за доброто на 

всички. 

Моят личен опит от говоренето по тези теми през последните двадесет и няколко години е, че 

хората наистина не могат да си представят общество без централизирана насилствена държава. 

Когато чуя това, ми се иска да ги питам: колко точно съдебни дела сте завели в живота си? Все още 

не съм намерил човек, който да е завел и завършил съдебно дело. Също така ги питам дали 

задържат работата си чрез заплахи и изнудване. Никой не е отговорил положително. Дали държат 

съпрузите или съпругите си оковани в мазето? Нито един. Приятелите им принудени ли са да 

прекарват време с тях? Крадат ли от хранителния магазин? Не. 

С други думи, твърдя, че е ясно, че въпреки, че казвате, че не можете да си представите общество 

без насилствена държава, трябва само да погледнете в огледалото, за да видите как би работил 

един такъв свят. Всеки, който е част от живота ви, е част от него доброволно. Всеки, с който имате 

вземане-даване в лично или професионално качество взаимодейства с вас на доброволни начала. 

Изобщо не използвате насилие в собствения си живот. Ако сте недоволни от даден продукт, го 

връщате. Ако спрете да желаете да сте с даден човек, се разделяте. Ако не ви харесва работата, 

напускате. Не принуждавате никого, но въпреки това твърдите, че обществото не може да 

съществува без насилие. Изключително трудно ми е да разбера това. 

Хората ми отговарят, че не им се налага а ползват насилие, защото държавата е там, за да ги 

защитава. След това ги питам дали знаят колко невъзможно е на практика да се използва 

съдебната система. Те се съгласяват, разбира се, защото знаят, че отнема много години и малко 

състояние да се достигне дори до възможност за правосъдие. Също така ги питам дали те самите 

изгарят от желание да бутнат стара жена и да ѝ вземат портмонето, но се страхуват твърде много 

от полицията и затова не го правят. Разбира се, че не. Те просто си мислят, че всички останали имат 

това желание. Е, след двадесет години разговори мога да кажа на всички вас: това не е така. 

Повечето хора, при правилни стимули, се държат абсолютно коректно. 

Разбира се, има и зли хора. Те са студени, социопатични чудовища сред нас. Точно заради 

човешката възможност за вършене на зло централизираната държава винаги подкопава 

обществото. Заради възможността да има садисти, нашата единствена надежда е да 

децентрализираме властта, така че злите между нас никога да не достигнат положение по-високо 

от това на изключени от обществото преследвани престъпници. Да създадем държава и да ѝ 

дадем властта над живота и смъртта не решава проблема с човешкото зло. Тя само преобразува 

плиткото желание за лесни придобивки в бездънното желание за политическа власт. 

Идеята, че обществото може и трябва да съществува без централизирана държава е най-великият 

урок, който трудните години на двадесети век могат да ни научат. Нашето собствено общество не 
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може да избегне историческата си предопределеност – неизбежната съдба на обществен разпад, 

докато държавата изяжда собствените си граждани. Нашият избор не е между държавата и 

свободния пазар, а между живота и смъртта. Каквито и рискове да крие премахването на 

държавата, те са много по-малки от сигурното разрушение, което ще настъпи, ако ѝ позволим да 

расте, което неизбежно ще се случи. Като пациент с рак, когото го очаква сигурна смърт, трябва да 

пробваме лекарството, което е най-обещаващо, а не да чакаме да стане твърде късно. 

 

НАСИЛСТВЕНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ В ОБЩЕСТВО БЕЗ ДЪРЖАВА 

 

Може би се питате как ще се справи общество без държава с насилствените престъпления. 

Към този предизвикателен въпрос може да се подходи по три начина. Първият е да разгледаме как 

се справяме с подобни престъпници в момента. Вторият е да разделим насилствените 

престъпления на престъпления с мотив и такива от страст, а третият е да покажем как общество без 

държава би се справило с престъпленията много по-добре от съществуващата система. 

Първият въпрос е – как се справяме с насилствените престъпления в момента? Честният отговор, за 

всеки непредубеден наблюдател, със сигурност е: те биват поощрявани. 

Основно положение в живота е, че хората реагират на стимули. Колкото по-добре се изплаща 

дадено престъпление, толкова повече хора ще стават престъпници. Някои добре известни навици 

– наркотици, хазарт и проституция, например, са ненасилствени по природа, но са силно желани от 

определени слоеве на населението. Ако тези ненасилствени поведения биват криминализирани, 

печалбите от предоставянето на тези услуги се повишават. Криминализирането на доброволни 

отношения разрушава всички стабилизиращи обществени сили (договори, открита дейност, 

споделяне на информация и посредничество при спорове), така че насилието става норма при 

разрешаването на спорове. 

В допълнение, там, където законът създава среда, в която престъпниците правят повече пари, 

отколкото полицаите, полицията просто бива подкупена да им съдейства. Увеличавайки печалбите 

от ненасилствени дейности, държавата прави сигурна корумпираността на полицията и съдебната 

система, правейки по-безопасно и по-печелившо да се действа извън закона. Може да отнеме 

дузина ареста, докато се стигне до съд, а и много дела, за да се произнесе присъда. Полицаите в 

наше време прекарват една трета от времето си попълвайки документи, а 90% от времето си в 

преследване на престъпници, които не са използвали насилие. Цели части от някои градове се 

ръководят от престъпни банди, а затворите преливат от безобидни хора на ниско ниво, изпратени 

в затвора, за да създават работа на съдебната система, като по този начин непрекъснато се 

увеличава цената за налагане на закона. Мирните граждани са обезоръжени по закон. По този 

начин модерната държава буквално създава, защитава и печели от насилствените престъпници. 
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Ето защо стандарта, с който да сравняваме отговора на общество без държава на насилствени 

престъпления не е някой безупречен свят, в който с бандитите се разправят подобаващо, а 

текущата бъркотия, при която насилието се окуражава и защитава. 

Преди да разгледаме как общество без държава би се справило с насилствените престъпления, е 

важно да си си спомним, че такова общество автоматично премахва най-голямото насилие, с което 

се сблъскват повечето от нас, а именно, че държавата ни заплашва с оръжие, ако не ѝ дадем 

парите си, а и живота си, ако реши да обяви война. Ето защо не може да се каже, че 

съществуващата система намалява в максимална степен насилието. Обратно – честните граждани 

са принудително поробени от държавата, а на нечестните им се дават парични стимули и защита. 

Държавното насилие в различните му форми расте в западните общества през последните 

петдесет години, тъй като регулациите, митническите такси и данъците растат експоненциално. 

Държавният дълг е очевидна форма на междупоколенчески грабеж. Подкрепата за чужди 

правителства също увеличава насилието, тъй като те използват субсидиите, за да купуват оръжия и 

допълнително да тероризират населението си. Оръжейният пазар също е финансиран и 

управляван от държавите. Списъкът от държавните престъпления е дълъг, но си струва да 

споменем един последен Гулаг – милионите бедни души, отвлечени и държани като заложници в 

затворите за „престъпления“ без жертва. 

Тъй като съществуващите държави тероризират, поробват и затварят буквално милиарди 

граждани, е трудно да се разбере как може да се гледа на тях като на работещи по какъвто и да е 

начин против насилието. 

Как се справя общество без държава с насилието? На първо място, важно е да се разграничи 

използването на насилие при престъпления с мотив и престъпления от страст. Престъпленията с 

мотив могат да се променят чрез промяна на стимулите. Всяка система, която намалява печалбата 

от престъпленията срещу собствеността и увеличава ползите от честния труд, ще намали тези 

престъпления. В последната част от тази глава ще видим как общество без държава постига това 

по-добре от всеки друг вариант. 

Престъпленията с мотив могат да бъдат намалени като печалбите от престъпна дейност се 

направят малки спрямо нормалната работа. Извършването на престъпление изисква труд и ако 

повечето хора биха могли да изкарат повече пари, работейки честно със същото количество труд, 

ще има много по-малко престъпници. 

Както видяхме по-горе, в общество без държава Организациите за Разрешаване на Спорове (ОРС) 

процъфтяват чрез създаването на доброволни договори между заинтересовани страни, а цялата 

собственост е частна. Какъв би бил ефектът от това върху насилствените престъпления? 

Нека разгледаме „проникване с взлом“. Ако притежавам къща, вероятно ще имам застраховка 

срещу кражба. Очевидно, застрахователната ми компания печели от предотвратяването на 

кражби, така че ще ме окуражи да си сложа алармена система и т.н., точно както се случва и в 

момента. 
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Положението е повече или по-малко същото като това, което имаме в настоящето, с една не-

незначителна разлика. Тъй като ОРС се грижат и за полицейската работа и за обезщетенията, 

техните стимули за предотвратяване на кражбите или за правенето на откраднатото безполезно 

ще са много по-силни от сега. Поради това ще си струва да се правят много повече инвестиции в 

предотвратяването на престъпленията, като гласово активиращи се уреди, които работят само по 

команда на техните собственици. 

Обществото без държава обаче стига много по-далеч в предотвратяването на престъпленията и по-

точно в идентифицирането на тези, които ще станат престъпници, и в спирането на този 

процес. При това положение общество без държава е много по-ефективно от която и да е 

държавна система. 

В общество без държава договорите с ОРС са необходими, за да се поддържа всякакъв тип 

икономически живот – без ОРС гражданите не могат да получат работа, да наемат служители, да 

вземат кола, да си купят къща или да изпратят децата си на училище. Всяка ОРС, разбира се, ще 

направи възможното договорите ѝ да включват наказания за насилствени престъпления, така че 

ако откраднете кола, вашата ОРС ще има право да използва силата на остракизма срещу вас, за да 

вземе обратно колата, а вероятно ще вземе и финансова глоба в добавка. 

Как работи това на практика? Нека вземем примерен случай. Да кажем, че се събуждате една 

сутрин и решавате да станете крадец. Е, първото, което ще направите, е да спрете договора си с 

вашата ОРС, така че тя да има по-малък стимул да действа срещу вас, когато откраднете, тъй като 

вече не сте ѝ клиент. ОРС ще имат клаузи, позволяващи ви да спрете договора си, точно както това 

можете да направите и със застрахователната си компания днес. Поради това ще трябва да 

уведомите вашата ОРС, че спирате договора си. Няма проблем, изключват ви от списъка си. 

Обаче ОРС като цяло трябва да следят за хората, които са се отказали от услугите на ОРС системата 

като цяло, тъй като тези хора дават ясен сигнал за тяхното намерение да живеят извън системата. 

Ето как, ако спрете вашата ОРС застраховка, името ви отива в база данни, достъпна за всички ОРС. 

Ако се запишете при друга ОРС, няма проблем, махат името ви от базата данни. Обаче, ако не се 

запишете при никоя друга ОРС, сигнални лампи ще светнат навсякъде. 

Какво ще се случи след това? Запомнете – няма обща собственост в общество без държава. Ако сте 

извън системата, къде ще отидете? Не можете да хванете автобус – автобусните компании няма да 

обслужват извънсистемни индивиди, тъй като тяхната ОРС ще изисква да обслужват само клиенти 

с ОРС покритие, в случай на нараняване или спречкване. Искате да заредите бензин? Няма да 

успеете по същата причина. Може да се опитате да се возите на стоп, разбира се, което може и да 

сработи, но какво става като стигнете до дестинацията си и искате да си вземете стая в мотел? Без 

ОРС покритие няма да стане. Искате да спите в парка? Парковете са частни, така че продължавайте 

нататък. Огладнявате? Няма храни, няма ресторанти, няма храна! Какво ще направите? 

При това положение какъв стимул имате да се обърнете към престъпен живот? Да работите честно 

и да имате покритие от ОРС се изплаща доста добре. Да сте извън системата обръща цялата тежест 
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на комбинираната система от ОРС срещу вас и, дори и да успеете да оцелеете и да откраднете 

нещо, то вероятно ще е защитено срещу неоторизирана употреба. 

Нека приемем, че по някакъв начин се справите с всичко това и успеете да откраднете, то къде ще 

продадете откраднатите вещи? Не сте защитени от ОРС, така че кой ще купи от вас, знаейки, че 

няма полезен ход, ако нещо не е както трябва? Освен това, всеки, който взаимодейства с вас може 

да му бъде спряно покритието от ОРС и също да изпита горните трудности. 

Ще има ли черни пазари? Вероятно, но къде ще оперират? На хората им трябва място да живеят, 

коли под наем, дрехи, храна. Без ОРС няма участие в икономическия живот. 

Също така проституцията, хазарта и наркотиците няма да са „нелегални“ в общество без държава, 

а, според някои изчисления, премахването дори само на войната срещу наркотиците ще премахне 

80% от насилствените престъпления. Няма вносни мита или ограничения, така че контрабандата 

става безсмислена. Валутата ще бъде частна, както ще видим по-нататък, така че 

фалшифицирането ще бъде много по-трудно. 

Освен това, няма да има данъци, следователно парите, с които ще се прибирате вкъщи ще са 

много повече в общество без държава! 

По-малко възможности, по-ниски печалби и повече стимули да се работи честна работа – няма по-

добър начин да се насочат тези, които реагират само на стимули далеч от престъпния живот. 

Ето защо може да твърдим, че което и да е общество без държава ще се справи много по-добре 

със защитата на гражданите си срещу престъпления с мотив. Но какво да кажем за престъпленията 

от страст? 

 

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ОТ СТРАСТ 

Престъпленията от страст са по-трудни за предотвратяване, но също така представляват и много 

по-малък риск за хората извън кръга, в който се случват. 

Да кажем, че човек убие жена си. И двамата имат покритие от ОРС, разбира се, и техните ОРС 

договори ще имат специални клаузи забраняващи убийството. Поради това мъжът ще е обект на 

санкции според договора му, вероятно принудителен труд в контролирана среда и рехабилитация, 

докато не бъде изплатена определена финансова глоба, тъй като ОРС ще трябва да плати 

финансови обезщетения на близки и наследници. 

Добре, ще кажете, но какво ако нито мъжа, нито жената имат ОРС покритие? Е, къде ще живеят? 

Никой няма да им даде апартамент под наем. Ако притежават изцяло жилище, кой ще им продава 

храна? Или бензин, вода, електричество? Кой ще ги наеме на работа? Коя банка ще приеме парите 

им? 
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Да кажем, че само съпругът-убиец, замислящ убийството на жена си, спре ОРС договора си без да 

ѝ каже. Първото нещо, което ОРС на жена му ще направи е да я информира за действията на 

съпруга ѝ, да я предупреди за лошите намерения, които могат да се крият зад това и да ѝ помогне 

да се премести, ако тя пожелае. Ако реши да не се премести, нейната ОРС бързо ще спре договора 

ѝ, тъй като избирайки да живее с човек извън системата, тя се излага на непоносимо висока 

опасност (и по-този начин излага и ОРС на висок риск от финансови загуби). В тази ситуация както 

съпруга, така и съпругата са решили да живеят без ОРС и ще имат непреодолими проблеми да си 

намират храна, подслон, пари и т.н. 

По този начин убийците ще бъдат обект на наказания от ограниченията, наложени от техните ОРС, 

или ще издадат намерението си чрез спирането на ОРС договора си предварително, при което ще 

е възможна намеса. 

Нека видим нещо малко по-сложно – преследването. Жена бива обсебена от даден мъж, започва 

да му звъни по всяко време на денонощието и да го преследва навред. Ако човекът е сключил 

застраховка срещу преследване, неговата ОРС ще се задейства. Ще се обади на ОРС на жената, 

която ще ѝ каже – спри да преследваш човека или спираме договора ви. А как нейното ОРС ще 

знае дали се е отказала от преследването? Ами мъжът ще спре да го докладва. Ако има спор, тя ще 

носи гривна на глезена за известно време, за да докаже правотата си. И помнете, тъй като няма 

държавна собственост, на нея може да ѝ бъде наредено да не ходи по определени тротоари, 

улици или паркове. 

(Ако мъжът няма застраховка против преследване, няма проблем, просто ще бъде по-скъпо да си 

купи такава с „вече налично състояние“). 

Въпреки, че може да ви изглежда непозната, идеята за ОРС не е нова – те са древни колкото и 

цивилизацията, но са били изтикани настрани от непрекъснатото увеличаване на държавната власт 

през последните стотина години. 

В миналото, нежеланото поведение бива наказвано с отхвърляне от обществото, а рисковете са 

намалявани от доброволни „приятелски общества“. Мъж, който напуска жена си и децата си, или 

жена, която забременява без брак, вече не са приети в доброто общество. ОРС развиват тези идеи 

до следващата степен, като правят цялата информация, която преди това е известна на местното 

общество, достъпна до света като цяло, точно както кредитния рейтинг. (Ако предпочитате 

информацията ви да се държи в тайна, ОРС без съмнение ще предлагат и тази възможност.) 

Наистина няма граници за ползите, които ОРС могат да донесат на едно свободно общество – 

застраховки могат да се направят за неща като: 

- съпругата на даден мъж да роди дете, което да не е негово; 

 

- дъщерята да забременее без брак; 

 

- проблеми със забременяването за женени двойки; 
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- ...и много други.  

 

Всички гореизброени застрахователни полици ще изискват от ОРС да предприемат активни 

действия, за да предотвратят подобни поведения. Умът наистина не може да обхване всички 

превантивни стъпки, които могат да бъдат предприети! Важното нещо, което да се помни е, че 

всички тези договори са доброволни и по този начин не нарушават моралния абсолют за 

неинициирането на насилие. 

В заключение – как се справя анархисткото общество с насилствените престъпления? Брилянтно! В 

общество без държава има по-малко престъпници, повече превенция, по-големи наказания, както 

и моментално засичане на тези, които се стремят към престъпен живот поради оттеглянето им от 

ОРС системата. Повече стимули за честен труд, по-малко стимули за престъпен живот, без място, 

където хора извън системата да се крият и цялостно отхвърляне от обществото на тези, които 

решат да действат извън цивилизования свят на договори, взаимна защита и обща сигурност. И 

запомнете, държавите през 20-ти век причиняват повече от 200 милиона смъртни случаи. При това 

положение наистина ли се притесняваме от частни арести и кражби на бижута? 

Няма система, която да замени несъвършените хора с идеални ангели, но обществото без 

държава, като награждава добрината и наказва злините, поне ще направи така, че всички дяволи 

са видими, вместо да ги крие в текущата смъртоносна мъгла от власт, политика и пропаганда. 

 

КЛЕТКИТЕ СА САМО ЗА ЗВЕРОВЕ... 

 

Както беше споменато, ОРС са частни застрахователни компании, чиято единствена цел е да 

посредничат за разрешаването на спорове между хората. Ако вие и аз подпишем договор, и 

двамата се съгласяваме предварително да даваме спорове, които не можем да решим помежду си 

за арбитраж пред дадена ОРС. Също така, можем да изберем да позволим на ОРС да предприеме 

действия ако, който и да е от нас откаже да се съобрази с решението ѝ, като например отнемане на 

собственост или парична глоба. 

Дотук добре. Обаче, възниква проблем ако нямам ОРС договор и започна живот на грабежи, 

убийства и палежи. Как да се справим с такъв човек? По-горе предложих възможността ОРС да се 

обединят и да откажат всякакви стоки, услуги и договори на насилствени престъпници. 

Някои читатели може да се опасяват от силата, която ОРС ще имат в анархистко общество. Когато 

разглеждаме как общество без държава би се справило с убийци, разглеждаме крайна ситуация, а 

не ежедневни икономически и социални взаимоотношения. Един доктор може да каже: ако 

пациент има инфектиран крак и нямаш антибиотици, ампутирай крака. Това не означава, че 

препоръчва рязането на крака при по-благоприятни обстоятелства. Когато казвам, че ОРС ще 



 

96 | С т р а н и ц а  
 

следят насилствените престъпници и ще им отказват достъп до стоки и услуги, нямам предвид, че 

ще могат да го правят с всеки. На първо място, изборът на клиентите ще направи това невъзможно. 

Собственик на магазин може да забрани на когото си поиска да влиза в магазина му, но не може 

да го прави произволно, защото ще банкрутира. По подобен начин, ако хората видят, че ОРС 

действа несправедливо, то тя бързо ще се окаже без клиенти. 

Най-важното нещо, което трябва да се запомни е, че ОРС са напълно доброволни, както и че 

стотици ОРС ще са в постоянно боричкане за нашите пари. Ако се страхуваме, че ще се превърнат в 

сбор от квази-полицейски държави, те ще трябва да отговорят на тези страхове, ако ни искат за 

клиенти. 

Как биха могли да го направят? Разбира се, че чрез договорни задължения! За да подпишем с ОРС, 

тя ще трябва да ни предложат моментално спиране на договорите, както и парични обезщетения, 

ако някога ни тормозят или се отнесат несправедливо към нас. В интерес на правенето на бизнес, 

договорите с ОРС ще имат клауза, задължаваща всякакви спорове с клиенти да бъдат решавани от 

отделно ОРС по избор на клиента. Всичко това е стандартна практика в управлението на 

договорен риск. 

С други думи всеки, който казва „ОРС ще се превърнат в опасни фашистки организации“, 

представлява чудесна бизнес възможност за всеки, който може да отговори на това опасение по 

положителен начин. Ако не ви харесва идеята за ОРС, запитайте се: има ли някакъв начин моите 

опасения да бъдат уталожени? Има ли някакви договорни условия, които биха ме изкушили да 

вляза във взаимоотношение с ОРС? 

Ако има, то магията на свободния пазар ще ги осигури. Някои ОРС ще ви предложат да ви платят 

милион долара, ако се отнесат несправедливо с вас и вие може да ги изберете! Други ОРС ще се 

обединят и ще направят наблюдаващ борд, който редовно ще претърсва складовете им за 

нелегални оръжия и армии. ОРС ще финансират наблюдаващи организации, които редовно ще 

правят оценки на честността на ОРС. 

Ако никое от горните не ви привлича, то очевидно ОРС системата не е за вас, но тогава и сегашната 

държавна система не е за вас, тъй като тя е едностранна, потисническа и диктаторска. И помнете, в 

свободно общество, каквото описвам, винаги може да изберете да живеете без ОРС или да 

платите за услугите ѝ, когато имате нужда от тях (както споменавам в „Обществото без Държава“), 

стига да не започнете да крадете и убивате. 

За тези, които все още си мислят, че ОРС ще станат държави, каня ви да видите пример от реалния 

свят за ОРС – един от най-големите „работодатели“ в света. В момента над 300,000 души разчитат 

на него за значителна част от дохода си. Повечето от нещата, които продават са толкова евтини, че 

съдебните процеси не са ценово-ефективни, а транзакциите често пресичат несъвместими 

държавни граници – с други думи, оперират в общество без държава. 

И така, как eBay разрешава спорове? Чрез диалог и разпространяване на информация. Ако не 

платя за нещо, което съм получил, получавам черна точка. Ако не доставя нещо, което ми е 
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платено, получавам черна точка. Всеки, с който имам взаимоотношение може също така да оцени 

моите продукти, обслужване и поддръжка. Ако имам лоши оценки, ще трябва да продавам 

продуктите си по-евтино, тъй като при равни други условия, хората предпочитат да си имат работа 

с доставчик (или купувач) с добри оценки. Ако достатъчно хора ме оценят слабо, ще изгубя бизнеса 

си, тъй като риска да се правят сделки с мен става твърде висок. Няма полиция или съд или 

насилие – справянето с кражбите е чрез комуникация и споделяне на информация. 

По този начин eBay е най-голямата ОРС към момента. Наистина ли се страхуваме, че ще стане 

квази-държава? Наистина ли някой лежи буден и се чуди дали екип спецчасти на eBay ще нахлуе 

през вратата на жилището му и ще го отведе в някой островен гулаг, където ще го принудят да 

програмира? 

Причината държавите да са толкова ужасни е, че във всяка система има пробойни. Затова са 

необходими проверки и настройки на всяка предложена форма на обществена организация. Това 

е красотата на ОРС подхода. Тези, които не харесват, не вярват или се страхуват от ОРС могат 

просто да не взаимодействат с тях и да разчитат на ръкостискане, репутация и доверие или да 

създадат собствена ОРС. Тези, при които подобни подходи не работят, например мултимилиони 

договори и дългосрочни наеми, могат да се обърнат към ОРС. Тези, които се страхуват, че ОРС ще 

се превърнат в мини-държави, могат да основат наблюдаващи агенции, които на ги следят 

(вероятно финансирани от други, които споделят техните страхове). 

Накратко: мнозинството от хората или могат да си сътрудничат за взаимна изгода или не могат. 

Ако могат, обществото без държава ще работи – особено предвид факта, че милиони умове, много 

по-добри от моя, непрекъснато ще търсят най-добрите решения. Ако не могат, то никакво 

общество не може да сработи и сме обречени на робство и зверства по природа. 

Ето защо отстоявам твърдо тезата си за „Зверовете в Клетка“ по-горе – ако грабите, насилвате или 

убивате, ще подкрепя всяко действие на обществото, което намалява вашата способност да 

оцелеете в него. Искам да ви видя прогонени в пустошта, да ви се отказва настаняване и храна, а 

лицето ви да е навсякъде, така че невинните да са в безопасност като ви държат настрана. Мразя 

бандитите колкото мразя и държавата и именно защото бандитите съществуват, държавата не 

може да продължава да съществува, тъй като държавата винаги обезоръжава честните граждани и 

окуражава и защитава бандитите. 

 

АНАРХИСТКИ ДИКТАТУРИ: КАК СВОБОДНОТО ОБЩЕСТВО ПРЕДОТВРАТЯВА 

ПОЯВАТА НА ДЪРЖАВИ 

 

Едно от най-честите опровержения на идеята за общество без държава е вярването, че една или 

повече ОРС ще се наложат над останалите и ще създадат нова държава. Това вярване е погрешно 

по много начини, но има известно упорство, което почти буди адмирации. 
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Ето основното опровержение: 

В общество без държава, каквито и агенции да възникнат, за да спомагат разрешаването на 

спорове, неизбежно ще се превърнат в заместител на държавата. Тези агенции може в 

началото да започнат като конкуренти на свободен пазар, но с времето една ще доминира 

останалите икономически, а след това ще поведе война срещу конкурентите си и накрая ще 

наложи нова държава върху населението. Нестабилността и насилието, които тази „ОРС 

гражданска война“ ще причини на населението ще са много по-лоши от съществуващите 

държави. Поради това, анархисткото общество е твърде рисков експеримент, тъй като така 

или иначе накрая пак ще имаме държава! 

Това опровержение на анархистка обществена структура се смята за едва ли не очевидно вярно и 

никога не бива представяно с реални доказателства. Разбира се, тъй като дискусията за общество 

без държава включва бъдеща теоретична ситуация, емпирични примери не могат да бъдат 

приведени. 

Обаче като всеки аргумент с участието на човешка мотивация, хипотезата за заместването на 

държавата може да бъде разгледана от гледна точка на логиката. 

 

ПРЕДПОСТАВКИ 

Основата на хипотезата за „заместването на държавата“ е, че хората предпочитат да имат 

максимум приходи при най-малък разход на енергия. Мотивът на ОРС да използва сила е, че като 

премахне всички конкуренти и поеме военен контрол над даден регион, ОРС може да спечели 

повече пари, отколкото чрез конкуренция на свободния пазар, както и че си струва да се 

инвестират ресурси във военен конфликт, за да се осигури постоянен източник на доход от 

данъчната база. 

Може изцяло да приемем тази предпоставка, стига да бъде прилагана еднакво към всички хора в 

общество без държава. За да направим аргумента за „заместването на държавата“ дори по-силен, 

ще трябва да приемем, че никакви морални скрупули не могат да влияят на взимането на 

решения. Като сведем „желанието да господства“ до проста сметка за икономическата 

ефективност, можем да премахнем възможните етични пречки от ситуацията. 

 

НАЧАЛНАТА ТОЧКА 

Нека започнем с общество без държава, в което гражданите доброволно избират да сключат 

договор с ОРС с цел защита на собствеността си и разрешаване на спорове. Всеки гражданин има 

възможността да прекрати договора си със своята ОРС. 

Има три възможни варианта ОРС да получи военен контрол над цял регион: 
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1. Като тайно събере армия, а след това внезапно атакува конкурентите си; 

2. Като открито събере армия, след това направи същото; 

3. Като се представя за доброволно „отбранително ОРС“, събирайки оръжия за законна 

защита на гражданите, а след това да обърне същите тези оръжия срещу гражданите и да 

се обяви за нова държава. 

Има една допълнителна възможност, която е: отделен гражданин да се опита да събере своя 

армия. 

Нека ги разгледаме поред. 

 

ТАЙНАТА АРМИЯ 

При този сценарий, да кажем, че ОРС управител, наречен Боб, реши, че му е писнало да се 

разправя с клиенти на доброволни начала. Решава, че ще харчи фирмени пари, за да купи огромни 

количества оръжия и да обучи армия. (Нека за момента предположим, че Боб може сам да вземе 

това решение и няма нужда да иска одобрение на борд, банка или инвеститор.) 

Нека приемем, че ОРС на Боб има приходи от $500 милиона на година и печалба от $50 милиона. 

Първото предизвикателство, с което ще се сблъска Боб е: Как по дяволите да платя за армия? 

Имайки предвид, че в свободно общество няма начин да се знае точно колко от гражданите са 

въоръжени и какви оръжия имат, ще е необходимо да се преосигури и да събере доста 

внушителна и превъзхождаща армия, за да управлява цял регион, иначе инвестицията на Боб ще е 

напълно изгубена при военно поражение. Подобна армия няма да е никак евтина. За целта на 

аргумента, да кажем, че ще му струва $500 милиона за 5 години, за да събере тази армия – със 

сигурност оценка, занижена спрямо реалната. Как ще събере парите, за да плати за това? 

 

ПОВИШАВАНЕ НА ЦЕНИТЕ 

Най-очевидния начин Боб да събере 500-те милиона е да таксува по-скъпо клиентите си. Тези пари 

представляват повече от 10 години от печалбите на ОРС-то му (реинвестирането на $50 милиона за 

5 години при 10% на година прави $805.26 милиона). И така, за да плати за армията си в рамките 

на 5 години, Боб ще трябва поне да удвои цените си. Тъй като вече приехме, че алчността на Боб го 

стимулира да създаде нова държава, както и че тази алчност е често срещана в обществото, можем 

също така да приемем, че неговите клиенти имат същата мотивация. И така, точно както Боб иска 

да има армия, така че да може да извлече максимални доходи, неговите клиенти не искат Боб да 

има армия, поради същите причини. В момента, в който Боб информира клиентите си, че от днес 

нататък ще ги таксува двойно за същите услуги, ще загуби всичките си клиенти и ще остане без 

работа. За съжаление Боб няма да получи своята армия. 
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ОТКРИТА АРМИЯ 

Може би Боб осъзнава тази опасност и смята да информира клиентите си, като им каже, че 

увеличава таксите им, за да създаде армия. „Помогнете ми да си купя армия, като ми плащате 

двойно на сегашните цени“, казва той, „и ще споделя плячката, която ще взема щом установя 

контрол над еди-кой-си квартал!“. Дори да приемем, че клиентите на Боб му повярват и имат 

желание да финансират подобна щура схема, тайната на Боб вече е известна на всички, така че 

обществото като цяло, включително всички останали ОРС, вече знаят за лошите намерения на Боб. 

Очевидно, всички други ОРС веднага ще престанат да работят с ОРС на Боб. Тъй като основна 

стойност на всяка ОРС е възможността да взаимодейства с други ОРС, точно както основната 

стойност на мобилния оператор е да може да взаимодейства с други мобилни компании, ОРС на 

Боб ще бъде поставена на колене. С други думи, Боб ще таксува повече от двойно години наред, 

докато предоставя значително по-лоша услуга и всичко това за много несигурна и опасна 

„печалба“. 

В допълнение, банката на Боб веднага ще спре да работи с него, правейки невъзможно плащането 

на заплати за служителите му, наем за офиса му, плащане на сметки. Електрическата компания ще 

спре да му осигурява ток, ще установи, че чешмите му не работят, телефоните ще са прекъснати. 

Много други неприятности ще му се случат в резултат на желанието му да бъде нов диктатор. 

Трудно е да си представим да изкара и пет дни, да не говорим да задържи клиенти, плащащи 

двойна цена за пет години, за да си направи армията! 

Дори да може да преодолее всички гореописани проблеми, трудно е да си представим, че 

клиентите на Боб ще са щастливи да го въоръжат с надеждата да сподели част от плячката. За 

разлика от държавата, която може да събира данъци както си поиска, ОРС трябва реално да 

защитават собствеността на клиентите си, за да продължат да работят. Имайки предвид, че тези, 

които сключват договори с ОРС са тези с най-голям интерес да защитят собствеността си, едва ли 

биха финансирали армията на Боб, тъй като няма да имат реално управление над тази армия, след 

като веднъж е създадена, т.е. няма как да наложат изпълнението на договорката за споделяне на 

плячката. В свободно общество хората няма да се опитват да „защитават“ собствеността си като 

финансират могъща армия, която след това да им я вземе когато си поиска. За такъв тип лудост е 

необходимо съществуването на държава!  

 

АЛТЕРНАТИВНО ФИНАНСИРАНЕ 

Може би Боб ще се опита да финансира армията си по други начини. Може да се опита да заеме 

парите, но банката ще му отпусне пари само, ако им предостави достоверен и измерим бизнес 

план. Ако бизнеса планът на Боб казва открито, че иска да създаде армия, банката му може да 

откаже да го поддържа по какъвто и да е начин, тъй като тя само ще загуби, ако такава армия бъде 

създадена. Ако Боб вземе парите от банката с лъжлив бизнес план, банката почти веднага ще 
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разбере това и ще си вземе остатъка от парите обратно, плюс глоби за Боб, който пак остава без 

армия! 

А ако Боб се опита да плати за армията си като намали дивидентите, които плаща на акционерите? 

Разбира се, на акционерите няма да им хареса и или ще го изхвърлят, или просто ще продадат 

акциите си и ще инвестират парите си другаде, съсипвайки ОРС на Боб. Може би Боб просто ще 

плаща по-малко на служителите си, но с това само ще ги хвърли в ръцете на други ОРС, също 

разрушавайки бизнеса му. 

Спокойно може да се каже, че е практически невъзможно за Боб да вземе пари, с които да плати 

за армията си, а дори и да вземе парите, бизнесът му няма оцелее подобно опасно престъпване на 

социални и икономически норми. 

Има и други опасности, които си струва да се разгледат. 

 

ЗАЩИТНИ ОРС 

Най-вероятната опасност изглежда идва от защитните ОРС, тъй като тези организации вече имат 

оръжия и персонал, който може да бъде използван срещу населението. Обаче това ще е доста 

трудно по две причини. Първо, защитните ОРС ще изискват инвестиции и банкови отношения, за 

да растат и да се развиват. Имайки предвид, че инвеститорите и банките няма да искат да 

финансират армия, която може да открадне собствеността им, те със сигурност ще вмъкнат 

множество „обезопасителни“ механизми в своите договори. Те ще искат проследяване на всички 

покупки на ОРС, точно счетоводство и гаранции, че не се събират тайни армии. 

Защитните ОРС ще имат проблеми с финансирането, подобни на тези на Боб. Да кажем, че Дейв е 

ръководител на защитна ОРС и един ден се събужда обзет от желание да събере своя армия и да 

плячкоса общността. 

На първо място, гражданите няма да сключат договор със защитна ОРС, която не подава редовни 

одити на всички оръжия и сметки, за да се подсигури, че не се създава тайна армия. Ако Дейв 

реши да заобиколи договорните си задължения и започне тайно да финансира собствена армия, 

как ще плати за нея? В момента, в който вдигне цените без да предложи нови или подобрени 

услуги, клиентите му ще знаят точно какви ги е замислил и ще оттеглят подкрепата си. Чао-чао, 

армия. Финансирането на Дейв ще е обект на всички проблеми, посочени по-горе. 

Можем да видим, че няма практичен начин която и да е ОРС да плати за тайна армия, без да 

разруши бизнеса си, докато го прави. Армиите са възможни само, когато държавата може да 

принуди данъкоплатците да ги субсидират. 
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НЕЗАВИСИМИ БОГАТАШИ 

Може би вместо Боб или Дейв имаме много богат човек, наречен Бил – мултимилиардер, който 

решава да събере армия и да се установи като диктатор. Поради своето неизмеримо богатство, той 

не зависи от клиенти, служители или акционери. Да кажем, че може да плати незабавно за армия 

от собствения си джоб. 

Предизвикателството пред Бил, разбира се е, че в свободно общество не може да си купи готова 

армия в местния Уол-Март. Армиите са като цяло икономически неизгодни, скъп разход в най-

добрия случай, така че е вероятно географската защита в свободно общество да е ограничена до 

няколко дузини ядрени оръжия, които да спрат потенциални агресори. Така, дори и да успее да си 

купи ядрено оръжие, това не помага особено на Бил, тъй като няма да може да го използва, за да 

надвие другите защитни ОРС-та. 

А по-конвенционалните оръжия? Част от услугата на защитните ОРС-та ще е да предлагат на 

абонатите си гаранция, че ще направят всичко възможно да предотвратят събирането на 

независима армия, тяхна или на някого друг. Ето защо производителите на оръжия ще трябва да 

отчитат всичко, което произвеждат и продават, така че да са сигурни, че не продават оръжия на 

тайна армия, вероятно в хълмовете на Монтана. Ако хората са наистина притеснени от 

вероятността някой да създаде частна армия, те ще работят само със защитни ОРС, които 

гарантират, че са купили оръжията си от открити и законни търговци, под независим контрол. 

Така, когато Бил дойде и иска да купи оръжия за $500 милиона и да наеме армия от десетки 

хиляди войници, един от въпросите, които ще получи е: откъде по дяволите ще се вземат? 

Производителите на оръжия няма просто да имат оръжия за $500 милиона на склад, тъй като 

търсенето на такива продукти ще е ограничено, а изработката и съхранението им си имат цена. 

Така производителите на оръжия ще трябва сериозно да увеличат производството си, а това не 

може да бъде скрито от населението или защитните ОРС, които ще бъдат пряко застрашени от 

разширеното производство. За да направят оръжията, производителите ще трябва да заемат пари, 

за да разширят производството си. Откъде ще вземат допълнителните средства? Техните банки 

няма да спонсорират подобно рисково начинание и веднага ще уведомят защитните ОРС, с които 

имат договор и ще спрат покритието на производителя на оръжие. Защитните ОРС и клиентите 

като цяло също никога няма да си имат работа с такъв опасен производител на оръжие и ще го 

изхвърлят от бизнеса. 

Никой производител няма да разшири производствените си мощности за еднократна покупка, 

точно както не си купувате кола, за едно единствено пътуване. Също така, защо му е на 

производител на оръжие да продава смъртоносни оръжия на частен гражданин, знаейки, че той 

ще може да използва оръжията, за да открадне още оръжия от производителя? 

На второ място, дори Бил някак да успее да се сдобие с необходимите оръжия, откъде ще дойдат 

десетките хиляди нови войници? В свободно общество армията няма да е търсена кариера, както е 

днес. За да се създаде армия от десетки хиляди души, Бил ще трябва да рекламира, да ги наеме, 
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да им плаща, да ги обучава и т.н. Това ще е невъзможно да се скрие. Тъй като ще е очевидно, че 

Бил събира армия, какво биха могли да направят хората, за да го спрат? 

На първо място, ако имаше възможен риск, банката му ще има клауза в договора си, давайки ѝ 

правото да откаже да обслужва плащания, очевидно насочени към финансирането на частна 

армия. На второ място, никоя ОРС няма да работи с Бил или войниците му от момента, в който 

стане ясно какво прави. Това ще означава, че: никой от войниците на Бил няма да има гаранция, че 

ще му бъде платено, магазините няма да им продават храна, електрическите компании ще ги 

отрежат, бензиностанциите няма да им продават гориво и т.н. Когато обществото като цяло иска 

да спре да работи с теб, става много трудно да преживяваш. 

 

ВЪПРОСЪТ ЗА ПЕЧАЛБАТА 

Помните ли, че започнахме този раздел с идеята, че някой иска да има армия, за да прави пари. 

Нека видим дали това може да бъде постигнато, дори ако всички гореизброени препятствия някак 

могат да бъдат преодолени. 

Да кажем, че нашия първи приятел, Боб, може някак да получи армията си, въпросът е – може ли 

армията да се изплати? 

Запомнете, на Боб ще му струва $500 милиона за пет години да събере армията си. Да кажем, че 

струва още $1 милиард през следващите пет години да подчини регион с прилична големина, 

поради загубите в жива сила и оборудване, свързани с битките. Каква възвращаемост може да 

очаква Боб? 

Ако знаете, че армията на Боб ще бъде пред вашата къща след две седмици и няма начин да я 

спрете, ще направите защита тип унищожена земя и ще си тръгнете, нали? Ще вземете всичко 

ценно и вероятно ще унищожите всичко, което не можете да вземете. И така, какво ще контролира 

армията на Боб? Не много. 

Но нека си представим, че армията на Боб все пак успее да вземе някакви ценности. Колко ще 

трябва да откраднат, за да са на печалба? 

Първо, нека видим алтернативите или колко губи Боб като събира армия. 

Боб трябва да инвестира пет години по $100 милиона, за да събере армията си. Колко му струва 

това общо? Ако Боб инвестира стоте милиона обратно в своята ОРС, то вероятно ще получи 10% 

възвращаемост. За пет години сложна възвращаемост това са $832.61 милиона. 

Тогава Боб трябва да инвестира още милиард долара за следващите пет години, превземайки 

серия от квартали. Колко ще му струва това в действителност? $1,665.22 милиона, т.е. $1 милиард 

инвестиран за 5 години. Но това не е всичко, $832.61-те милиона по-горе също ще имат 10% 

възвращаемост, което прави общо 1,340.93 милиона. 
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И така, петте години подготовка и петте години военни действия ще струват на Боб над $3 

милиарда. Предвид огромните рискове при такова начинание, инвеститорите биха искали 

възвращаемост от поне 20:1, подобни на очакванията към софтуерната ниша. Така Боб би трябвало 

да открадне над $60 милиарда, имайки предвид, че би искал да задържи част от парите за себе си. 

Откъде ще дойдат тези $60 милиарда? Изгорените домове? Изоставените автомобили? Трудно е 

да си представим, че нещата, до които ще се докопа Боб ще струват кой знае какво. 

(Историческите свидетелства като цяло подкрепят това заключение. Икономически погледнато 

империализмът е катастрофа за всички, освен за тези, които се облагодетелстват пряко от 

принудителната власт на държавата.) 

Също така, Боб е разрушил икономиката, която му позволява да изкарва 10% годишна 

възвращаемост на инвестицията си. Дори и ако открадне милиарди долари, пак ще са по-малко, 

отколкото би получил през живота си ако просто реинвестираше парите си! Реинвестицията също 

така носи значителната полза да не излага Боб на риска от смърт чрез убийство или на бойното 

поле. 

Ами ако Боб иска да нанесе изненадващ удар на гражданите и да започне да ги облага с данъци? 

Отново, всички ОРС ще загубят всичките си клиенти при подобен развой на събитията, така че ще 

предприемат всички възможни стъпки, за да го предотвратят. Също така ще намерят 

изобретателни решения за контрол, с които да спечелят потенциалните клиенти, подсигурявайки 

колективната бдителност срещу подобни изненадващи атаки. Още повече, тъй като няма граници в 

свободно общество, тези, които армията на Боб обгради просто ще избягат посред нощ, 

отървавайки се от хищническите му лапи. 

Обаче, дори всички гореописани проблеми да могат да се преодолеят и създаването на подобна 

армия да е едновременно възможно и печелившо начинание, решението за тази опасност е 

просто. Всяка защитна ОРС ще купи доверието на клиентите си, като им обещае да им плати 

обезщетение в размер далеч над всякакви възможни военни печалби, ако се открие, че ОРС-то 

събира армия. Както беше споменато по-горе, ОРС просто ще сложат милиони долари в 

доверителен фонд, които да бъдат изплатени на всеки клиент, който намери доказателства, че се 

създава подобна армия. Проблемът е решен. 

Когато разглеждаме серията стъпки, необходими, за да направят създаването на частна армия 

икономически изгодно, можем да видим, че е изключително малко вероятно това да е 

функционално възможно. Ако предположим, че икономическите стимули за максимална печалба 

биха накарали някой да поеме по такъв път, очевидно е, че страховете от неизбежна частна 

тирания са само въображаеми. 

Митологията за „заместването на държавата“ е просто поредната история-призрак, изобретена, за 

да ни държи в клетки с въображаеми решетки. 
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НЕРАЗУМНИ ЗАКОНИ? 

Друг въпрос, който редовно изниква относно анархистка обществена организация е степента в 

която различни общности ще създават и поддържат несправедливи или неразумни правила. Какво 

ще спре ислямска общност да въведе Шериат или определена група, която иска да отглежда 

децата си общо, или да има много съпрузи/съпруги, или да забрани носенето на червени дрехи? 

Това, разбира се, е възможно, но има няколко тенденции, които в анархистко общество биха 

обезкуражили и унищожили такива странни практики в дългосрочен план. 

На първо място, важно е да се разбере, че няма реално решение за това в рамките на държавата, 

ако не говорим за диктатура. При положение, че не инициираме агресия срещу други, група 

приятели и аз можем да се съберем и да живеем в огромна къща, да споделяме собствеността си и 

да живеем в полиаморна купчина от хипи-плът. Няма нищо нелегално в това в повечето 

демократични държави. Стига децата ни да са нахранени, обгрижени и образовани, ако желаем, 

можем да изберем да живеем в съжителство и да ги отглеждаме колективно. Подобно на това, ако 

група мюсюлмани иска да живее според правилата на Шериата и всеки доброволно приема тези 

правила и ги спазва по своя собствена воля, обществото без държава няма кой знае какво да 

направи.  

Държавите имат само насилието и пропагандата, с които да поддържат управлението си и затова 

те могат само да изпратят групи спецчасти, за да разгонват комуни; или танкове и хеликоптери, за 

да разпръснат религиозни групи, но малко от нас биха аплодирали това като разумен и 

положителен отговор на предизвикателството на различните вярвания в обществото. 

Икономически, общество без държава се характеризира най-вече с невъзможността на дадени 

групи с насилие да прехвърлят разходите за техните предпочитания върху останалите. 

Ако сте част от група, която иска да нахлуе в Ирак, например, ще трябва да намерите начин да го 

направите сами. Няма да може да печатате пари или да облагате останалите с данъци, за да 

платите за своите предпочитания. Едва ли някой от нас наистина вярва, че самозваните ястреби в 

сегашната политическа администрация биха решили да извършат геноцид срещу населението на 

Ирак, ако им беше изпратена многомилиардната сметка за злините, които са извършили. Дали 

някоя истински частна финансова институция би финансирала подобна инвазия? Разбира се, че не 

– войната е невъзможна без данъци. 

Икономически най-ефективната правна система е тази, която заделя разумни ресурси, за да 

предотвратява проблемите преди те да се случат, а извън това стои инертна и чака някой да се 

оплаче от несправедливост. 

ОРС системата е чудесна за предотвратяване на проблеми, тъй като по подразбиране съдържа 

всякакви предупредителни сигнали за криминално поведение, както описахме по-горе. Какво 

имам предвид под това да стои инертна? 

Нека вземем за пример хазарта. 
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Хазартът, въпреки, че може да се превърне в зависимост, е доброволна сделка между възрастни. 

Във всяка разумна правна система, там, където има съгласие, не може да има престъпление. Човек 

може да се оплаче, ако изгуби ризата си на масата за рулетка, но не може да твърди, че е жертва 

на насилие или измама. 

Ако разбираме това, можем да видим, че има огромна разлика между проактивна и реактивна 

правна система. Реактивната правна система чака търпеливо докато получи оплакване относно 

несправедливост, тогава се задейства и осигурява правосъдие. 

Проактивна правна система изпраща вълни от въоръжени мъже, ровичкайки и ръчкайки наред, за 

да хване и накаже възрастни, взаимодействащи си мирно и доброволно. Този тип правосъдна 

система е грозно доведено дете на Испанската инквизиция и възниква от истерична форма на 

агресивен морален пуританизъм, обикновено с религиозни корени. В този тип правна система 

липсата на насилие или измама не е достатъчно, за да могат хората да избегнат морално 

заклеймяване, залавяне и наказание. Тези „доброволни престъпления“ обикновено са свързани 

със субстанции, влияещи на съзнанието, хазарт и проституция, и често биват въвеждани в 

държавите от жените, които откриват, че са се омъжили за грешния мъж (Женското Християнско 

Общество на Въздържателите и т.н.). 

Дейности, които някои хора намират за неприятни, биват изобличавани и наказвани не защото 

участниците в тях ги намират за лоши и неморални, а защото други хора го правят. Човек, пушещ 

някакво растение, залагащ пари или плащащ за секс очевидно няма да се оплаче от престъпление, 

нито ще го направи човекът, продаващ му растението, казино чиповете или секс. Вместо това 

други са тези, които искат да упражнят морално възмездие срещу подобни прекрачвания на 

нормите. 

Менкен пише: „Пуританизъм: Преследващия те страх, че някой, някъде, може да е щастлив.“. Като 

философ не съветвам, нито вярвам, че наркотиците, хазарта или посещаването на проститутки е 

рецепта за дългосрочно щастие и мъдрост, но също така разбирам, че неразумните или недобре 

преценени действия не се разрешават с инициирането на насилие. 

Вкарването на тази трета страна в правната система – субектът, който повдига обвинения без да 

има оплаквания от който и да е от участниците във взаимодействието, е много, много скъпо. Може 

ли да си представите колко ще е скъпо за компютърна компания да изпраща някого до къщата ви 

всеки път, когато искате да инсталирате програма, за да се увери, че сте го направили правилно? 

Сравнете го с цената на средностатистическия реактивен център за обслужване на клиенти – ще е 

стотици, ако не и хиляди пъти по-скъпо. 

Има много хора, които намират за силно укорително, че други хора се наслаждават на 

консумирането на субстанции, които влияят на съзнанието. Колко от тях обаче биха искали лично 

да платят истинската цена за това възмущение? 

В САЩ, агенцията за контрол над наркотиците има бюджет от над $2.3 милиарда за 2007-ма 

година. Ако си представим, че има може би 25 милиона данъкоплатци в САЩ, които са яростни 
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противници на наркотиците, дали биха останали все така против наркотиците, ако всеки от тях 

получи сметка за $100 на година? А какво да кажем за $100 на година, колкото струва да се държат 

в затвора осъдените след действията на тази агенция и стоте долара в правни разходи? Общо 

войната с наркотиците струва над $20 милиарда долара на година - $800 за всеки от 25-те милиона 

данъкоплатци, които толкова ненавиждат наркотиците.  

Колко от тези хора ще открият, че като на магия могат да приемат т.нар. „живей и остави другите 

да живеят“ подход спрямо употребата на наркотици, ако им изпращат сметка от $800 всяка 

година? Може ли да си представим 50% от тях да се откажат? Ако да, то останалите 12.5 милиона 

души ще получат сметка за $1,600 – колко от тях биха се отказали при такава сметка? Половината? 

Добре, нека на останалите изпратим сметка за $3,200 и т.н., докато на последния, на когото 

изпратим сметка за $20 милиарда някак намери доброта в сърцето си да избегне сметката като 

подходи толерантно и със съпричастност. 

„Войната срещу наркотиците“ (която, разбира се, е война срещу хората, не срещу наркотиците), 

неизбежно ще рухне, ако тези, които намират наркотиците за толкова ненавистни, трябва да 

платят от джоба си за своето моралното възмущение. 

По подобен начин налагането на Шериат изисква проактивна правна система, която е ужасно 

скъпа спрямо реактивна правна система. Колко дълго ще продължи подобна безкомпромисна 

религиозност, ако фанатиците трябва да плащат за манията си от собствения си джоб, при това 

изправени пред конкуренцията на чудесно работещи правни системи, които таксуват една десета 

от това? 

Проактивните правни системи за скъпи до положение, в което са непрактични, освен ако 

разходите не могат да се покриват чрез насилствено изземване от други хора. Така знаем със 

сигурност, че проактивните правни системи ще имат къс живот в общество без държава и че 

естественото правосъдие на реактивните правни системи много бързо ще стане и ще остане 

нормата. 

С други думи това, което често се нарича „култура“, в повечето случаи е просто сбор от 

насилствено субсидирани ирационални предразсъдъци. 

 

УПРАВЛЕНИЕ НА ТАНКОВЕТЕ 

Два други въпроса, които се повдигат относно анархизма са за проблема с „танка в градината“ и за 

контрола над оръжията. Оставих тези примери в частта с разсъжденията, тъй като отговорите на 

тези въпроси се отнасят и към много други ситуации. 
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ТАНКЪТ В ГРАДИНАТА 

Възражението звучи по следния начин: 

„Да предположим, че имате съсед, който е обсебен от военна техника и започне да строи танк в 

задния си двор. Машината изглежда като напълно реалистичен танк. Съседът дори си купува 

снаряди и кара танка напред-назад в двора си, насочвайки дулото директно към вашата къща. 

Това, очевидно, не е добра ситуация за вас, но вашия съсед просто упражнява правото си на 

собственост, така че какво право имате да се месите в неговото строителство на танкове? Ако 

отнесе покрива на къщата ви, със сигурност можете да отвърнете с действия, но не е необходимо 

да чакате да се случи бедата, за да се намесите, ако трябва и със сила.“ 

Ако считаме, че анархизъм значи общество без правила и закони, то това изглежда като объркващ 

проблем. В държавно общество просто има закони, забраняващи частни лица да притежават 

танкове и проблема е решен! 

Обаче, както дискутирахме по-горе, анархизмът не е общество без правила и закони, а е пълен с 

агенции, изцяло посветени на предотвратяване на възможни проблеми. Някои казуси са сложни и 

трудни за засичане, но „танкът в градината“ определено не е сред тях. Още повече, ако имаме 

притеснения, че военна техника може да бъде използвана срещу нас, то едва ли е мъдро 

„решение“ да въоръжим до зъби държавата и да се обезоръжим ние самите. 

Ако хората се страхуват от „танка в градината“, всичко, което трябва да направят е да подсигурят, 

че договора им с ОРС съдържа защита срещу добре въоръжени съседи. Как може да се постигне 

това? Е, когато аз и жена ми си купихме къща, подписахме договор, указващ, че няма да 

боядисваме фасадата на къщата за период от пет години. Сигурен съм, че нямаше да се 

поколебаем да подпишем договора и ако имаше клауза, забраняваща танковете, ядрените оръжия 

и самолетоносачите. 

Ако някой наруши договора със своята ОРС като построи такива оръжия, то ОРС може да задейства 

всички наказания на отхвърляне и изключване, които вече дискутирахме. 

 

КОНТРОЛ НАД ОРЪЖИЯТА 

Някои хора предпочитат да живеят в квартали, където няма оръжия. Други хора предпочитат да 

живеят в квартали, в които всеки има оръжие. А трети не се интересуват особено от това дали 

съседите им имат или нямат оръжия. Анархизмът чудесно задоволява предпочитанията на трите 

групи в това отношение. Ако строите сграда в нов квартал, може да изискате всеки, купуващ къща, 

да подпише договор, с който се задължава да не притежава оръжие. Възможностите за налагане 

на този договор са безкрайни, но не е необходимо да се навлиза в личното пространство. Ако аз 

оперирах ОРС и исках да предотвратя притежанието на оръжие, просто ще спра договора си с 

всеки, забелязан с оръжие в квартала, включително при самоотбрана. 
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От друга страна, бих могъл да построя квартал, който изисква всеки да иска да има и да знае как да 

борави с оръжие, както вече е случая с Швейцария. Ако вярвам, че притежанието на оръжие е 

нетен плюс, бих си купил къща в квартала. 

Аха, но ако имаш оръжие в жабката на автомобила и пътуваш от квартал в квартал. Е, тогава просто 

поемаш риска, че ако открият това, от вашата ОРС могат да прекратят договора ви, точно както ако 

носите скрито оръжие в много от държавите по света. Или може да не се интересуват от 

преминаващи шофьори. 

Като цяло изглежда малко вероятно да има малко до никакви ограничения върху притежанието на 

оръжие в общество без държава. Нивото на престъпност ще е поне 90% по-ниско от днешното. 

Децата ще растат по-щастливи, по-образовани и по-сигурни. И, разбира се, няма нужда да имате 

оръжие, за да получите защитните ползи от притежанието му. Крадец, който иска да нахлуе в 

къщата ви не знае предварително дали имате или нямате оръжие. Ако всеки е разоръжен по 

закон, тогава може да е доста сигурен, че нямате. 

В общество без държава няма „закони“ срещу притежаването на оръжие освен тези, в които 

хората влизат доброволно. Ако голям брой крадци някак намерят начин да съществуват в 

анархистко общество, те без съмнение ще бъдат привлечени от кварталите с правила срещу 

притежанието на оръжия, така че ще имат по-малък риск по време на грабежите си. Ако този тип 

престъпления станат чести, тогава произволното притежание на оръжие ще бъде добро решение. 

Ако тези престъпления станат изключително редки, както най-вероятно ще стане, имайки предвид, 

че само ментално болните ще ги опитват, тогава притежанието на оръжие няма да е необходимо, 

ще е ненужно бреме и вероятно носенето на оръжие почти ще изчезне. Все още ще има хора, 

които имат оръжие, но те ще са малцинство от ексцентрични колекционери, като тези, които 

колекционират средновековни мечове – наследство от брутално минало, което отдавна е само 

част от историята. 
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ЧАСТ 3: ПРИМЕРИ 

 

ПЪТИЩА 

 

Въпросът с пътищата винаги се повдига като централно опровержение срещу обществото без 

държава, в което има известен смисъл, тъй като пътищата са някаква форма на обща собственост, 

която всички сме изпитали от първо лице и е трудно да си представим как биха изглеждали без 

наличието на държава. 

Предполага се, че алтернативата на държавно финансирани пътища са пътища, финансирани с 

пътни такси. Това се счита за катастрофално решение, тъй като кой би искал да спира на всяка 

пресечка, за да слага четвърт долар в апарата? 

Спомняйки си методологията от по-горе, важно е да се поставим в ума на строителя на пътя, 

седейки от другата страна на тази маса и опитвайки се да ни продаде пътищата си. 

Представете си, че сте дали доживотните си спестявания, за да построите сложна мрежа от 

пътища. Ако не привлечете шофьори, които да искат да плащат, за да ги ползват, сте свършен – 

децата ви ще се приспиват с плач вечер. 

Когато се изправите, за да направите представяне пред група от потенциални клиенти – шофьори, 

наистина ли ще им кажете, че, за да пътуват половин миля да си купят хляб ще трябва да спират 

няколко пъти и да поставят четвърт долар в апарата? 

Разбира се, че не. 

И така, как ще убедите шофьорите да използват пътищата ви? 

За тези, които се прекарали време и пролели пот и кръв в света на предприемачеството, това е 

точно начина, по който много компании се финансират. Представяте бизнес проекта си пред група 

инвеститори, които играят сериозна игра на „адвокат на дявола“, опитвайки се да намерят дупки в 

бизнес плана ви. 

Ако цялото ви бъдеще зависи от това, как бихте отговорили на тези възражения? Ако не можете да 

дадете добри отговори, то никога няма да продадете пътищата си. 

Със сигурност не съм експерт по строителството – бях предприемач в софтуерния свят, но мога да 

ви кажа няколко възможни отговора, които бих разгледал, за да се подготвя за подобна среща. 

Мога също така да ви кажа, че нито един от тях няма да включва решение, при което водачите да 

спират на всеки няколко минути, за да бутат монети в цепка. 
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Ако отчаяно исках да построя пътища в общество без държава, първо бих отишъл при 

строителните компании, които искат да построят къщи или търговски центрове в зона, до която до 

момента няма път. Ако искаш да построиш търговски център на няколко мили извън града, едва ли 

ще привлечеш много инвеститори, освен ако бизнес плана не включва достъп до него по път, тъй 

като много малко хора биха се насладили на перспективата да правят пешеходен преход до 

търговски център. 

Ако разработвате жилищен комплекс, ще имате същото изискване. Вярно е, че можете да 

продадете къщите и без достъп до път, но ще можете да ги продадете за повече, отколкото ви 

струва да го построите. 

Има два типа пътища в две различни среди: магистрали и междуградски пътища, както и вече 

съществуващи и нови пътища.  

 

НОВИ ПЪТИЩА 

Лесно е да разберем, че магистралите до нови места ще бъдат построени при свободен пазар, 

поради простата причина, че ако не можеш да построиш магистрала до новото място, това ново 

място няма да го има. На второ място, няма особен смисъл да се прави магистрала до нов 

жилищен квартал, без да се направят и пътища от магистралата до квартала. 

Така, новото строителство ще бъде построено само, ако в същото време се построят и пътища, 

които да водят до него. 

Ако искам да купя нова къща някъде извън града и се строят нова магистрала и нови пътища, за да 

удовлетворят желанието ми, със сигурност ще съм много заинтересован от дългосрочното им 

качество, тъй като голяма част от стойността на новото ми жилище зависи от това колко лесен и 

удобен е достъпът до него. 

Дългосрочното качество на тези пътища е значим фактор, дори вероятно решаващ такъв, за 

решението ми дали да купя къща. Качеството на пътищата е важно колкото и качеството на 

строежа на къщата, когато става въпрос за оценка на стойността на имота. Колко ще платите за 

имение за милиони насред джунглата на Амазонка, без достъп по път до него? Освен ако не сте 

Хауард Хюс, едва ли ще платите каквото и да е. 

А какво да кажем за опасността някой да ми продаде къщата, а след това да вдигне цената за 

поддръжката на пътя? 

Знаейки за този риск, когато уговарям ипотечния си заем, ще се погрижа в договора да има и 

фиксирана цена за поддръжка на пътя. Също така ще искам правото да обявя отворен търг за 

услуги по поддръжката на пътя, когато договора трябва да се преподпише. 

Всички разбираме, че строежа и поддръжката на нови сгради – търговски или жилищни, може да 

стане само с висококачествен достъп до път. (Можем да видим този феномен, в по-малка степен, 
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във факта, че почти не се строят търговски центрове без паркинги, или къщи без алеи и гаражи за 

автомобилите.) 

Така че на практика въпросът за строежа и поддръжката на пътищата, поне доколкото 

представлява възражение срещу анархистко общество, зависи само от съществуващите пътища, но 

не и от новите. 

 

ДЪРЖАВНОТО ПОНИ 

Представете си някоя комунистическа държава, която дава от държавната хазна по едно пони на 

всяко момиче за шестнадесетия ѝ рожден ден. Сега, представете си, че някой луд 

капиталистически мислител дойде и ви каже, че тази държава трябва да премине от комунизъм 

към свободен пазар. 

Естествено, при това положение всеки ще каже: „Но как ще получават момичетата безплатно пони 

за шестнадесетия си рожден ден?“ 

Разбира се, отговорът е, че няма да получават, но със същия успех може да се попита дали понито 

е наистина толкова необходимо за всяко момиче. 

Държавните пътища, точно като държавното пони, са екстравагантно разхитителни, лошо 

планирани и разпределени и улесняват всякакъв вид опасно и неефективно поведение, също както 

всички останали държавни програми на земята. Няма начин пътната мрежа при свободен пазар да 

изглежда абсолютно по същия начин като държавната такава, защото водачите ще трябва да 

плащат за ползването на пътищата директно, вместо да прехвърлят цената на данъкоплатците като 

цяло. 

Така, когато си представим безплатна система от пътища, въпросът става: за какво ще се радваме 

да плащаме ние като шофьори? 

Без съмнение ще плащаме за сигурност, каквато в момента не получаваме. Имаме светещи 

разхитителни светофари, вместо гъвкави кръгови кръстовища. Имаме грабителски глоби, вместо 

пътни системи, които да поощряват безопасното шофиране. Имаме безкрайни ремонтни работи по 

пътя, които не се извършват през нощта, а в агонизиращо бавния час пик. Имаме силно 

разширяване на градовете, тъй като на строителите не се налага да плащат за пътищата, водещи до 

къщите, офис сградите, заводите и търговските центрове, които изграждат. Имаме осемнадесет-

колесни камиони профучаващи покрай малки автомобили. Не виждаме бизнеса да се нагажда към 

високата социална цена на пиковите часове, тъй като няма искане за по-високи заплати заради 

налагащо се пътуване в час пик. Всеки трябва да започва работа в или около 9 сутринта. 

Като всяка друга държавна програма пътищата и управлението на трафика се правят основно за 

специални интереси; за строителните компании, профсъюзите, бюрократите и полицаите, , а не за 

доброто на крайните потребители – водачите на автомобили. Десетките хиляди смъртни случаи и 
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стотиците хиляди травми, които се случват на година само в САЩ трябва да са абсолютно 

неприемливи в която и да е частна индустрия. Експериментите като кръговите движения, 

премахването на пътните знаци и платната, таксуването на специални такси при натоварен трафик 

и т.н – всички от които доказано намаляват ефективността и безопасността, просто не се 

разпространяват в системата, точно както стековете от сьомга не се появяват в 

средностатистическия магазин по времето на Сталин. 

 

СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ ГРАДСКИ ПЪТИЩА 

Без значение какво ще се случи с магистралната система като цяло всички ние обичаме пътищата 

да бъдат поддържани. Как може да се случи това без автомат за таксуване на всеки ъгъл? 

Да разгледаме който и да е градски център. Той се състои основно от магазини и бизнес сгради. 

Близко е до всяка човешка мисъл, че магазините и бизнесите в дадена част на града ще могат да се 

обединят и да съберат пари за относително скромния бюджет, необходим за поддържане на 

пътищата и тротоарите около тях, особено след като повече не им се налага да плащат имотни 

данъци и данъци върху доходите на държавата. 

Ако вярваме, че това е невъзможно, тогава имаме точно същия проблем, който имахме преди с 

демокрацията. Основната идея на демокрацията е, че гражданите могат да оставят настрана 

малките си лични интереси и да гласуват по съвест за общото добро. Ако приемем, че хората са 

способни да гласуват по този начин, то тогава със сигурност можем да приемем, че ще могат да 

заделят няколко долара на месец в обща каса, от която да плащат за пътищата, които им водят 

клиенти и служители. Ако не мислим, че хората могат да се организират, за да се погрижат за 

няколкостотин метра пътища, от които имат пряка полза, то тогава те никога няма да могат да 

гласуват за политически кандидати с мисъл за общото благо, а демокрацията трябва да бъде 

премахната. 

И в двата случая ще свършим с общество без държава. 

Разбира се, има много други начини да се таксува употребата на пътища в свободно общество. 

Устройства за GPS проследяване могат без особено усилие да следят движенията на автомобилите 

и накрая да се изпраща една сметка, а приходите да се разпределят между съответните пътни 

компании. 

Още повече, безопасни реклами могат лесно да субсидират цената на пътищата. Една потенциална 

възможност е радио реклами, които да бъдат вмъквани в програмата на база местоположението 

на автомобилите, така че да не са визуално разсейващи. 
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ГРАБИТЕЛСКИ ПЪТЕН МОНОПОЛ? 

Добре, но може да питате: какво ще правим с магистралите и градските пътища, при които имаме 

ситуация с нищожна или никаква конкуренция, тъй никой няма да построи магистрала до 

съществуваща такава, за да я конкурира. 

Това е вярно, донякъде, въпреки, че е важно да сме точни с термините, когато говорим за 

„конкуренция“. 

Брад Пит има монопол над Брад Пит – или поне, имаше, преди да се ожени. Обаче Брад Пит все 

пак има конкуренция – не само от други актьори, но и от всичко останало, което човек може да 

прави вместо да гледа филм на Брад Пит. Тъй се състезава с боулинга, секса, спането, четенето на 

книги за анархия – всичко, за което можете да се сетите! Поради това, въпреки, че има монопол 

над Брад Пит, няма монопол над вас. (Това е разликата между държавата и свободния пазар – 

държавата има монопол над вас, тъй като инициира употребата на насилие срещу вас.) 

По същия начин, всяка конкретна магистрала може да има монопол върху достигането от точка А 

до точка Б по права линия, но това не означава, че той е принудителен или ексклузивен върху 

процеса на взимане на решение на всички. 

Да вземем за пример „злия капиталистически магистрален барон“ на име Жак, който решава да 

започне да вдига цените за всички шофьори, използващи магистралата му. 

На първо място, Жак няма да взима решението без външни влияния. След като пътищата биват 

приватизирани всеки, който си купи къща и разчита на определена магистрала, ще бъде напълно 

наясно с уязвимостта си спрямо увеличение на пътните такси в бъдеще. Като предприемчив 

строителен предприемач ще направя офертата си по-добра като договоря 20-годишна гаранция с 

Жак, че няма да вдига цените си с повече от 2 процента на година. (Това отново изтъква важен 

аспект за разбиране на това как работят свободните общества, което е, като се взимат предвид и 

се уталожват предварително очевидните притеснения. Ако хората се страхуват, че някой ще им 

вдигне цената на пътищата, то тогава просто предварително ще бъдат договорени фиксирани цени 

– което е и същността на ипотеките и вноските за автомобил.) 

Но нека си представим, че няма обвързващ договор, който да ограничава възможността на Жак да 

вдига цените си и един ден той обявява, че ще ги вдигне тройно. 

Какво ще се случи тогава? 

Хората няма да се преместят заради повишената цена за пътуване, така че това няма да е проблем. 

Това, което ще направят обаче, е да отидат при шефовете си и да кажат, че имат нужда от 

повишение. 

Бидейки някога един от тях, мога да кажа, че шефовете са изключителни скъперници и не искат да 

плащат и пени повече от това, което трябва да платят, за да получат това, от което имат нужда. Ако 
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аз бях шеф в това положение, бих изследвал други възможности вместо повишението на 

заплатите. 

Например, мога да им предложа един или два дни в седмицата да работят от вкъщи. Друг вариант, 

тъй като без съмнение цените на Жак са по време на час пик, е да предложа по-гъвкаво работно 

време за тези, които го искат, така че да не се налага да плащат допълнително, за да идват на 

работа в точно определен час. 

Ако бях друг тип предприемач, щях да направя уебсайт, който да помага на хората да намират 

споделени автомобили, така че да плащат по-малко. 

Също така повишените цени на автомобил може да направят икономически изгодно да се оперира 

автобусна линия по магистралата. 

По този начин планът на Жак води до временен ръст, но клиентите в крайна сметка просто ще се 

нагодят към увеличените цени по начин, по който увеличението няма се окаже нито постоянно, 

нито значимо. 

С други думи, със значителното увеличение на цените, всичко, което постига Жак е да научи хората 

да намират алтернативи на използването на магистралата. Той ги обучава да избягват услугата му, 

а един от ужасните аспекти на тази практика е, че след като хората веднъж свикнат да работят от 

вкъщи или да пътуват споделено, много от тях може да не се върнат към старите си навици, дори и 

да свали цените. 

Жак също така създава друг значителен риск, който лесно може да убегне на неопитното око. 

Увеличавайки цената на магистралата си, Жак намалява общото богатство на цели квартали в 

много по-голяма степен, отколкото той самият би забогатял. Разбира се, никой не очаква Жак да 

бъде движен от някакви абстрактна загриженост за общото благо, но въпреки това той създава 

много опасна ситуация. 

Почти всички квартали имат някакъв вид бизнес асоциация, където членовете се срещат, за да 

обсъждат различни общи тревоги. Тази асоциация със сигурност ще се събере и изрично няма да 

покани Жак, ден или два след като вдигне цените си, за да реши какво да прави. Вероятно ще 

решат да остракират Жак, което без съмнение ще има отрицателен ефект върху възможността му 

да се придвижва лесно и да печели от бизнеса си, тъй като голяма част от сделките се сключват на 

база съществуващи връзки. 

Много е вероятно този тип бизнес остракизъм да струва на Жак повече, отколкото може да изкара 

от повишението на цените, особено след неизбежното нагаждане на клиентите. 

Дори Жак да не го е грижа за точно тези бизнес връзки, възможността му да прави бизнес въпреки 

това ще бъде непоправимо накърнена. 
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Всеки, с когото иска да прави бизнес след това, ще е напълно наясно, че той има навик безобразно 

да вдига цените си без предупреждение. Поради това, ако някой има избор да работи или да не 

работи с Жак, вероятно ще се въздържи. 

Всеки, който въпреки това иска или му се налага на работи с Жак, ще трябва да прави много по-

сериозни предварителни проучвания и правни уговорки, отколкото преди страховете, повишени от 

непредсказуемото поведение на Жак. 

Ето защо е много невероятно повишаването на цените да имат дългосрочен положителен ефект 

върху печалбите на Жак. 

Но за да доведем аргумента до крайност, да кажем, че Жак някак си успее да създаде дългосрочни 

огромни печалби. 

Неговите действия са довели до това много бизнесмени да имат пряк интерес отново да свалят 

цените, а именно – всички хора, чиито цени а имотите и бизнес разходи са повлияни отрицателно 

от увеличението на цената на Жак. 

Членовете на Бизнес асоциацията ще са високо мотивирани да организират и извършат 

превземане на магистралния бизнес на Жак, за да възстановят стойността на домовете и бизнесите 

си. Каквито и дългове да натрупат в процеса те ще бъдат възстановени от увеличената стойност. 

Тъй като личните печалби на Жак остават по-ниски от общите разходи, в които въвежда 

останалите, той остава силно уязвим за изкупуване, приятелско или враждебно. 

Разбира се, членовете на Бизнес асоциацията едва ли са експерти в управлението на магистрала, 

така че най-вероятно ще действат като инвеститори за състезаващи се магистрални компании, 

финансиращи изкупуването, при условие, че новата компания гарантира връщане на 

първоначалните цени, заедно с дългосрочна гаранция за разумни увеличения на цените. 

Така, като цяло, нестабилността, отвръщането на клиентите, остракизма и безкрайните 

конкурентни рискове, причинени от рязкото високо увеличение на цените няма да се изплатят 

изобщо, а всъщност дори и ще застрашат жизнеспособността на бизнеса като цяло. В горния 

пример опростихме сценария, като се преструвахме, че Жак може да вземе всички решения сам, 

което никога няма да е така в свободен пазар. Всяка индустрия с потенциал за монополизиране ще 

изисква големи капиталови инвестиции и управление, което идва с акционери, инвеститори и борд 

на директорите. Жак нямаше да има правото или възможността да взима значителни решения 

относно цената без подкрепа на мнозинството от заинтересованите лица. А всички те с право биха 

гледали на вдигането на цените като заплашващо дългосрочната им инвестиция. 
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ПО МОЯ НАЧИН ИЛИ ХВАЩАЙ ПЪТЯ 

 

Бихме могли да си представим вариант, при който Жак успява да построи магистрала за $500 

милиона долара със собствени пари, тъй като е наследил милиарди, или нещо подобно, но 

изглежда много малко вероятно инвестицията му да успее в дългосрочен план, тъй като хората ще 

се колебаят да правят бизнес с някого, който няма множество страни, заинтересовани да укротят 

преценката му и който упражнява тиранично управление в организацията си. Например, хората не 

искат да се ангажират сериозно с компания, която няма план за избор на нов директор, а 

наличието на един „диктатор“ в дадена компания не вещае добро дългосрочно бъдеще. Ако Жак 

не подготвя активно няколко свои наследника и го блъсне автобус, никой няма да може да поеме 

работата му и компанията ще се провали. 

Това ниво на риск ще е твърде голямо за повечето други компании, тъй като ще отнеме години да 

се построи магистралата, а компанията на Жак може да се срине във всеки един момент, оставяйки 

неплатени сметки и неизпълнени поръчки. Ако Жак настоява на тези условия въпреки това, всичко, 

което ще разкрие по този начин е собствената си липса на бизнес преценка, което също ще накара 

по-опитните бизнесмени да се откажат да имат общо с него. Ето защо изглежда много малко 

вероятно той да успее да построи капиталово-интензивна сграда и да удържи диктаторски контрол 

над компанията. 

Съжалявам за детайлното и до някъде техническо описание по-горе, но смятам, че е важно да се 

разбере, че винаги има две страни при преговори. В свободно общество има почти безкрайно 

количество налични възможности да се подходи спрямо нечии неоптимални бизнес практики. 

 

АВТОМОБИЛНИ ЗАСТРАХОВКИ 

И накрая, нека видим как осигуряването на автомобилни застраховки ще повлияе на безопасността 

на пътищата. 

В повечето западни общества автомобилната застраховка е задължителна и смятам, че практика 

ще продължи да е такава и в свободно общество. 

Силно ще предпочитам да ползвам нечии пътища, ако можех да знам със сигурност, че всички 

останали водачи имат застраховки. Поради това изглежда вероятно, че ще се изисква застраховка 

от всеки, пътуващ по път. (Как би могло да се наложи това изискване? Множество възможности ми 

идват наум, като може би най-добрата идея е бензиностанциите да не изпълняват поръчки от 

неосигурени водачи). 



 

118 | С т р а н и ц а  
 

Разбира се, колкото по-малко пътни инциденти има, толкова повече печалби ще правят 

компаниите за автомобилни застраховки. Тази пряка връзка е една от основите на постигането на 

сигурност в общество без държава. Ако, примерно, пътищата на Жак са несигурни, автомобилните 

компании ще таксуват по-висока цена за всеки, който иска да кара по тях, намалявайки значително 

печалбите на Жак. Това ще накара Жак да инвестира в подобрения. 

В момента застрахователните компании нямат пряк контрол върху политиките на държавата 

относно пътищата, така че те могат да се състезават само на база цена, не и с проактивна работа за 

подобряване на сигурността на пътя. Но, когато конкуренцията за частни пътища се засили чрез 

приватизация и, помнете, конкуренцията не е само между различни пътни системи, а и също 

между това да се ползват или да не се ползват пътища, застрахователните компании ще са 

принудени да се състезават да създават възможно най-сигурните пътища, за да държат цените си 

възможно най-ниски. 

Когато цената на пътищата се носи пряко от водачите, ползите са невероятни и почти безкрайни. 

Без възможността да изнасят цената на пътищата към данъкоплатците, водачите ще трябва да 

взимат по-информирани и разумни решения относно цената и ползата от шофирането. Къде да 

живее, колко далеч да пътува за работа, дали да шофира в час пик, дали да използва публичен 

транспорт, или споделено пътуване, да работи от вкъщи. Всички тези решения в основата си са 

движени от цената, но в държавно общество тези решения почти винаги се оказват катастрофални, 

тъй като на простата и разумна ефективност на ценовия механизъм не му е позволено да работи. 

От това следват влошаване на употребата на ресурси, околната среда и качеството на живот на 

стотици милиони души. 

 

ПРИМЕР ЗА ЧАСТНИ ПЪТИЩА 

Ако ви кажех, че пътищата не просто ще бъдат осигурени от свободния пазар, а че ще бъдат 

покрити, охладени през лятото и затоплени през зимата, че всички стълби ще са ескалатори, че 

всички завои ще са украсени с растения и фонтани и патрулирани от охранители, със сигурност ще 

кажете, че това е невероятен стандарт, който никога не може да бъде постигнат в свободен пазар. 

Е, точно това е търговският център. 

Никога не подценявайте това, което може да произведе свободния пазар. 

 

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО 

 

Осигуряването или финансовото подпомагане на здравните услуги се счита за основно оправдание 

за властта на държавата, по ред, наглед привлекателни причини. 
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На първо място, разходите за здравни услуги могат да са както неочаквани, така и огромни. На 

второ място хората, преминаващи през тежка здравна криза не са в позиция да преговарят, да се 

пазарят и да чакат. Ако сте ударени от автобус и кръвта ви изтича, няма да се пазарите с човека, 

пристигнал да лекува нараняванията ви. Трето, счита се, че осигуряващите здравни услуги са в 

трудно положение, тъй като почти никога не отказват лечение на пристигнал в спешното 

отделение, независимо дали този човек може да си плати за лечението. Четвърто, хората имат 

определени опасения и страхове относно съветите, които получават. И накрая, лекарите, 

фармацевтичните компании и другите доставчици на здравни услуги в момента печелят от 

болестите, а не от здравето, така че се счита, че стимулите са обърнати. Например, 

фармацевтичните компании са стимулирани да дават лекарства, вместо да откриват алтернативи, 

които да предпазват от заболяването. 

„Решението“ на гореизброените проблеми почти винаги е било създаването и увеличаването на 

държавната власт върху медицината. Във всички западни демокрации, освен САЩ, това е довело 

до одържавяването на медицината или до създаване на, по същността си, комунистически 

монопол, финансиран от данъците, генерирани от ефективността и продуктивността на свободния 

пазар. Здравите биват принуждавани под дулото на оръжие да плащат за болните. Освен това, 

държавата управлява и разрешителния режим за осигуряващите здравни услуги, като така създава 

значителни правни пречки пред лекари, сестри и други здравни професионалисти за влизане на 

пазара. 

Необходимостта от осигуряване на здравни услуги, аксиомата, че те са „право“, се счита за 

оправдание за насилието на държавата в такава степен, че почти всички аргументи за обратното 

биват игнорирани. Дори тези, които биха приели заместването на държавното здравеопазване с 

частни благотворителни дружества изпитват трудност при защитаването на идеята, че 

здравеопазването трябва да е бизнес като всеки друг и да работи за печалба, заради страха, че 

„богатите ще са здрави, а бедните – болни“. 

Всеки съпричастен човек съчувства силно на невинното дете, родено с непоправим родилен недъг, 

на бедните родители, на които може да им е необходима експертна помощ за десетки хиляди 

долари, за да опитат да оправят проблема. Нещастието от такава катастрофа наистина ни изпълва 

със симпатия, тъй като всички разбираме, че това наранено дете можеше да сме ние самите или 

нашето собствено дете. 

По подобен начин родените с генетична или вродена болест също са „нечестно“ натоварени с 

допълнителни медицински разходи, без да имат каквато и да е вина за това. Дете, чиито зъби 

растат накриво, изисква хиляди долари повече разходи за зъболекар, отколкото дете, чиито зъби 

растат нормално. 

Когато човек бива повален от неочаквано или неизбежно медицинско състояние, както се случва 

на всички нас при смъртта ни, ни се струва ужасно да си представим, че те ще трябва да спорят за 

цена и ползи. Особено брутален и нехуманен изглежда случая с родителите, които трябва да 

избират между най-добрата възможна грижа за болно дете и медицинските услуги, които могат да 

си позволят. Документалния филм на Майкъл Муур „Сико“, например, започва с историята на 
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човек, който, както се твърди, трябва да избира между това да замени един или друг от пръстите 

си, но не може да си позволи замяната и на двата. 

Ние чувстваме, че уязвимостта и страха, съпровождащи значителни медицински интервенции, не 

бива да са съпроводени от хладни изчисления за разходи и очакваните ползи. Трябва ли човек с 

рак да е принуден да избира между химиотерапия и това да яде? Със сигурност справедливо и 

съпричастно общество ще направи всичко по силите си да избегне поставянето на гражданите 

пред подобен избор. 

Тъй като медицинския съвет може да е това, което ни дели от смъртта, едно съпричастно общество 

ще предприеме всички необходими стъпки да подсигури, че медицинските специалисти 

преминават през строг процес на обучение и оценка. Отново, уязвимостта и страха, съпровождащи 

медицинските решения, не бива да се утежняват от страховете, че личния интерес на медицинския 

специалист не е в същата посока като личния интерес на пациента. 

 

АНАРХИЗМЪТ И ЗДРАВНИТЕ УСЛУГИ 

Няма съмнение, че хората не са светци. Лекарите могат да са груби, алчни, лъжци или измамници. 

Пациентите също могат да са трудни, да пречат на процеса, да не спазват указанията, да дават 

лекарите под съд за всяко нещо или да са хипохондрици. Могат да си причиняват фалшиви рани, 

за да се облагодетелстват нечестно, а също могат да се пристрастяват към обезболяващи и да 

стават опасно манипулативни. 

Анархизмът приема реалността на човешката поквара по начин, по който поддръжниците на 

държавата просто не правят. Анархистите приемат, че властта покварява, докато поддръжниците 

на държавата винаги вярват, че тя е лек за покварата. Анархистите разбират, че единствения 

правилен и доказан начин да се противопоставим на човешката поквара е чрез доброволност и 

конкуренция. Поддръжниците на държавата вярват, че единствения начин да се противопоставим 

на човешката поквара е да създадем монопол върху насилствената власт. 

Основополагащо за анархистите е разбирането, че добродетелта произтича от пазара на 

доброволните взаимодействия, а поддръжниците на държавата смятат, че добродетелта е в 

диктаторската принуда, създадена и поддържана под дулото на оръжие. 

В крайна сметка, независимо от политическите ни убеждения, всички приемаме, че медицинските 

грижи трябва да са: 

1. Съсредоточени върху предотвратяването, а не върху лечението; 

2. Възможно най-евтини; 

3. Възможно най-компетентни; 

4. Възможно най-достъпни; 

5. Интересите на пациент и лекуващ трябва да съвпадат. 
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СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ СИСТЕМИ 

Основен закон в икономиката е, че което подпомагаш, се увеличава, а което облагаш с данъци, 

намалява. 

Държавните системи за здравеопазване следват простия модел, че на лекаря не се плаща, когато 

сте здрав, а само когато сте болен. 

С други думи, лекарят няма икономически стимул да предпазва от заболявания, а има стимул да 

лекува такива. 

В държавните здравни системи на лекаря се плаща на пациентско посещение, а не за успешно 

лечение. Ето защо лекарите не правят пари лекувайки пациенти, а виждайки пациенти, поради 

което имат икономически стимул да правят възможно най-кратки консултации, а да оставят 

сложното лечение на други. 

Също така, особено в социалните медицински системи, всъщност е незаконно да събираш и 

публикуваш информация относно качеството и процента успешни намеси на лекарите. Ако открия, 

че имам рак на простатата, няма начин да разбера кой лекар има най-добра история с успешно 

лечение на този рак. (И, дори по-важно от това, ако имам семейна история с рак на простатата, не 

мога да открия кой лекар има най-голям успех в предотвратяването на появата му.) 

Когато се замислите над това нещата са абсолютно стряскащи! 

Незаконно е да се продават храни без да се публикуват съставките и хранителната ѝ информация. 

Незаконно е да се управлява публично-търгувана компания без да се публикуват финансови 

отчети. Незаконно е да се продаде автомобил, без да се обяви горивната му ефективност. Дори е 

незаконно да се продаде дреха без да се посочи къде е била произведена. 

Всякаква безсмислена и ненужна информация се изисква по закон, но успеваемостта на лекарите 

не само не се изисква, а може да се окажете в затвора ако събирате и публикувате такава 

информация! 

Защо е така? 

Тази информация се забранява в повечето държави по две прости причини. Първо, във всяка 

одържавена система тази информация би предизвикала надпревара от болни хора към най-

успешните лекари. Тъй като достъпът до лекар не може да се ограничи с цена, времето за 

изчакване за добрите лекари ще се увеличи експоненциално, докато приходите на лошите лекари 

ще спаднат. Гласоподавателите ще откачат, ако не могат да получат достъп до най-добрите лекари 

и ще изискат незабавни промени в системата. За нещастие, единственият начин да се ограничи 

достъпът до определени лекари в социалистическа здравна система е да се позволи на тези 

лекари да вдигнат цените си, като така ще се премахне комунистическия аспект на системата. 
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Втората причина тази информация да не е налична в повечето медицински системи е, че вече е 

налична за определени хора, които изрично не искат тя да бъде споделяна с населението като 

цяло. 

 

СИСТЕМА ЗА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ НА ДВЕ НИВА 

Винаги, когато се изрови призрака на частните медицински услуги, всеки спец на земята започва 

да се вайка за злините на „двустепенната“ медицинска система. Просто казано, това е страхът, че 

ако елементи на частна дейност се вкарат в социална здравна система, всички добри лекари ще 

отидат в частния сектор, оставяйки разрушена социалната такава. 

Най-забележителното в тази история, създадена, за да сплашва хората е, че учените глави 

изглежда наистина не могат да си представят, че в момента няма „двустепенна“ медицинска 

система в социалното здравеопазване. 

Всъщност има четири нива в социалното здравеопазване. На първото се намират богатите и 

известни личности като политици, медийни звезди, учени и т.н., които не искат да се редят на 

опашка, за да им се направи изследване или да се консултират с топ специалистите в дадена 

сфера. Тези хора обитават един вид „село на Потемкин“ на „медицина за показ“ и никога не им се 

позволява да изпитат останалите нива в системата от страх, че могат да пишат или опишат 

истинското състояние на системата. Тези, които знаят за какво става въпрос насочват известните 

личности към най-компетентните специалисти и им подсигуряват частни консултации без 

неудобството да се седи в чакални. Тези пациенти след това неизменно биват изтиквани в 

началото на опашката за лечение и остават много доволни от държавната система за здравни 

услуги, тъй като всъщност не им се налага да си имат работа с нея, но въпреки това са доволни 

всички останали да покриват разноските за елитното здравеопазване, което получават. 

Второто нива е от тези, които са част от системата, или поне близо до нея – хората от самата 

медицинска професия. Психолог, когото познавам, научи, че баща му има рак на дебелото черво. 

Тъй като е относително близо до медицинската професия, можеше да се обади на приятели и 

веднага да разбере кой е най-добрия специалист по тази болест в града. След това се представи на 

лекаря, казвайки, че е приятел на този-и-този, и така веднага беше наместен напред в опашката. 

Това специално отношение следваше баща му през целия път от поставянето на диагнозата до 

химиотерапията. Винаги имаше най-добрите лекари и рядко му се налагаше да чака. Това не е 

защото лекарите са зли или покварени хора, а защото е много неудобно да откажеш услуга на 

приятел. Всъщност е по-лесно да събереш и задържиш приятели, когато можеш да им правиш 

услуги, тъй като те неизменно ще ти ги върнат. 

Третото ниво е съставено от богатите без политически или медицински връзки, които могат да 

отидат в чужбина за лечение, например в САЩ и други по-пазарно ориентирани системи. 

Четвъртото ниво е съставено от тези, които: не са влиятелни, нямат власт, не са богати и нямат 

връзки в медицинските среди. Тези бедни души се лутат из лабиринта на здравеопазването, като 
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непрекъснато биват изтласквани от тези с повече власт, без дори да могат да получат информация 

за качеството на грижата, която получават; чакащи с напразна надежда системата да благоволи да 

им осигури консултация, скенер, лечение, съвет – изгубени, безпомощни, зависими, изплашени, 

незнаещи, с права колкото на забравена крава, чакаща антибиотик в отделението си в краварника. 

Тъй като на лекаря се плаща да прегледа възможно най-много пациенти, той нетърпеливо ще ги 

прекара през офиса си, прекарвайки (документирано) средно по осемнадесет секунди в 

изслушване на симптомите им, а най-често прилаганото лечение ще е да се напише рецепта или да 

се изпрати пациента на специалист. 

Има три основни причини да напише рецепта: първата е, че това изкарва пациента от офиса му по 

възможно най-бързия начин, както и че прехвърля основната отговорност върху фармацевтичната 

компания. Второ, и това е директно свързано с първата причина, фармацевтичните компании го 

обсипват с подаръци, пътувания и семинари, за да рекламират лекарствата си. И трето, пациента 

може да бъде прегледан много бързо, ако идва само за подновяване на рецептата: „Все още ли 

изпитвате същите симптоми? Много добре, ето!“ – и така парите продължават да текат. 

Разбира се, изпращането на пациента към специалист е бърз начин да го разкараш от офиса си, 

поддържайки високата скорост на машината за пари. 

 

АНАРХИСТКОТО „РЕШЕНИЕ“? 

Да си представим, че предложа следното решение на проблема за осигуряването на 

здравеопазване в общество за държава: 

Виждам го да работи по следния начин: една ОРС ще събере достатъчно оръжия, за да извади 

насилствено от бизнеса всички останали ОРС. Тази ОРС след това ще вземе двадесет процента 

от прихода на хората и ще ги отвлича или застрелва, ако не дават пари, а след това ще 

осигурява здравеопазване както прецени за добре. Същата ОРС ще има пълен контрол над това 

колко доктори има, как ще се обучават лекарите и колко ще им се заплаща. Ако някой се опита 

да стане лекар без да следва правилата на тази ОРС, те ще бъдат отвлечени и застреляни. 

Тази ОРС ще плаща на лекарите на пациентско посещение, за да е сигурна, че докторите ще 

виждат възможно най-голям брой пациенти на ден, и ще направи така, че лекарите да не 

получават заплащане при успешно лечение, а и няма да бъдат наказвани при неуспешно 

такова. Лекарите нямат да правят пари предотвратявайки заболявания, а вместо това ще 

им плащат да лекуват възможно най-много болести за възможно най-кратко време. 

Също така, този ОРС монопол ще може да стреля и отвлича всеки, който се осмелява да 

събира и публикува каквато и да е информация за степента на успех на лекарите си. 

За да се осигури обратна връзка от гражданите към ОРС, на всеки няколко години гражданите 

ще могат да посочат представител по свой избор в Борда на директорите. Който и да 
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изберат, на него ще му се плаща от съществуващите лекари, контролирани от ОРС, или от 

фармацевтични компании… 

Можем да продължим с този пример, но мисля, че виждате абсурдността на това „решение“. Ако 

предложа това като свой отговор, ще получа невероятно цунами от презрителни критични имейли, 

в които хората ще питат на какъв тип наркотици съм бил, когато съм описал това като най-доброто 

възможно решение за осигуряване на здравеопазване. 

Неизбежно, но и абсурдно, същите тези хора ще ме засипят с презрителни критични имейли, 

когато предложа частно осигуряване на здравеопазването. 

 

КАК НЕ РАБОТИ: АНАЛОГИЯ 

В социалното здравеопазване, както и във всяка обществена или комунистическа система, 

потребителите не са клиентите. Говорих за този феномен в академичната сфера в моята 

предишна книга: „Анархията в ежедневието“, но тази реалност има много по-сериозни последици 

в сферата на здравеопазването. 

Ако на производителите на автомобили им плащаха политиците, а не потребителите, лесно е да си 

представим какви биха били резултатите. Тъй като обратната връзка от потребителите ще е на 

практика несъществуваща, нуждите и предпочитанията на потребителя няма да имат влияние 

върху това, което се произвежда. 

Ако този държавен монопол е защитаван и поддържан от монополистичен профсъюз, дали може 

да си представим ефективността и продуктивността на работниците в него? 

Ами ако на тези производители се плащаше за брой произведени автомобили, без оглед на 

качеството на всеки автомобил? Можем ли да си представим какво ще се случи с джантите, в 

момента, в който изкараме колата от изложбената зала? 

Ами ако тези автомобилни производители също така са силно подпомагани от нефтената и 

газовата индустрия, и ако тези помощи са правопропорционални на това колко горивно-

неефективни са автомобилите им? Може ли да си представим, че ще произвеждат енергийно-

ефективни автомобили, или по-скоро биха увеличили приходите си чрез производството на 

неефективни коли? 

Някой някога предлагал ли е да национализираме производството на автомобили? И въпреки това 

е невъзможно да имаме здравна система без автомобили, или поне без линейки, тъй като няма 

лесен начин да се превозват лекари, лекарства и пациенти без автомобили. 

(Лесно можем да направим същите аргументи за софтуерната и компютърната индустрия, с още 

по-катастрофални резултати!) 
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Трудно е да си представим защо бихме създали такава ужасна система за здравеопазване, като в 

същото време я отричаме като безумна и неефективна по отношение на производството на 

автомобили. 

Със сигурност нашето здраве е по-важно от нашите автомобили. 

Всеки път, когато насилствена агенция се намеси в защита на потребителя, тя веднага и завинаги се 

превръща в потребителя, а нуждите и желанията на реалните потребители почти изцяло изчезват 

от уравнението. 

  

КАК ЩЕ РАБОТИ 

От откриването на законите на вероятностите от Блез Паскал, една човешка институция се появява, 

за да помага на хората да се справят с непредвидимият риск – застраховането. 

Застраховането е просто начин да се възползваме от закона за средните, за да създадем 

предвидимост. Ако един от всеки сто души на произволен принцип ще получи сметка от десет 

хиляди долара, има смисъл всеки да получи възможността да заплати фиксирана сума пари, за да 

бъде застрахован срещу получаването на такава сметка. 

(Моля, обърнете внимание, че в тази глава говоря за застрахователни компании, опериращи на 

свободен пазар, а не за меркантилистките полу-държавни чудовища, съществуващи в момента.) 

Чудесното нещо при застраховането е, че интересите на потребителите почти изцяло съвпадат с 

интересите на доставчиците, тъй като и двата са движени именно от желанието да намалят риска. 

Ако си направя застраховка против опасностите от тютюнопушенето, застрахователната компания 

трябва да плаща само, ако се разболея от тютюнопушене, ето защо тя неизбежно ще намали 

размера на вноските ми, ако спра да пуша. По същия начин, ако имам застраховка против 

опасностите и разходите, свързани с диабета, застрахователната ми компания ще ме таксува по-

малко, ако намаля теглото си. 

(За да сме малко по-точни, застрахователната компания не иска да спра да пуша, а иска да прави 

пари от това, че ме застрахова. Застрахователната компания може да прави пари с еднаква леснота 

застраховайки и пушачи, и непушачи, но те знаят, че е по-вероятно да задържат клиентите си, ако 

могат да намалят таксите си, което означава да повишат стимула за клиентите да спрат да пушат.) 

Всеки разумен човек предпочита да предотврати болест, вместо да я лекува и точно това е 

мотивацията, движеща застрахователните компании, тъй като те правят най-много печалби от 

здравите хора, а не от болните. 

Ето защо в едно свободно общество, застрахователните компании осигуряват две основни 

функции – за едната плащате, а другата получавате безплатно. 
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Услугата, която получавате безплатно е обективен и подробен анализ на риска за различни начини 

на живот. Ако искате да знаете колко е опасно да летите с крило, всичко, което трябва да 

направите е да кандидатствате за застраховка, да им кажете, че летите с крило и да видите какво 

ще се случи със застрахователните ви вноски. Няма нужда да сключвате договор, за да получите 

подробна информация за рисковете от вашите навици и хобита, просто трябва да кандидатствате. 

Застрахователните компании са безценен източник на информация за относителния риск, тъй като 

самото им оцеляване зависи от рационална и дългосрочна оценка на риска. 

Услугата, за която плащате е намаляването на риска чрез разпределянето му. 

(Това е огромна тема, но бих искал накратко да спомена, че всяко обсъждане на здравеопазването 

при свободен пазар, и на застрахователните компании в частност, без съмнение ще доведе до 

сравнения с текущата система в САЩ. Тази „система“ има много малко общо със свободния пазар, 

тъй като повече от петдесет процента от всички разходи за здравеопазване се харчат от държавата, 

която с насилие защитава лекарския профсъюз-монополист, наречен Американска Медицинска 

Асоциация, а също и налага сериозни регулации на здравната сфера чрез буквално стотици хиляди 

закони, правила, директиви и изисквания. Стимулът за частна печалба, ведно с покварената 

щедрост на общия портфейл технически се нарича „фашизъм“, а не свобода.) 

По отношение на здравеопазването, можем да бъдем сигурни, че вашата застрахователна 

компания ще се грижи да сте възможно най-здрави. Фермерът, който продава крави се интересува 

от тяхното дългосрочно здраве по различен начин от този, по който го прави (или по-скоро не го 

прави) касапинът, който ги разчленява. 

Поради тази мотивация, частните застрахователни компании ще са активни в разумна степен в 

опитите си да предотвратят появата и развитието на здравни проблеми, вместо само да ги лекуват 

след като са вече факт. Те също така ще плащат на лекарите най-напред за превенция, а след това 

за успешно лечение, вместо просто за прекарването на възможно най-много пациенти през 

техните офиси. 

При всяко положение, при което различни избори за начинът на живот могат да намалят риска от 

здравни проблеми, те ще бъдат предпочитани пред безкрайното лечение. Не струва нищо на 

застрахователната ви компания да отидете на разходка или да направите малко клекове, но ще им 

струва прилична сума пари да ви дават инсулин до края на живота ви. 

Също така лечението с медикаменти като цяло е по-евтино от хирургическата интервенция, при 

равни други условия, така че лекарства ще се търсят, разработват и предписват по-често от 

инвазивните и опасни хирургически операции. 

 

ЗДРАВНА ИНФОРМАЦИЯ 

Даването на пари за скъп лекар е вероятно най-ефективната инвестиция, която някога ще 

направите. Най-ефективните лекари са тези, които лекуват най-успешно, а повечето клиенти на 
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здравни осигуровки със сигурност ще имат и застраховка живот от същата компания, така че 

всякакви катастрофални „лечения“ ще струват на застрахователя огромна сума пари. 

По този начин връщането на клиента към състояние на здраве не само гарантира бъдещи здравни 

вноски, а и отлага плащането на застраховки живот. По този начин интересът на застрахователната 

компания е като интереса на клиента, който без съмнение не иска нито да е болен, нито да е 

мъртъв. Ако на лекаря се плаща за превенция, лечение и да държи клиентите си живи, тогава и 

трите страни имат една и съща цел, което е пълна противоположност на която и да е държавна 

система. 

Ето затова всеки път, когато някой започне да преценява с коя застрахователна компания да 

подпише, всяка от тях ще се бори да осигури независими статистики относно дългосрочното 

здраве на техните клиенти – броя на предотвратените заболявания, на идентифицираните и 

излекувани заболявания, средната очаквана продължителност на живота, успешните бременности, 

раждания и т.н. Тези компании ще ви продават здраве, вместо да ви тъпчат с лекарства и да ви 

подлагат на операция след операция, както се случва в социализираната медицина. 

Активното и доверено партньорство между застрахователна компания и клиент, направено така, 

че да работи в интерес и на двете страни, ще създаде много положителен и ориентиран към 

предотвратяване на заболявания подход. Ще се случи по същия начин, по който компаниите, които 

продават застраховки за зъболечение, изискват от вас да правите редовни прегледи на здравето 

си. (Изпитал съм го на собствен гръб в моята кариера. Повечето инвеститори изискват висшите 

мениджъри да имат застраховки срещу заболявания, за да предпазят инвестицията си. За да бъда 

застрахован по този начин трябваше да мина пълен преглед от частна агенция, която ми направи 

кръвни изследвания, провери здравната ми история и ми направиха един куп други изследвания.) 

По този начин личният интерес на лекаря, комуто обичайно се плаща за лечение, а не за 

излекуване, и този на пациента, който предпочита предотвратяване на заболяването, вместо 

лечение, могат да съвпаднат по много продуктивен начин. 

 

БЕДНИТЕ И ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО 

Това не е тема, за която хората говорят с охота, но благотворителността може да е много сложна и 

опасна. 

Ние със сигурност искаме да помогнем на хората, изтеглили къса клечка, но не искаме на 

насърчаваме и подпомагаме лошите решения. Това е само част от сложността на това да помагаш 

на другите, с която държавата не може да се справи, нито да разбере. 

Ако обществото дава на бедните хора всичко, от което човек би могъл да има нужда, за да живее 

комфортно, това не само няма да намали броя бедни хора, а ще ги увеличи значително. От друга 

страна, децата на бедните не са отговорни за лошите решения на своите родители. Обаче, ако 
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благотворителните дружества дават много пари на бедните хора с деца, повече бедни хора ще 

раждат повече деца, което само ще увеличи бедността. 

Тези балансиращи действия са едни от огромните и сложни предизвикателства пред частната 

благотворителност и представляват още един аргумент за това, че насилствения монопол никога 

няма да помогне на бедните в дългосрочен план. 

Когато става дума за здравеопазване, няма никакво съмнение, че повечето хора ги е грижа за 

осигуряването на здравеопазване за тези, които не могат да си го позволят. В болница, в която бях 

скоро, видях плакат на стената, благодарящ на пет хиляди доброволци, които са помогнали в 

работата на заведението. 

Лекарите като цяло винаги ще окажат помощ на някой, който дойде с нужда от неотложна помощ, 

независимо дали могат да си платят или не. Ако приемем, че медицинското лечение за тези, които 

наистина имат нужда от него и за крайно бедните би погълнало около десет процента от общите 

разходи за здравеопазване, тогава можем да сме абсолютно сигурни, че толкова пари ще бъдат 

дарени от загрижени граждани, било под формата на време или пари. Можем да сме сигурни в 

това, защото знаем за големия брой религиозни организации, които изискват десет процента от 

общия доход на членовете си, всъщност близо 20 процента, тъй като това е доход преди облагане с 

данъци, и хората с радост ги дават. 

Ето защо медицинските нужди на бедните ще бъдат задоволени в едно свободно общество чрез 

благотворителност и работа про боно. Благотворителните дружества ще се състезават да предлагат 

най-ефективната грижа за бедните, за да събират най-много дарения. Със сигурност бих предпочел 

да дам парите си на организацията, която се справя най-добре със създаването и поддържането на 

здравни практики и медицинско лечение за бедните. 

По този начин, не само, че ще съвпада личния интерес на лекарите, застрахователните компании и 

потребителите, а също така ще съвпада и интереса на дарителите, благотворителните дружества и 

бедните, на които служат. 

В общество без държава бедните ще бъдат действително обслужвани от много по-добра система, 

съставена от хора, чиито собствен интерес съвпада с този на бедните. 

Както е доказано много пъти в историята на много места по света, добродетелния личен интерес, 

подпомогнат от свободното сдружаване и конкуренция, е единственият начин да се създаде 

дългосрочна съпричастност в обществото. 

Наясно съм, че не съм отговорил на всички възможни аргументи срещу това как здравеопазването 

ще работи в свободно общество. Също така съм наясно, че винаги има вероятност хора да 

„изпаднат през цепнатините“, както и че благотворителните дружества допускат грешки като дават 

пари на грешните хора или не дават пари на правилните хора. 

Тази вероятност за корупция и/или грешка често се счита за аргумент срещу анархията, докато 

реално е аргумент за анархията и срещу държавата. 
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Конкуренцията и доброволността са единствените известни методи за поправяне и 

противопоставяне на неизбежните грешки и корупция, които непрекъснато се появяват в 

човешките отношения. Именно фактът, че хората правят грешки и че са податливи на корупция, е 

причината никога да не им се дава монополна власт върху насилието над други хора. 

Когато предприемач, дали благотворително или за печалба, направи грешка като не успее да 

създаде стойност – други хора веднага ще се втурнат да осигурят липсващата полза. Това е 

непрекъснат процес на предизвикателства и конкуренция, което позволява на най-добрите 

решения да бъдат откривани и преоткривани в непрекъснато променящ се свят. 

 

ЗАТВОРИ БЕЗ ДЪРЖАВА 

 

Едно от големите предизвикателства на анархистката философия е проблема със затворите, иначе 

казано с физическото ограничаване на насилниците и престъпниците. Нека разгледаме 

наказателните механизми, които биха могли да съществуват при липса на принудителна държавна 

система. 

На първо място, можем да приемем, че при липсата на държава, ОРС по необходимост ще трябва 

да се обединят, за да откажат предимствата на модерния живот на тези, които извършат сериозни 

престъпления срещу други граждани. Достъпът до необходими неща като банкови сметки, заеми, 

транспорт, настаняване, храна и т.н. може да бъде ограничаван за тези, които доказано са 

извършили насилствени престъпления. Също така, тъй като в общество без държава няма 

„обществена“ собственост, на престъпниците ще им е трудно да се придвижват, тъй като пътища, 

паркове, гори и т.н. ще бъдат частна собственост. Всеки, оказващ помощ или осигуряващ комфорт 

на осъден за насилствено престъпление ще рискува неговата ОРС да прекрати да му осигурява 

услуги и защита, което ще бъде стимул да не се оказва такава помощ. 

Горното положение, обаче, не е достатъчно за някои хора, които все пак считат, че социопатичните 

и насилствени престъпници трябва да бъдат физически ограничени или затворени за да бъде 

обществото в безопасност. 

Преди да се заема с този казус, бих искал да посоча, че ако проблема с агресивните психопати е 

много голям, то със сигурност всякакъв вид морални оправдания за нуждата от държава стават 

много по-слаби. Ако обществото буквално плува от лоши хора, то тогава тези хора със сигурност ще 

надделеят над държавата, полицията и армията и ще плячкосват обезоръжените по закон мирни 

граждани колкото си искат. Ако, обаче, има много малко зли хора, то тогава нямаме нужда от 

държавата да ни защитава от такъв малък проблем. С други думи, ако има много зли хора, не 

може да позволим съществуването на държава, а ако има малко такива хора, то нямаме нужда от 

държавата. 
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Също така, винаги, когато се обсъждат наказателни мерки, възниква страх относно несправедливи 

наказания. Ами ако ОРС предприемат действия срещу някого, който е осъден несправедливо? Е, 

според нашата обичайна методология, трябва да си сравним свободното общество не с някаква 

съвършена утопия, а със съществуващите общества с държави. В днешно време хората биват ли 

изпратени несправедливо в затвора? Със сигурност. Вкарват ли се в затвора милиони потребители 

на наркотици, без да са извършили престъпления срещу друг човек? Да, милиони. Някои хора 

признават ли малки престъпления, само защото са заплашени с ужасяващи присъди, ако не го 

направят? Разбира се. Полицията изфабрикува ли доказателства? Да. На полицаите се плаща за 

предотвратяване на престъпления, или за осигуряване на присъди? Последното. 

И накрая - военни престъпници като Джордж Буш биват ли обвинени за престъпленията им? 

Разбира се, че не. Дават им пенсия и ангажименти като лектори. 

Ако живеем в ужасно затлъстяла нация, да се казва, че не трябва да се пазят диети само защото 

някои слаби хора се разболяват от диабет е, меко казано, нерационално. 

 

ИЗНАСИЛВАЧЪТ 

Нека видим какво би могло да се случи на един изнасилвач в общество без държава. Всички 

договори на ОРС ще включват „защита от изнасилване“, тъй като ОРС ще искат да избегнат 

плащането на разходите за медицински, психологически и други грижи, както и загубата на доход, 

ако техен клиент бъде изнасилен. Част от „защита от изнасилване“ ще е осигуряването на 

значително финансово обезщетение на жертвата на изнасилване. (Жените, които не могат да си 

позволят „защита от изнасилване“ ще бъдат подпомогнати от благотворителни дружества, или 

адвокати ще ги представляват про боно в замяна на част от обезщетението.) 

Ако жена бъде изнасилена, ще се обърне към ОРС за обезщетение. Тогава ОРС ще намери 

изнасилвача, използвайки най-добрите налични техники за разследване и ще изпрати свой 

представител да потропа на вратата му. 

„Добър ден, господине“, ще каже учтиво агента. „Обвинен сте в изнасилване и съм тук да ви 

информирам за вашите възможности. Искаме да направим процеса възможно най-безболезнен и 

не-натрапчив, така че ще назначим процес в първото удобно за вас време. Ако не се явите на 

процеса, или ако дадете лъжливи показания, или се опитате да избягате, ще наложим значителни 

санкции срещу вас, които са описани във вашия съществуват ОРС договор. Нашето споразумение с 

банката ви ни позволява да замразим капиталите ви, с изключение на необходимото за покриване 

на основни нужди и правни разходи, в момента, в който бъдете обвинен за насилствено 

престъпление. Също така имаме споразумения с авиолинии, пътни, автобусни и влакови 

компании, както и бензиностанции, така че да не ви позволим да напуснете града докато не бъде 

разрешен този казус.“ 

„Можете да представлявате сам себе си, да изберете един от нашите адвокати, или ние ще платим 

който адвокат предпочетете по стандартната тарифа. Също, според договора ни, следва да ни 
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осигурите достъп до дома си за целите на разследването. Можете да ни откажете достъп, разбира 

се, но тогава ще приемем, че сте виновен за това престъпление и ще приложим санкциите от 

договора ви.“ 

„Ако бъдете оневинен, ще ви платим сумата от двадесет хиляди долара, които ще бъдат взети от 

жената, която ви обвинява в изнасилване. Също така ще предложим безплатно психологическо 

консултиране за вас, за да ви помогнем да избегнете подобни обвинения в бъдеще.“ 

Процесът ще започне и ще се достигне до отсъждане в кратко време. (Изглежда силно вероятно 

детекторите на лъжата да бъдат допуснати като доказателство, тъй като имат точност над 90%, 

когато се използват правилно, което е по-добре от повечето свидетели. Причината да не се 

допускат днес е, че ще направят адвокатите по-малко ценни, а също и ще разкрият степента, в 

която лъжат държавните полицаи.) 

Ако човекът бъде осъден, ще има ново посещение от представителят на ОРС. 

„Добър ден, господине“, ще каже агента. „Намерен сте за виновен по обвиненията в изнасилване и 

съм тук, за да ви информирам за вашето наказание. Имаме реципрочно споразумение с банката 

ви, която е запорирала сметките ви и ни е осигурила ограничен достъп. Ще отнемем два пъти 

стойността на разследването и процеса от вашите средства и ще преведем половин милион 

долара на жената, която сте изнасилил. Също така сме наясно, че нямате достатъчно пари, за да 

покриете този разход, което ще разгледаме след малко. Имаме реципрочни споразумения с 

компаниите, осигуряващи ви вода и електричество и ще ги спрем. Никоя бензиностанция няма да 

ви продаде бензин, никоя влакова, автобусна или авиокомпания няма да ви продаде билет. 

Имаме споразумения с всички местни хранителни магазини да ви откажат обслужване, лично или 

онлайн. Ако излезете от къщата си и стъпите на улицата отвън, която е частна собственост, ще 

бъдете физически изведени. Жената и децата ви могат да напуснат по всяко време. Ако няма къде 

да отидат, ще им покрием транспортните разходи, а след това ще си ги възстановим от вас.“ 

„Разбира се, имате право да обжалвате присъдата и ако обжалването ви е успешно, ще 

прехвърлим разходите върху жената, която ви е обвинила в изнасилване и ще ви обезщетим за 

неудобството, което сме ви причинили. Ако, обаче, обжалването ви е неуспешно, ще добавим 

допълнителните разходи към дълга ви.“ 

„Мога открито да ви кажа, че изберете да стоите в къщата си, няма да успеете да оцелеете дълго. 

Ще ви свършат храната и водата. Ако се опитате да избягате, ще изоставите всичките си вещи. Ако 

успеете да избягате, знайте, че ще бъдете въведен в централен регистър и никоя ОРС с добра 

репутация няма да ви представлява. Също така, всички ОРС, които реципрочни споразумения с нас, 

което е по-голямата част от тях, ще спрат договорите със своите клиенти, ако те ви окажат 

съдействие. За остатъка от живота ви ще ви е невъзможно да си отворите банкова сметка, да 

използвате централизирана валута, да имате кредитна карта, автомобил, да купувате бензин, да 

ползвате път или друг вид транспорт, а осигуряването на храна, вода и подслон ще бъде постоянен 

кошмар. Ще прекарате остатъка от живота си ще бягате, ще се криете и ще просите и никъде няма 

да намерите мир, спокойствие или удобства. 
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„Обаче, имате и друга възможност. Ако дойдете с мен сега, ще ви заведем на работно място за 

десет години. През това време ще работите за нас според квалификацията и уменията ви. Ако 

нямате квалификация или умения, ще ви обучим. Заплатите ви ще се прибират от нас, като ще си 

приспадаме разхода за престоя ви, както и всякакви други задължения, непокрити от 

съществуващите ви финанси. Малка част от вашата заплата ще бъде заделяна, за да ви служи като 

начален капитал след изтичане на този период.“ 

„По време на вашия престой при нас ще направим всичко възможно да ви помогнем, тъй като не 

искаме да минаваме през подобна ситуация отново. Ще посещавате класове по етика. Ще 

посещавате часове по управление на гнева. Ще посещавате консултации с психолог. След като 

приключите, ще сте по-добър човек. И след като приключите ще получите пълно възстановяване 

на правата си и ще можете отново да участвате в икономическия и социалния живот на 

обществото.“ 

„Сега имате избор и искам да разберете пълните последствия от него. Ако дойдете с мен сега, това 

е най-доброто предложение, което мога да ви направя. Ако решите да останете в къщата си и по-

късно си промените мнението, наказанията ще бъдат по-големи. Ако избягате, а след това си 

промените мнението, наказанията ще бъдат още по-големи. От нашия опит 99.99% от хората, които 

бягат или остават и след това си променят мнението, приключват по-зле. Останалите 0.01%? 

Извършват самоубийство.“ 

„Сега изборът е ваш. Направете правилното. Направете разумното. Елате с мен.“ 

Може ли наистина да си представим, че някой ще избере да остане в собствената си къща и да 

умре от жажда, не можейки дори да пусне водата в тоалетната? Може ли да си представим, че 

някой ще избере живот в постоянно бягане, криене и просене? Дори ако изнасилвачът няма 

никакво желание да става по-добър човек, със сигурност разликата между цената и ползата при 

възможните избори ще го убеди. 

Винаги ще има малък брой наистина зли хора или луди хора, в обществото. Има много по-добри 

начини да се справяме с тях от съществуващата система на дехуманизиране, брутални и 

разрушителни държавни лагери, които служат само, за да могат затворените да разширяват своите 

криминални желания, умения и връзки. Също е важно да се запомни, че в съществуващите 

държавни затвори има относително малък брой действително зли или луди хора. Огромната част 

са нарушители, които не са използвали насилие, но са поробени и оковани защото са използвали 

наркотици, или са играли хазарт, или са посетили проститутка, или не са си платили данъците, или 

са извършили друго ненасилствено престъпление. Други пък са се обърнали към живот на 

насилие, тъй като държавните забрани на „пороци“ са направили престъпленията доходоносни, а 

държавното „образование“ ги е оставило невежи. 

Нашият избор, при това положение, е между система, която отстранява миниатюрна част от зли 

хора от обществото, реабилитира ги, ако това е възможно и ги кара да работят продуктивно за 

издръжката си, и системата на държавните затвори, която изразходва основната част от времето и 
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ресурсите си да поробва невинни, докато пуска злите и лудите да се разхождат свободно, или да 

стават главнокомандващи. 

 

ПАРИ 

 

Друг основен аргумент за съществуването на държавата е нуждата от стабилна и универсална 

парична система. Аргументът е, че при отсъствие на каквато и да е система за определяне на цена 

и стойност, икономическата дейност спира, тъй като всичко оставащо при липса на пари и цени е 

оцеляването, бартера и/или неефективна командна икономика. 

Ако държавата спре да определя и разпространява пари, парите ще спрат да съществуват, а 

икономиката ще бъде съсипана, това е аргумента. Всяка група ще измисли свое определение за 

пари и в търговския център ще трябва да се пазарите с хората, използващи диаманти, злато, зъби 

от акула, сол, подправки, DVD-та и кой знае какво още като парични единици. 

Нашият икономически живот ще стане безкрайна въртележка в опит да се напаснат множество 

валути с определен брой продукти. Стойността на заплатите ни ще намалее, или ще бъде напълно 

унищожена заради труда, който ще трябва да положим да намерим някой да приеме нашата 

„валута“. Още повече, огромното многообразие от „валути“ в свободно общество няма да сме 

сигурни дали не ни мамят по един или друг начин, докато някой се опитва да ни убеди, че 12 зъби 

от акула са равни на нашата торба кимион и, ужас на всички ужаси, може да се приберем вкъщи и 

да открием, че зъбите на акула са фалшиви! 

(Надявам се, че вече разбираме достатъчно, за да разпознаем „Аргумента с апокалипсиса“, когато 

го срещнем!) 

Също като много други аргументи срещу свободното общество, горния подход може да бъде 

определен като аргумента за „детската градина с идиотите“. Според този светоглед, обществото е 

съставено основно от хора със забавено умствено развитие, които не намират начин да си 

сътрудничат за взаимна изгода, а вместо това търчат наоколо като пилета с отрязани глави, 

отмъквайки всичко ценно, до което се докопат, гледайки един на друг с подозрение и 

враждебност. Вероятно освен това ядат лепило и пъхат пластилин в носовете си. 

Основното, което трябва да се разбере по отношение на парите е, че те са просто един продукт, 

точно както iPod-а, автомобила или телефона. 

Телефонът е направен, за да подпомага общуването в положение „много към много“. Всеки, който 

плаща за достъп може да говори с всеки друг, който си плаща за достъп. От гледна точка на 

потребителя, телефона е „невидима“ среда за обмен на информация, от всеки до всеки. 
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По същия начин парите са „невидима“ среда за обмен на стойност в пазарна система. Парите са 

нужни само, защото хората искат да търгуват. Малко хора слагат „пазарна цена“ за зеленчуците, 

които отглеждат за собствена употреба в задния си двор. (Въпреки, че времето им със сигурност 

има своята „цена“, разбира се…) 

Парите отразяват степента на реално търсене за стоки и услуги – реално, защото може всички да 

искаме Ламборгини, но само някои от нас имат пари да си купят. 

Напълно буквално парите са начин да се сравняват ябълки с портокали. Колко от моето 

икономически продуктивно време е необходимо, за да си купя дузина портокали? Колко 

портокали ми трябват, за да си купя дузина ябълки? При отсъствие на пари, единствената 

алтернатива е директната размяна, която е ужасно неефективна, по очевидната причина, че ако 

искам да търгувам ябълки за портокали, ще трябва да намеря някого, който иска да търгува 

портокали за ябълки. 

Както всяка стока, парите имат цена и тази цена се казва „лихва“. Ако искам да наема автомобил, 

вместо да го купя, тогава не трябва да давам целия капитал, необходим за закупуване на колата, 

но вместо това мога да я наема (което всъщност значи да се наеме капиталовата стойност на 

колата, тъй като някой вече трябва да е платил за нея) и да платя наем. 

По същия начин, ако искам да заема пари, трябва да платя „наем“, което е лихвата, която е равна 

на количеството, което съм готов да платя, за да имам нещо сега, вместо по-късно. Лихвата 

съществува, защото времето е най-ценният ресурс, който имаме, тъй като никога не може да бъде 

възстановено, а без него сме нищо. 

Мога да спестявам 20 години, за да си купя къща, но няма особена полза от това. Вярно е, че ако 

подходя така, ще си спестя загубата на пари и лихва, но какво от това? Сменил съм плащането на 

лихва с плащането на наем, за да живея някъде другаде, като и двете са тип невъзвръщаем 

приход. Дали плащам на банка или наемодател е без значение. 

Ако се страхуваме, че общество без държава няма да може да създаде или поддържа някаква 

форма на парична система, то тогава в действителност казваме, че човешките същества ще откажат 

да си сътрудничат, дори и липсата на сътрудничество да означава пълен срив на икономическата 

система, т.е. на цялата основа на техния стандарт на живот. 

Лесно можем да си представим, че при липса на пари, икономическото богатство и ръст ще се 

сринат с може би 95%. Нека да кажем, че средния годишен доход в развита икономика е около 

$35,000. Когато се откажем от свободно общество от страх, че не може да поддържа парична 

система, в действителност казваме, че хората биха приели срив на дохода им от $35,000 на $1,750, 

вместо да си сътрудничат. 

Казано по друг начин, ако бях готов да ви платя $33,250 на година – разликата между това да 

живеете в землянка и в удобен дом, между глад и това да имате повече от достатъчно храна, 

между канализация и тоалетна с дупка, за да си сътрудничите с други хора, ще кажете „не“? 
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Разбира се, че не. 

Ако хората не притежават достатъчно рационален личен интерес, за да приемат 20-кратно 

увеличение на дохода си, само за да участват в разумна парична система, тогава философията, 

медицината и общество от всякакъв вид ще са напълно невъзможни. Вие нямаше да можете да 

четете това, защото щяхте да си кажете, че усилията да се научите да четете не си струват. 

Съжалявам, ако твърде много наблягам на тази точка, но друг начин да разберем това е да си 

представим следния сценарий. 

 

АНАРХИСТКА КРЕДИТНА КАРТА 

Да кажем, че печелите $35,000 на година и един ден получавате следното писмо по пощата от 

Анархистката Компания за Кредитни Карти: 

Скъпи [Вие]: 

Имаме вълнуваща оферта за вас! Ако се съгласите да се запишете за Анархистка Кредитна 

Карта (АКК) и се съгласите да я ползвате за поне 80% от вашите потребителски разходи, ще 

депозираме $700,000 във вашия АКК портфейл всяка година, безплатно. Можете да ги харчите 

както прецените! 

Също така ще ви таксуваме само 1% лихва на година… 

Дали това ще е оферта, която ще ви заинтригува? $700,000 безплатни пари всяка година, само за 

да се запишете да използвате определена кредитна карта? 

Е, точно това е анархистката оферта! 

Предвид огромните стимули от това да се участва в доброволна парична система, може да сме 

сигурни, че само лудите няма да се възползват от тази възможност. 

Предприемачите, които могат да предложат на хората моментално и постоянно 20-кратно 

увеличение на доходите им, няма да има липса на желаещи да се запишат за услугите им. 

Ето защо можем да сме абсолютно сигурни, че свободното общество ще има стабилна и 

благотворна парична система. 

Сега можем да прекараме малко време да видим как тя би могла да работи. 

 

КАКЪВ ПРОБЛЕМ СЕ ОПИТВАМЕ ДА РЕШИМ? 

Винаги е впечатляващо да се види това, което Айн Ранд нарича „празен поглед“, който се случва, 

когато хората защитават съществуващата държавна парична система. 
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Държавната експлоатация на икономиката чрез монопола върху валутата е един от най-зверските 

и разрушителни аспекти на държавните общества. 

Прекомерното печатане на пари, които се използват, за облагодетелстване на специални интереси, 

води до инфлация и загуба на покупателна способност, произтичаща от това, че твърде много 

долари да преследват твърде малко стоки и услуги. 

Ако искахме да започнем компания за кредитни карти и изпратим на инвеститорите бизнес план, с 

който ги информираме, че целта ни е да накараме потребителите да плащат 5% повече на година 

за всички техни покупки и да използвам това за основа на нашите печалби, щяха да ми се присмеят 

и да ме нарекат луд и безумец! „Кой ще се запише за подобна кръвопийска карта?“, ще се 

изхихикат те и вероятно ще си го препращат един на друг като шега. 

След това същите тези инвеститори ще се срещнат с анархист и ще защитят съществуващата 

парична система без дори да забележат грубото противоречие. 

Това е истинската странност на света, който само анархистът може да види. 

Инфлацията е брутална атака срещу бедните. Дефицитното финансиране също е удивителна 

експлоатация на неродените: финансовия еквивалент на фермер, който обезпечава заем с 

неродените си бъдещи добичета. 

Причината държавните парични системи винаги да стигат до срив е простото финансово 

уравнение, на което са основани. 

Причината мафиотските схеми за „защита“ да „работят“ е, че цената за налагането им е много по-

ниска от наградата от заплашването. Ако поискате от собственик на ресторант $1,000 на месец за 

„защита“, но ви струва само $100 на месец да плащате на бандит да ги заплашва, икономическата 

полза е ясна. В действителност, заплатите на бандитите се плащат пряко от техните жертви, а 

огромната част от печалбите отиват при лидерите на бандата. 

Ограничението на печалбите на организираната престъпност е баланса на силите между 

собствениците на ресторанти и мутрите. Ако таксите на мафията станат твърде непосилни, 

собствениците просто ще продадат ресторантите си и ще се преместят другаде. Също така могат да 

наемат и собствени охранители, оставяйки мафията без приходи, или да наемат собствени 

бандити, които на своя страна да заплашат мутрите на мафията. (В „Кръстникът“, например, 

младият Корлеоне решава да убие бандит, вместо да му плати.) 

Държавите, обаче, не подлежат на подобни ограничения. Преместването от Бруклин е едно, 

преместването от САЩ е доста по-различно, предвид необходимото време и разходи. Също така, 

преместването в друга държава не решава проблема с данъците, тъй като „парите за защита“ ще 

бъдат насилствено отнети от вас без значение къде решите да живеете накрая. 
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Също така, гражданите не могат да наемат охранители да ги пазят срещу полицията и армията, тъй 

като те ги превъзхождат значително. Ограниченията, наложени от избягването и ответния отговор 

просто не съществуват при държавата. 

В допълнение, държавите стават все по-малко зависими от директните и преки данъци с времето, 

тъй като възможността им да печатат пари и да взимат дълг срещу бъдещи данъчни постъпления 

намалява нуждата да се угажда на данъкоплатеца в краткосрочен план. 

Ето защо можем да видим, че мафията ще продължи да расте, само ако по някакъв начин осигури 

следната ситуация: 

1. Ресторантьорите не трябва да напускат. 

2. Ресторантьорите не трябва да се защитават. 

3. Мафията може да взима законно заеми срещу бъдещи приходи от „защита“. 

4. Мафията може да печата толкова пари, колкото иска, когато иска и никога няма да има 

конкуренция във „фалшифицирането“. 

5. На мафията се плаща добре да събира парите за защита. 

Това положение ще доведе до рако-подобен ръст на размера и властта на мафията, тъй като 

значителната разлика между краткосрочните печалби и дългосрочните загуби ще е толкова 

огромна, че отлагането на моментните печалби никога няма да се случи. Със същия успех можем 

да очакваме бездетен самотен млад мъж, който знае, че му остават две седмици живот, да 

прекара една от тези седмици в планиране на инвестициите си за пенсия. 

Разбира се, напълно естествено и неизбежно е, че държавата ще определи собствените си 

действия като добродетелни, а буквално същите действия като зло и престъпно, ако бъдат 

извършени от други. Печатането на пари е съществена и добродетелна държавна функция. 

Частното печатане на пари е зъл акт на „фалшифициране“, въпреки, че и двете са създаване на 

валута от въздуха чрез декрет, с цел личното облагодетелстване на определени личности. 

Ако сте в настроение за известно интелектуално забавление, винаги е забавно да опитате следния 

подход, когато спорите в полза на анархистко общество: опишете как анархистко общество би 

функционирало, но вмъкнете принципи от функционирането на държавата в описанието, само 

за да видите дали хората ще забележат замяната. 

В случая с валутата, бих казал нещо подобно: 

„Смятам, че валутата в свободното общество ще функционира по начин, при който една конкретна 

частна агенция ще има правото да печата колкото пари поиска, когато си поиска и ще използва 

тази власт, за да плаща за армия, която след това ще застрелва всеки, които се опита да печата 

конкурентна валута. Тази агенция трябва да има правото да създава дълг за хора, които дори още 

не са родени и да таксува всички граждани колкото реши, използвайки бъдещия приход от 

грабежа от тях като обезпечение за харченето на пари тук и сега!“ 
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Разбира се, хората са шокирани и отвратени, когато предложа такава система. Те я считат за 

поквара и зло да се печатат и разпространяват пари по този начин и веднага отвръщат с множество 

примери за безкрайните неморални последствия от системата, която предлагам. 

След това, неизбежно, защитават Федералният Резерв… 

„Шоковата терапия“ от тази внезапна смяна на местата има поне потенциал да разклати нечие 

съзнание в отчаяно необходима рационалност и да помогне най-накрая да видят зверското 

количество пропаганда, на която са жертва. 

 

МОНЕТАРНИ АСПЕКТИ НА ПАРИТЕ В СВОБОДНО ОБЩЕСТВО 

Невъзможно е да се знае със сигурност как биха функционирали парите в свободно общество, но 

мога да ви кажа какво бих предпочел като потребител. 

 

СТАБИЛНОСТ 

Едно от най-големите и най-ненужни предизвикателства на съществуващите държави е почти 

пълната невъзможност да се знае какво ни готви бъдещето по отношение на монетарната 

стабилност. Лихвите растат и слизат според прищевките на лидерите. Първо се печатат повече 

пари, после по-малко. Правителството взима повече, после по-малко като процент от наличния 

капитал под формата на заеми. Облигации се издават с най-различни лихвени проценти и т.н. 

В определени индустрии бизнес средата е дори по-произволна. Регулациите се раздуват и 

променят. Тарифите се покачват и променят. Ограниченията на вноса растат и намаляват. 

Профсъюзните правила се появяват и изчезват. Безкрайната изкушаваща възможност за държавно 

подпомагане и договори държи много кретащи бизнеси наоколо, дълго след естествения им срок 

на годност. 

Ето защо, първата гаранция, която ще искам от всеки, който желае да ме включи в парична система 

ще е стабилността. Не искам да ми се налага да се тревожа дали парите ми ще струват по-малко 

следващата година и дали стойността им ще се променя значително. 

 

ПРЕНОСИМОСТ 

Има причина хората да пътуват с кредитни карти в тях, вместо с подаръчни талони за определени 

магазини и ресторанти. Тъй като подаръчните талони са по-трудни за транспортиране, ще трябва 

да носят значителна купчина от тях, за да харчат на различни места. 
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Когато пътуваме навън, кредитните карти са предпочитани пред парите в брой, тъй като не трябва 

да се обръщат в друга валута, а и са по-неудобни за кражба. 

По същите причини златото е обща валута исторически, тъй като е рядко, преносимо, издръжливо 

(но и меко за обработка), универсално ценено, лесно разделимо и не губи стойността си при 

разделяне, както би се случило с диамант. 

Ето защо, за да ѝ стана клиент, валутата трябва да предлага преносимост. 

Разходите, спестени от паричните системи могат да се изобразят графично като камбана. Когато 

валутата не е лесно преносима, като например ваучер за подарък, тя е евтина за производство и 

употреба. Когато валутата стане относително преносима се оказва между две състояния – много 

по-скъпа е от ваучер за подарък, но не е толкова евтина, колкото силно преносима валута, в чиято 

полза работи икономиката на мащаба. 

Например, може да е ценно за собствениците на магазини на дребно в моя регион да ми 

предложат някаква форма на субсидирана валута, която мога да харча само в техните магазини. 

Това вече се случва в магазините за употребявани книги: можете да получите кеш или кредит, а 

кредита и много по-изкусителен, тъй като собственика на магазина получава допълнителната 

стойност да знае, че ще пазарувате отново от него. 

Обаче локалните валути имат недостатъка да са неизползваеми в транзакции, които изискват по-

широк икономически обхват. Не е особено вероятно компанията, която ви осигурява 

електричество да се намира във вашия окръг и в този случай вашите „местни долари“ не могат да 

се ползват, за да си платите сметката за електричество. Ще ви коства допълнително време и 

енергия да платите сметката от друга сметка, използвайки по-универсална валута. 

В общество без държава, вашата банката може да анализира навиците ви на потребление и 

активно да купува определени валути. Ако харчите $100 на месец в магазин Хикс, тя може да купи 

100 „Долари на магазин Хикс“ на месец с 5% отстъпка, тъй като магазин Хикс може да 

осчетоводява непохарчените потребителски долари като актив и гаранция за бъдещо 

потребление. Банката може да ви таксува 1% за услугата, но вие пак ще сте напред с 4%. 

Трябва да помним, че неудобствата водят до предприемачи. В свободно общество очевидна услуга 

би била „прозрачен“ начин за плащане на сметките чрез използване на най-изгодната налична 

валута. Може да имам банкови сметки в пет различни валути, а банката да осигурява плащане на 

сметки в универсален формат. Няма да има нужда да знам детайлите, но банката ще извършва 

моите преводи, използвайки най-изгодната валута. По този начин може да имам различни видове 

пари, но тази разлика като цяло ще е невидима за мен, с изключение на спестяванията, които ще 

получавам. (Обърнете внимание, че тези различни валути също ще са стимул срещу нахлуване от 

чужда сила, както споменахме по-горе.) 

Дали ще е по-евтино за мен да участвам във валута, която ще бъде приемана на другия край на 

света? Това е много трудно да се предвиди, тъй като с универсална валута ще има значително 

намаляване на едни разходи, но ще има и значителни други разходи. Трудно е да си представим, 
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че китайски продавач на храна ще се интересува да предлага отстъпки на база валута на 

тийнейджър от Зимбабве, така че стимулът за местните да субсидират валутата ще намалее. От 

друга страна, няма да има дублиране на значителна част от техническия ресурс, необходим за 

опериране на валутата. 

Разбира се, тъй като неудобството ражда предприемачи, сигурно е, че известен брой хора ще 

измислят система за опериране на пари, които могат да се ползват от много различни валути, 

точно както електронните магазини почти никога не пишат кода за пазаруване и плащане от 

нулата, а използват готови решения, през които продават собствените си продукти на собствени 

цени. 

Този подход може лесно да реши проблема с дублирането на инвестиция в технология за 

опериране на валутата, което, заедно с прозрачен слой за плащане на сметки в множество валути, 

би създало икономически ефективна и удобна за потребителя система или по-точно системи. 

 

СИГУРНОСТ 

Ако горните два критерия са покрити, следващия ми въпрос като потребител би бил: колко сигурна 

е тази валута? 

Сигурността винаги е деликатен баланс между използваемост и безопасност. Всяка онлайн 

транзакция, която изисква да въведете 10 уникални пароли, всяка от 255 знака, вероятно ще е 

непробиваема. Проблемът е, че никой няма да я ползва, по същата причина, поради която хората 

не поставят 20 ключалки на входната си врата и не се разкарват наоколо с връзка ключове, 

подрънкваща като средновековна ризница. Със сигурност е неудобство да бъдеш ограбен, но също 

така е неудобство всеки ден да прекарваш 20 минути да отключваш и заключваш вратата си. 

Няма нужда валутата ми да е напълно сигурна (ако това изобщо е възможно). Предпочитам 

сигурността да покрива изискванията ми и да съвпада с предпочитанията ми. 

Някои хора са безгрижни, други са предпазливи, а трети са направо параноични. Параноичните 

винаги предпочитат да прехвърлят цената за сигурността на парите си на безгрижните хора. По 

същия начин безгрижните не искат да плащат за допълнителна сигурност, каквато предпочитат 

параноиците. Поради това, всеки ефективен доставчик на парична система вероятно ще има 

различни нива на сигурност и предпазливост и ще таксува съответни цени за всяко ниво. 

Безгрижните хора може да изберат само някои от опциите за сигурност и така ще плащат най-

ниската цена за участие в паричната система. От друга страна параноиците може да изискват 

оторизиране на всяка транзакция с пръстов отпечатък, гласово разпознаване, сканиране на 

ретината, дадени танцови стъпки и определени думи на Урду. Тази специализация е неразделна 

част от неизбежния стремеж на предприемача да осигури най-много стойност във всяка възможна 

ситуация, за да не остане нереализирана печалба. 
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Разбира се, основна цел на свободния пазар не е да създаде печалба, а да я премахне, или поне да 

я направи възможно най-малка. Всяка компания, която взима твърде скъпо, неизбежно ще бъде 

подбита, което е причината дори в успешните компании печалбата да е не повече от няколко 

процентни пункта. Ето защо можем да сме сигурни, че ще има точния брой парични системи в 

свободно общество: не твърде много, така че икономическите взаимодействия да станат твърде 

сложни и мудни, но не и толкова малко, че липсата на конкуренция да позволи ръст на печалбите. 

Огромната част от сделките в свободно общество ще се случват по електронен път, защото 

транзакционните разходи са много по-ниски, но парите в брой винаги ще са необходими по ред 

причини. По-високата цена на сделките в брой ще се отрази на липсата на отстъпки, или на 

допълнителна такса, което ще намали, но няма да премахне този тип взаимодействия. Също така, 

изглежда вероятно кешът да няма гаранция за възстановяване в случай на загуба или кражба, така 

както би ги имала електронна валута, освен ако няма начин електронно да се свържат парите в 

брой с определен човек. 

В момента може да изглежда, че електронните транзакции са обект на допълнителна такса, докато 

транзакциите в брой не са, но това изобщо не е така. 

Компаниите за кредитни карти наистина таксуват няколко процентни пункта на транзакция, докато 

кешът може да ви даде определени отстъпки в някои компютърни магазини, но всъщност 

обратното е вярно. 

В момента, ако вземете парите си и ги сложите под матрака, те ще губят по няколко процентни 

пункта на година заради инфлацията. Освен това, определен процент от вашите данъци се 

използва, за да поддържа и защитава държавния монопол над парите. Много е вероятно, ако 

включим дълговете и дефицитите, да се окаже, че плащате поне 10% от прихода си за 

„привилегията“ да участвате в държавна парична система. Тази система има всички 

характеристики на брутален насилствен монопол. Тя е експлоататорска, произволна, разрушителна 

и със сигурен курс към унищожение. 

Плащам процент или два за повечето дарения, които получавам на Freedomain Radio, които идват 

през PayPal. Предполагам, че при свободен пазар тези такси ще са най-малко наполовина, така че 

мисля, може да се приеме, че транзакционните такси ще са около 1% от цялата стойност, или една 

десета от абсолютния минимум, който плащате в момента за държавната система. 

90% намаляване на разходите, заедно с много по-добрата сигурност, гарантирана стабилност на 

стойността на валутата, преносимост според нуждите ви, както и отстъпки при пазаруване в 

определени райони ще доведат до, на практика, „свободна“ парична система. (Без съмнение ще 

можете да изберете да не плащате и цент такси за ползване на валутата, ако сте готов да гледате 

реклами върху парите!) 
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БАНКРУТ? 

Какво ще се случи, обаче, ако дадена ОРС, осигуряваща конкретна валута, банкрутира? Дали 

всички ще загубят спестяванията си? 

Обичайното клише тук, поне за старите хора, е сцената от филмите за Голямата депресия, при 

която обезумели хора щурмуват банка в отчаян опит да си вземат парите, след като чуят, че може 

да фалира. 

Разбира се, тази сцена винаги се счита за негатив за банките, вместо за относително новата 

институция на Федералния резерв, която отговаря за валутата на цялата нация. По същия начин, 

ако чужд враг бомбардира фермите в Средния запад, без съмнение вината ще бъде приписана на 

алчните капиталисти – собственици на магазини, заради увеличените в резултат на това цени. 

Да кажем, че някоя алчна и непредвидлива ОРС започне да управлява лошо компанията. Какво ще 

се случи? 

Първото, което ще стане, е че инвеститорите и борда на директорите ще забележат. 

Първото изискване, което ще имам към група, управляваща която и да е парична система, с която 

имам общо, е да държат мнозинството от спестяванията си в системата, която се опитват да ми 

продадат. Ще изисквам външни одити, за да съм сигурен, че поне 80% от спестяванията им са в 

собствената им система. В момента, в който те започнат да продават собствените си валутни 

резерви, ще е ясен знак, че повече нямат вяра в дългосрочното бъдеще на това, което продават. 

На второ място, ще искам моментална продажба на компанията, ако съотношението между активи 

и дълг мине над някакво консервативно число. Как ще ми помогне продажбата? Ако някой иска да 

купи парична компания в затруднение, той или тя ще иска да го направи само ако може да 

задържи съществуващата потребителска база. С други думи, на клиентите ще бъдат предложени 

допълнителни ползи, за да бъдат задържани – безплатна почивка, паричен бонус или нещо 

подобно. За да ме спрат да не си изтегля парите от паричната система, някой ще трябва да ми 

плати да приема повишения риск, ако е в затруднение. 

На трето място, ще искам всякакви значителни загуби да излизат директно от банковите сметки и 

активите на управителите на валутата. Ако ми плащаха само 80 цента за всеки долар, тъй като са 

погубили бизнеса, ще искам да съм абсолютно сигурен, че те ще имат по нула цента за всеки долар 

и ще живеят във ван долу до реката! 

Това ще премахне стимула за управителите да експлоатират компанията за лична облага. Без 

значение колко зле е положението на техните клиенти, те ще бъдат в много по-неприятна 

ситуация. 

Четвърто, бих искал правото да изтегля парите си по всяко време. 
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Нека да проследим поредицата събития, които биха се случили, ако парична компания се окаже 

във финансови затруднения. 

Както споменахме по-горе, лидерите и инвеститорите бързо ще разберат за всеки вероятен 

проблем и ще бъдат болезнено наясно, че ако към пазара изтече намек за скандал или 

нестабилност, цялата им инвестиция може да отиде по дяволите. 

Тъй като доброволните отношения в свободното общество целят предотвратяването на проблеми, 

вместо да ги лекуват (т.е. са точно обратното на държавата, при която всичко се върти около 

създаването на проблеми и тяхното влошаване), управителите и инвеститорите ще бъдат 

изключително бдителни в защитата на финансовото състояние на своята организация. Успехът на 

всяка доброволна парична система започва и свършва с доверието. В момента, в който има 

каквото и да е пропукване в доверието, цялата система е под въпрос. Конкурентите винаги ще 

търсят слабости в другите парични платформи и ще дават стимули на клиентите да дойдат при тях. 

Ето защо инвеститорите и управителите ще направят всичко възможно, за да са сигурни, че 

системата вдъхва доверие. 

Какво би се случило обаче, ако някой задаващ се проблем им убегне и компания XYZ изпита 

реални финансови проблеми. 

Ако компанията изпитва финансови проблеми, то е или защото вече не може да оперира, или 

защото е ръководена лошо. Тъй като вече сме установили стойността и нуждата от валута, знаем, 

че XYZ не може да има проблеми, защото никой повече няма нужда от услугите ѝ, така че 

проблемите следва да идват от лошо управление. 

Ако една компания се управлява лошо, или може да се промени от вътре, или не може. 

Ако XYZ може да промени управленските си практики от вътре, тогава банкрута няма да е резултат 

от грешните ѝ стъпки. Няколко уволнения, намаления на бонуси и съкращения, но не и банкрут. 

Клиентите може дори да не разберат, че нещо се случва. 

Но какво се случва, ако XYZ не може да се промени от вътре? 

Във всяка система на свободен пазар има множество т.нар. „нападатели“, които непрекъснато 

търсят лошо управлявани компании, които да вземат и да подобрят. Те, без съмнение, много 

бързо ще надушат проблемите в компанията и ще се опитат да я превземат по някакъв начин. 

Ако бях един от тях, щях да имам трудната задача да балансирам между две възможности. От една 

страна, предимството, което ще ми осигури изтичането на информацията за проблемите на 

компания XYZ, за да намаля цената ѝ и да я взема по-евтино. От друга, подобен теч може също да 

създаде паника сред клиентите, което в голяма степен ще унищожи нейната стойност. 

Ето защо най-добрата стратегия за мен ще е да пусна информация за проблемите на XYZ, а в 

същото време да дам гаранции на съществуващите клиенти, че техните пари ще са защитени, както 

и някакъв тип стимул или бонус, за да задържа лоялността им. Ще съм готов да дам писмени 
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уверения за това, разбира се, в официален договор, който ще влезе в сила в момента, в който 

поема контрол над компанията. 

Това ще доведе до моментен спад в цената на компанията, позволявайки ми да поема 

управлението по-евтино, а също ще намаля страховете на съществуващите клиенти като 

осигурявам обвързваща гаранция за стойността на парите им. 

Като придобиващ компанията обаче, ще имам значителна конкуренция от друг източник – 

конкурентни валутни компании. 

Компания ABC, чувайки за възможни проблеми при XYZ, веднага ще пусне реклами, предлагащи 

значителни бонуси на клиенти от XYZ, които прехвърлят парите си в компания ABC. Ще има толкова 

много компании „спасителни лодки“, предлагащи да приемат клиентите на XYZ, че те без 

съмнение ще могат да спасят парите си. 

Може да се случи дадено решение, избрано от определен клиент да не сработи. Например 

изкупуващият компанията може да предложи пет процента бонус върху наличните суми, а след 

това да не го изпълни, а клиентите да трябва да извадят на цена осемдесет или деветдесет цента 

за долар. 

Наречете ме коравосърдечен, но не виждам особена трагедия при това положение. Всеки, който 

ви предлага „безплатни“ пари го прави на фона на, може би не посочен изрично, риск. Ако избера 

да поверя парите си на компания в затруднения, надявайки се на пет процента повече и свърша с 

десет процента по-малко, трудно е да се каже как това е по-различно от инвестицията в акция, 

облигация или кон. 

Ето защо няма положение, при което клиентите на дадена валута просто ще се събудят един ден 

без спестявания. Има толкова много печалба в задържането на клиентите, особено що се отнася до 

валута, че ще има буквална блъсканица от предприемачи, които ще се опитват да заемат нишата, в 

полза на съществуващите клиенти. 

 

СРАВНЕНО С КАКВО? 

Без съмнение има десет хиляди будни умове точно в този момент, проправяйки си път през всяка 

възможна вероятност, която би довела до финансово разоряване за клиентите на XYZ. Ако такава 

възможност съществува, то това е аргумент за анархизма, а не против него. 

Всеки фермер може да не успее да произведе продукция в някакъв момент – това е реалния риск 

от земеделието, както и във всяко друго човешко начинание. 

Тъй като всеки един фермер може да не успее да събере реколта, единствения начин да осигурим 

по най-добрия начин непрекъснатото снабдяване с продукция е да имаме голям брой фермери. 

Ако имаме само един фермер за целия свят (да вземем преувеличен пример), то тогава в момента, 
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в който неизбежното се случи и този фермер не успее да прибере реколта, ще настъпи неизбежен 

световен глад. 

Разпределението на риска е основна част от всяка разумна стратегия за намаляване на опасността. 

Ако през целия ви живот ви позволяват да купите само една акция, то тогава може да се справите 

отлично, но може и да се справите катастрофално. Разнообразието в портфолиото е ключово за 

ограничаване на риска. 

По същия начин, когато имаме държавен монопол върху парите и приемем, че паричните 

организации може да се провалят от време на време (със сигурност има изобилие от примери през 

историята за покваряване и разрушаване на валутата), то наистина държим всичките си яйца в 

една много опасна кошница. 

Ако истински се опасяваме от провал на валута при свободен пазар, то най-лошото възможно 

решение ще е да се създаде насилствен монопол с единна валута. Ако се притесняваме от провал 

на фермери, то очевидно решението е да имаме възможно най-много ферми, така че тези, които 

се провалят да бъдат компенсирани от онези, които успеят. 

С други думи, ако валутния срив не е проблем, тогава свободното общество е най-доброто 

решение. 

Ако валутния срив е проблем, тогава свободното общество е най-доброто решение. 

 

СПАСЯВАНЕ НА ДЕЦАТА: СВОБОДНОТО ОБЩЕСТВО И ЗАЩИТАТА НА 

БЕЗЗАЩИТНИТЕ 

 

Всички моралисти с интерес да подобрят обществото трябва да отговорят на основните въпроси за 

човешката мотивация и да покажат как предложените от тях решения ще създадат разумна рамка 

от стимули, наказания и награди, които ще работят за моралните цели, общоприети за добри. 20-

ти век ясно показа, че няма как идеология да изобрети или създаде „идеалният човек“, както и че 

всички подобни опити като цяло създават ад на земята. Утопичните мислители трябва да работят с 

човека такъв, какъвто е и да отчетат реалността на личния интерес и отклика на положителни 

стимули, които характеризират човешката душа. 

В предишните глави за свободното общество показах как обществото може да работи без 

централизирана държава. Един въпрос, който винаги се задава в отговор на тази възможност 

гласи: 

„В отсъствие на централизирана държавна полиция и съдебна система, как ще бъде спряно или 

поне намалено максимално насилието срещу деца?“ 
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Когато обсъждаме етични въпроси е важно да разгледаме и вероятно най-голямото зло в 

човешкото общество: насилието срещу деца от техните родители или хората, които се грижат за 

тях. Ако можем да създадем общество, което се отнася към децата по-добре, отколкото в момента, 

то имаме цел достойна за посвещаване на съществени усилия за постигането ѝ. 

Във всяко общество след племенния период, семейният живот като цяло става доста непрозрачен. 

Големи злини могат да се извършват в семейния дом, далеч от погледа на обществото, а децата, 

поради обективни обстоятелства, не могат да направят почти нищо, за да се защитят. С изключение 

на животозастрашаващи или очевидни физически наранявания, държавните агенции рядко се 

намесват. А дори когато го правят, далеч не е ясно дали намесата им води до по-добро положение 

за децата-жертви. 

Както знаем от тоталитарните режими, всяко положение, при което имаме огромна разлика във 

властта и липса на отчетност за тези, упражняващи властта, води до увеличаване на насилието и 

неправдата. Това, разбира се, не означава, че всички родители са насилници, а че в ситуации, при 

които има насилнически уклон, разлика във властта между родители и деца, в комбинация с 

реалността, при която малко родители са заплашени от правни или финансови последици за 

насилието, което упражняват, води до по-продължително и по-ожесточено малтретиране на 

децата. 

При това положение е трудно да се каже, че съществуващата система работи за увеличаване на 

защитата и безопасността на децата. Въпреки, че няма идеална утопия, в която всички деца са 

обичани, обгрижени и защитени, всяко общество, в което има силни положителни стимули за 

добро родителство ще е голямо подобрение спрямо сегашното положение. Тъй като децата са 

безспорно най-уязвимите членове на обществото, ако свободното общество може да ги защитава 

по-добре от държавата, това е вероятно най-голямата морална полза, която анархизма може да 

допринесе за човечеството. 

Преди да обсъдим как свободното общество може много по-добре да защити децата, нека видим 

как съществуващите общества създават проблем за децата: 

• Съществуването на социална държава е допринесло пряко за увеличението на семейства с 

един родител. Насилието срещу деца е по-разпространено сред семействата с един 

родител. 

• Войната срещу наркотиците създаде обстоятелства в обществото с изключителни нива на 

нестабилност и насилие 

• Ръководените от държавата жилищни проекти събират на едно място нестабилни самотни 

майки и нестабилни дилъри на дрога (всъщност, тези жилищни проекти понякога са 

наричани „ферми за гаджета“ за такива хора), като по този начин излагат децата на 

нефункционални примери. 

• Държавните училища често създават нестабилна и опасна среда за децата, където 

специално малките деца са лесни жертви за хулиганите. 
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• Увеличението на данъците намалява парите, които остават за хората до точката, в която в 

много семейства и двамата родители трябва да работят. Това оставя децата уязвими за 

насилие от страна на външни детегледачи, а също води и до дълги периоди от време в 

ранните тийнейджърски години, в които децата са без родителски контрол. 

• Държавните социални агенции са точно толкова добри в защитаването на децата, колкото 

другите държавни агенции се справят със защитата на околната среда, подпомагането на 

бедните, лекуването на болните и което и да е друго „призвание“, което бюрократите си 

приписват. 

• Ако зле отгледано дете стане престъпник, родителите не са пряко отговорни за 

причинените социални, медицински, правни или имуществени щети. 

• Ако чрез лошото си отношение родителите отчуждят децата си, ще имат много по-малко 

финансови грижи в старините си, поради държавните социални помощи. 

Да кажем, че е ясно, че има място за подобрение в съществуващата система. Как тогава 

свободното общество насърчава доброто родителство? 

На първо място, в свободно общество споровете между хората се разрешават от ОРС. Има ли 

начин ОРС да се намесят и да реализират печалба в положение, при което има влошаващи се 

взаимоотношения между родител и дете или в ситуация на насилие срещу детето? 

Една от основните причини за съществуване на ОРС е да защитават гражданите срещу 

неприемливи нива на риск. В свободно общество, ако дете излезе от правия път и започне да 

наранява други хора или собствеността им, ОРС ще държат родителите отговорни. За да вземем 

наистина катастрофален пример, ако вашето дете парализира друго дете, вие като родител ще 

трябва да поемете медицинските сметки, рехабилитацията и оборудването му до живот. Предвид, 

че детството, дори при липса на зла умисъл, е физически рисково време, малко родители ще 

приемат риска да нямат защита срещу потенциални наранявания, които техните деца могат да 

нанесат или изпитат. 

Като всяка застрахователна компания, ОРС ще намалят таксите на децата, които са изложени на по-

нисък риск. Застрахователната компания ще предпочете децата ви да са активни, или ще имат 

здравословни проблеми, които са свързани с липсата на физическа активност. Тя обаче няма да 

иска детето ви да е агресивно, особено спрямо други деца. Децата, научени на положителни 

умения за преговори или които поне не са удряли, бутали или били други деца, ще са по-евтини за 

застраховане. Родителите, които отглеждат агресивни деца ще бъдат таксувани много по-скъпо за 

застраховка от тези, които отглеждат спокойно поколение. 

Някои форми на малтретиране на деца като цяло не водят до разрушителни тенденции спрямо 

другите, а спрямо себе си. Анорексия невроза, самоосакатяване, твърде много пиърсинги и твърде 

опасни дейности са признаци, че детето е изпитало някаква форма на малтретиране, обикновено 

сексуално. Имайки предвид, че ОРС също осигуряват здравни осигуровки, изглежда вероятно, че 

ОРС ще направят всичко възможно да предотвратят и да засичат подобно поведение, тъй като те 

не печелят от деструктивно такова. 
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В този момент може би си мислите, че лошите родители няма да искат да са в ОРС системата, тъй 

като ще е много скъпо да осигурят децата си. Това е естествен отговор, но е неверен. 

Например, повечето родители предпочитат децата им да са образовани, дори родителите, 

малтретиращи децата си. Повечето училища без съмнение ще предпочетат ОРС покритие за 

учениците си, тъй като „незащитените“ деца ще представляват по-голям риск. Ето защо, за да 

образоват децата си, родителите ще трябва да имат ОРС договор. Ако сте лош родител, ще е почти 

невъзможно да се избегнат значителните разходи, свързани с това. 

Също така, аз бих предпочел моята ОРС да не застрахова родители, които не застраховат децата си, 

тъй като изпитвам дълбока загриженост за добруването на децата. 

Сигурен съм, че не съм сам в това. 

 

ПРОАКТИВНА ЗАЩИТА 

В момента, ако кандидатствате за медицинска застраховка в САЩ, ще бъдете подложен на редица 

тестове, които да определят общото ви здравословно състояние и вероятните бъдещи здравни 

рискове. По подобен начин разходите за застраховка живот обикновено зависят от здравни 

показатели като това дали пушите, кръвното ви налягане и нива на холестерол. Също така, колкото 

по-рано си купите застраховка, толкова по-ниски ще са първоначалните плащания. 

Ето защо, може да си представим, че множество ОРС ще предложат различни застрахователни 

оферти на родителите, всичките направени да защитават децата им. 

Тези ОРС ще искат да предложат най-ниските възможни цени на родителите. Как могат да 

постигнат това? Когато млад човек за първи път кандидатства за автомобилна застраховка, 

застрахователната компания обикновено взима предвид курсовете за шофиране, които е 

посещавал. По подобен начин ОРС ще предлагат по-ниски цени на родители, които преминат 

конкретни обучения за това как да се отглеждат деца, така че да бъдат мирни, безопасни и здрави 

членове на обществото. ОРС също така ще работят здраво, за да определят кои родителски 

практики имат най-голям шанс да доведат до щастливи деца. 

Децата имат много конкретни напътствия и родителски умения в различните фази на развитието 

си. Имайки предвид, че родителите вероятно ще искат да имат застрахователно покритие на 

децата си докато навършат 18 години, както и че ОРС ще са заинтересовани да предотвратяват 

проблеми в дългосрочен план, също така изглежда вероятно, че ОРС ще продължат да осигуряват 

покритие на по-ниска цена, ако родителите периодично осъвременяват родителските си умения. 

Има и други значителни признаци, че родителството може да не е добро. Например, 

злоупотребата със субстанции почти гарантира, че децата ще бъдат малтретирани или 

неглижирани. ОРС ще предлагат много по-ниски тарифи на родители, които или никога не са 

имали такива наклонности, или, ако са имали, са готови да се подложат на рехабилитация и 
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произволни тестове, за да се докаже, че са чисти. Запомнете, че тези тестове не са вмешателство – 

родителите могат да откажат да ги направят и да понесат последствията. 

А какво да кажем за децата? Тъй като предотвратяването е най-доброто лечение, техните 

застрахователни разходи ще бъдат най-ниски, ако вероятните проблеми бъдат забелязани преди 

да се проявят в скъпоструващо антисоциално поведение. Ранната намеса е ключова, особено за 

малките деца. Как могат ОРС да държат цените ниски за такива деца? Периодични психологически 

и поведенчески оценки са добро начало, както и посещаване на класове за родителство. Разбира 

се, никои родители няма да са принудени да водят децата си за оценка, но ще трябва да платят 

завишени цени, ако не го направят. 

Ако дете проявява особено проблемно поведение, ОРС може да заплаши да спре покритието на 

семейството, ако родителите не приемат намеса. 

Тази комбинация от проучвания, финансови стимули и непрекъснато подобряване създава трима 

партньори в отглеждането на децата – родителите, които искат децата им да са щастливи и 

застрахователните им разходи – ниски, ОРС, които искат да предотвратят проблемите, вместо да 

плащат за разрешаването им, и експертите, които непрекъснато ще проучват и комуникират добри 

практики в родителството. 

Родители, които сами са отгледани лошо, често не разбират какъв е най-добрия начин да отгледат 

собствените си деца. При липса на достъп до обективна информация и добри практики те често 

повтарят същите грешки, които са изпитали на гърба си. Родители, които в момента не желаят да 

„повдигнат завесите“ относно родителството и семейното им положение, ще имат силни 

позитивни финансови стимули да го направят. Родителите, които отказват каквото и да е ОРС 

покритие за децата им, или които отказват разумни намеси, които да подобрят родителските им 

умения, ще изпитат негативните последици от ОРС системата, които вече разгледахме детайлно 

по-горе. Ето защо изглежда много вероятно свободното общество да създаде разнообразие от 

обществени интереси, фокусирани върху подобряването на отглеждането на децата. Резултатът ще 

е деца, отгледани да бъдат възможно най-спокойни, щастливи и продуктивни. 

 

ПРИКАЗКА ЗА РОДИТЕЛСТВОТО 

Има стара приказка, в която се разказва нещо подобно: Слънцето и Вятъра спорят за това кой от 

тях е по-силен. Вятърът се хвали, че може да изтръгва дървета с корените, да отнася покриви на 

къщи и да събаря електрически стълбове. Слънцето не е впечатлено. Докато спорят, под тях 

минава човек по междуградски път. Вятърът казва: „Обзалагам се, че мога да отвея наметалото от 

гърба на човека!“. „Давай“, усмихва се Слънцето. Вятърът слиза и обгръща човека, опитвайки се да 

изтръгне наметалото от гърба му. Разбира се, човекът го стиска по-здраво и Вятърът не успява. 

Накрая, уморен, се оттегля. „Нека ти покажа как се прави“, казва Слънцето и засиява с пълната си 

сила, а човекът започва да се поти. След десетина минути въздъхва, избързва веждите си и бавно 

сваля наметалото си. 
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Тази приказка съдържа силно послание за разликата между свободното общество и общество, 

управлявано от централна държава. Държавата винаги се опитва да накара хората да правят 

различни неща, което само усилва потайността им и съпротивата им срещу държавата. Човешкото 

общество обаче се развива само когато множество конкурентни доброволни агенции създават и 

поддържат обстоятелства, които действително поощряват добродетелта и наказват порока. Това е 

подходящо описание на свободния пазар, а също е описание на начина, по който свободното 

общество ще работи непрекъснато за подобряване на безопасността и щастието на децата. 

 

ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ТРАГЕДИЯ – АНАРХИСТКИ АНАЛИЗ НА АБОРТА 

 

Абортът винаги е трагедия и едно от най-тъжните неща на земята. Държавните „решения“ винаги 

са разрушителни и е трудно да се разбере как събирането на трагедия с катастрофа може да 

доведе до нещо положително. Смесването на арсеник и олово не решава проблема с отровата, а 

смесването на неефективното насилие на държавата с трагедията на аборта не решава проблема 

със семейното планиране. 

Всички разумни и чувствителни души, които искат да намалят процента на абортите, трябва да 

разберат, че даването на власт на държавата да се бори с абортите също така ѝ дава властта да ги 

насърчава, което и прави в момента в отвратителни пропорции. Най-добрият начин да се намали 

процента аборти е да се оттеглят държавните помощи и да се позволи на икономическите и 

социални последствия да застигнат тези, които правят рисков секс. 

Намаляването на абортите не е много сложно, тъй като е обект, както и всяка друга човешка 

дейност, на законите на търсенето и предлагането. Казано просто, всяка дейност, която се 

подпомага ще се увеличи, а всяка дейност, която се облага ще се намали. Абортите ще намалеят 

само когато вече не са субсидирани и когато отговорното семейно планиране не бъде облагано с 

данъци. 

Абортите са изключително редки при наличие на стабилен брак и като цяло се извършват само при 

наличие на крайна финансова нищета или сериозни медицински проблеми. Огромното количество 

аборти се извършва от жени, които са сами или са в нестабилни връзки. Особено през последните 

50-ина години ролята на сексуалността насилствено е разделена от брака и възпроизвеждането. 

Въпреки, че е ужасно, това е напълно предвидимо развитие, предвид ролята на държавата в 

разрушаването на стабилните семейни структури. 

 

СУБСИДИРАНЕ НА АБОРТИТЕ 

По принцип всяка програма, която подпомага бременността при липса на стабилна семейна 

структура също така ще окуражава абортите. Конкретно, държавните помощи, които окуражават 
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преследването на сексуално удоволствие при липса на добродетел, финансова стабилност (или 

поне възможност за такава) и лична отговорност ще водят до увеличение на броя аборти. Когато 

финансовите и обществени последици от бременността биват омекотени чрез държавни 

програми, рисковото сексуално поведение неизбежно ще се увеличи, водейки до увеличение на 

бременностите и абортите. 

Контролирането или намаляването на финансовите последици от нежеланите бременности пряко 

променя решенията, които взимат жените по отношение на сексуалния си живот и партньори. Да 

имаш дете без брак е едно от най-скъпоструващите решения, което една жена може да вземе, тъй 

като обикновено води до спиране на образователното, емоционалното и кариерното ѝ развитие. 

Физическата невъзможност да работиш за пари и да отглеждаш малко дете в същото време, води 

повечето млади самотни майки до живот на зависимост, изтощение и бедност. Ниският шанс да 

срещне добър мъж, когато вече има бебе, намалява шансовете за добър брак на самотната майка. 

Не само, че идва с бебе и значителни разходи, но и вероятно има малко икономически значими 

умения, които да предложи. Освен това е трудно да ходиш по срещи, докато кърмиш. Поради тези 

и други причини, самотните майки често се задоволяват с нестабилни мъже, на които не може да 

се разчита, само и само да имат какъвто и да е мъж наоколо. Неизбежно, вероятността да има 

второ дете се увеличава, за съжаление без съответното подобряване в стабилността на връзката. 

Ето защо в миналото обществото е полагало сериозни усилия жените да не забременяват преди 

брака. Огромните финансови загуби от раждането на дете без брак обикновено се поемали от 

новите дядо и баба, така че именно те правели всичко възможно да предотвратят подобна 

катастрофа. Това, бидейки споделено преживяване за всички родители, се предава в обществото, 

създавайки почти непробиваема мрежа от сексуално шаперонство. (Общественото 

самоуправление, основано на лични стимули е единствения начин по който обществените 

проблеми са били и ще бъдат решавани по стабилен начин.) 

В момента, в сегашната система, да се отгледа дете от раждането до 18-годишна възраст струва 

около $250,000. В среда на свободен пазар с изцяло частно и подпомагано от благотворителност 

образование, здравеопазване, жилища и т.н. тази сума, разбира се, ще намалее (тъй като данъците 

ще намалеят, а конкуренцията ще се увеличи), но все пак ще е значителна. 

Просто казано, бебетата са скъпи. Обаче, когато вкараме социалната държава в уравнението, 

всичко по-горе се променя. Сега, ако млада жена забременее без брак, тя може да оцелее доста 

прилично. Вероятно никога няма да е богата, или дори средна класа, но ще може да оцелее на 

някаква смес от стотиците държавни помощи, които пряко подпомагат бедни майки. 

Освен обичайните заподозрени – социални помощи, здравните помощи, детските помощи, 

купоните за храна, има и много друга начини за самотната майка да се облегне на държавата. 

Когато детето ѝ порасне, държавата ще плати за образованието му. Иска да се качи на автобус? 

Субсидирано. Иска да остави детето си в библиотеката. Субсидирано. Детските градини също са 

субсидирани, както и апартамента ѝ – чрез управление на наемите или общински/държавни 

жилища. Зъбни проблеми? Няма проблем – субсидиите покриват по-голяма част от сметките. 

Количеството пари и ресурси, давани на самотните майки от държавата е умопомрачително! А 
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когато остарее? Няма нужда да се притеснява, ако не е успяла да спести много пари, или ако е 

отчуждила децата си – Социална сигурност ще се погрижи за нея! 

Тъй като да забременееш без брак вече не е въпрос на живот и смърт, младите жени имат много 

по-малък стимул да са целомъдрени, докато не се появи правилния човек. Няма да има страхотен 

живот от икономическа гледна точка, но ще оцелее без проблем, в същото време избягвайки 

къртовския труд на нископлатена работа. Ако ви очакваха години работа тип МакДоналдс, преди 

да се докопате до каквато и да е прилична кариера, „План Б за Бебе“ може да започне да изглежда 

дори привлекателен! 

Чрез държавните субсидии младите жени са изкушени да вземат саморазрушителни решения и да 

потънат в подземния свят на зависимости и опасен начин на живот. Ако имат дъщери, тези 

момичета ще пораснат в свят, пълен с нестабилни мъже, без бащинска любов и напътствия. Какви 

са шансовете такива момичета да израснат отговорни в сексуално отношение? Не нула, но не и 

особено високи. 

Като резултат - увеличаващото се подпомагане на лоши сексуални избори постила пътя за 

увеличаващия брой аборти. Тъй като да направиш ненужен аборт е един от най-ярките примери за 

предпочитането на краткосрочни ползи пред дългосрочните такива, субсидирането на грешката 

определено не е най-добрия начин да се окуражи повече разум в това отношение. 

 

ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ НА СЕМЕЙНОТО ПЛАНИРАНЕ 

Трудно е да се взимат добри решения, когато всички около вас взимат лоши решения. Или ги 

следвате и скачате в ямата, или се оттегляте, провокирайки социално осъждане и дори отявлена 

враждебност. Окуражени от безкрайните помощи от държавните програми, непланираните 

бременности достигат критична точка, след която стават нещо обичайно и нещо, което „не трябва 

да се осъжда“. За да задържат приятелите си и да не бъдат сочени като „надменни“, младите жени 

често решават, че е готино да се въвличат в рискови сексуални дейности. Заедно с финансовите 

стимули, посочени по-горе, мотивът за „социалното приемане“ става смазващ за твърде много от 

тях. 

Какви други възможности има за младите жени, които решат да вървят по „тесния и правия път“ и 

да избегнат рисковото поведение? Какви възможности имат? Минималната заплата, профсъюзите 

с държавен монопол, прекалените регулации, смазващите данъци, убиващите ума стажантски 

програми и хиляди други политически фактори на практика са унищожили възможностите за 

работа за бедните и неквалифицираните. Държавните училища не обучават младежите в полезни 

неща, а висшето образование вероятно също не е опция. И така, относително безопасно е да 

кажем, че продуктивния и честен начин на живот биват спъвани, докато безотговорността и 

задоволяването на моментното удоволствие биват насърчавани. 
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МЪЖЕТЕ 

Досега говорихме само за жените, но какво да кажем за мъжете? Как се повлиява мъжкото 

поведение от тези основни промени в обществените ценности? С намаляването на негативните 

последици от безразборния секс, мъжете започват да очакват, да кажем, „краткосрочни“ 

взаимодействия със срещуположния пол. Стойността на образованието, интегритета и здравата 

работа за мъжете спада пропорционално на все повечето жени, решаващи да правят рисков секс 

без да изискват ангажимент. С принизяването на традиционните мъжки добродетели идват други, 

по-зловещи и плитки пориви. Жените искат „секси“ мъже или мъже с пари за профукване, или 

мъже с хищнически наклонности, каквито идват с членството в банди. Цялата екосистема на 

сексуално привличане и стабилно осигуряване на ресурси се обръща с главата надолу и мъжете, на 

които преди се е гледало като на загубеняци, стават победителите, и обратно. 

Ето защо жена, търсеща „добър мъж“ среща недостиг от такива образци, а също така може да бъде 

подложена на подигравки от социалната си среда, ако реши да избере мъж с очила вместо такъв с 

големи бицепси. „Добрите мъже“ стават все по-рядко срещани, а в допълнение се превръщат и в 

обект на подигравки. Женската привлекателност, която преди е била монета, с която да си 

поръчаш мъжка лоялност, сега става магнит за плитки и нестабилни мъже-момчета, търсещи 

поредната „бройка“. 

Проблеми като абортите са толкова сложни, че не могат да бъдат решени без да се вземе предвид 

променящата се среда на награди и наказания, създадена от растящата и все по-насилствена 

държава. Като повечето обществени проблеми, решението трябва да е доброволно и основано на 

финансовата, обществена и морална реалност на биологията и икономиката. 
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ЧАСТ 4: ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

 

СТОЙНОСТТА НА АНАРХИЗМА 

 

Често ме питат, защо по дяволите, човек трябва да се интересува от анархизма, когато няма 

никакъв шанс свободно общество да съществува в рамките на живота ни или в обозримото 

бъдеще. 

Това е много интересен въпрос и в някаква степен отговорът е личен, така че се надявам да ми 

простите, ако не изложа силогизми, а говоря от сърцето. 

 

БЪДЕЩЕТО 

Историята на напредъка на човешкия морал е почти изцяло създадена от хора, които не са 

доживели да видят света, който са обичали в главата си. Онези, на които им е хрумнала идеята за 

разделение на държава и църква като малък, слаб пламък над кървавия хоризонт на религиозните 

войни, не са доживели да видят тези две блудници разделени от философията. 

Тези, които за първи път са настояли за свят без робство са живели само, за да видят как робството 

се увеличава, вместо да намалява и изчезва. 

Тези, които мечтаели за разум, доказателства и наука в късното Средновековие видели мечтите си 

обгърнати в безкрайни пламъци, а твърде често пламъците обгръщали и тях самите, под 

благодетелта на християнското „спасение“. 

Тези, които са мечтаели за мирен дебат вместо блестящи мечове са вкусвали горчивия вкус на 

отровата, а не сладкия нектар на победата. 

Неизбежна последица от инерцията и покварата е, че тези, които мечтаят за по-добър свят почти 

винаги умират преди тези мечти да се осъществят. Окопаната помпозна самопровъзгласена 

добродетел на жестокостта и експлоатацията винаги действа срещу всяка атака с всички ресурси, 

които е присвоила. Покварата в съществуващите семейни, професионални, икономически и 

политически връзки е многоглава Хидра, която хиляда души с хиляда меча не могат да посекат в 

рамките на едно поколение. 

Въпреки това, дори това да е вярно, каква форма на алтруистична лудост може да ни завладее до 

степен да сме готови да пожертваме толкова много удобства в този свят, за да осигурим по-добър 

за хора, които никога няма да видим? Защо трябва ме е грижа за хора, които ще живеят след 200 

години, както и за тяхното мнение за мен и за тези, които се бият до мен във война, чиято плячка 
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ще получат само неродените? Дори да ни благодарят и да издигнат статуи в наша чест, какво ни 

грее нас сега? Защо трябва да се отказваме от всички удобства на сляпото подчинение и да се 

откажем да се подчиним на безкрайната сила на културната приливна вълна, и то не за любов и 

мир тук и сега, а за нарочно неразбиране и злобни клевети? 

Може да има хора сред нас, които биват движени основно от любов към бъдещето, което никога 

няма да видят. Може да има и такива, които са готови да седят в тъмнината и да разправят истории 

за зелени ливади на съкилийниците си, така че децата на нашите внуци, чието потекло е 

поддържано от светлите истории за свободния свят отвъд стените, да могат да изпълзят от руините 

на срутващите се затвори и да видят слънцето, което в продължение на десетилетия е било 

описвано и предсказвано, но не и видяно. 

И този свят от бъдещето ще бъде нашият свят, по който никога няма да вървим. Злините и 

хапливостта на сегашния свят ще бъдат отмити от нашите издигащите се идеали като ненужни 

ускорители от ракета, пронизваща атмосферата и устремяваща се към звездите. Вратата на този 

свят от красота, изобилие, щедрост, мир и добродетелност може да бъде отворена само с ключа 

на философията и на мъдростта. Аз лично считам за най-голямата възможна чест да свърша част от 

работата по изработката на този златен ключ. Аз съм един вид непреклонен воин, чувстващ се 

много по-добре във време на война, войната за бъдещето, отколкото бих бил в този свят на 

бъдещето, където всички големи неприятели и злини ще бъдат победени. Роденият войник може 

да се радва, че е роден по време на война. Аз съм точно такъв роден боец и изпитвам огромна 

гордост и удовлетворение от опита ми да победя злините и лъжите на човешкия ум. Оказва се, че 

размерът на душата ми е пропорционално равен на размера на противниците ми, противниците 

на мъдростта и добродетелта. Във време, в което изследването на света като цяло е приключило, а 

изследването на други светове тепърва предстои, неуморната ми борбена и изследователска 

природа намира истинския си дом и най-висше призвание в умствената борба с невидими демони. 

Ето защо мога искрено да кажа: Не бих си пожелал да съм роден или да живея, в което и да е 

друго време. Тази нова вселена на моментна комуникация е моята естествена среда, а 

безкрайните възможности на тези неизследвани територии от мисли, чувства, мечти и 

проникновения дават на душата ми поле за разширение по начин, по който не съм си и 

представял, че е възможен. Надявам се да съм малко по-голям от враговете ми и със сигурност 

много по-малък от обхвата на света, който изследвам. 

И така, за мен малките удоволствия от спазването на социалните норми стават абсолютно 

незначителни пред славата да водя атаката в подобен тип битка, пред тръпката да виждам нови 

мисловни връзки, пред възбудата от това да събудя моя ум и умовете на други. За мен е 

безпрецедентен подарък да мога да чувствам мощта на значителна еволюция само за няколко 

години в ума ми, в душата ми, в живота ми, за който ако трябва бих живял хиляди години в 

социален дискомфорт. 

Също така съм напълно наясно с факта, че ако бях роден и живял по друго време, по-късно време 

или по-ранно, щях да карам колело със счупена верига, ако ме разбирате. Силата на разговора, 
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който съм започнал и в който съм въвлечен е това, което дава на ума ми сцепление и го свързва и 

ангажира с реалния свят. Той е другата пръчка, с която се запалва новия огън. 

Ето защо за мен е незаменима привилегия да правя това, което правя, да съм там, където съм, 

през това време в историята. Аз съм човек, който се вълнува от навигацията, не от разтоварването 

на товара. Живея, за да изследвам, а не да усядам и да събирам. Живея за битки, не за 

администриране. 

Напълно разбирам, че моите радости не са радостите на всеки. Ако нямате моя фетиш за 

безкрайните абстрактни битки, защо по дяволите бихте се интересували да изследвате и разбирате 

характеристиките на земя, в която не сте стъпвали? 

 

АНАРХИЯТА И ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА 

Заради личните ни истории, в умовете ни съществува, поради липса на по-добър термин, „мъртва 

зона“, която е черния белег от безкрайните диктаторски заповеди, на които сме били изложени 

като деца. 

Тези заповеди може да са били във вашия собствен дом, но със сигурност сте били подложени на 

това и в училище. Когато сте били малко дете, с отворен и изследователски ум и целия свят пред 

вас, учителите ви и заради делегирането на права – родителите ви, никога не са ви питали какво 

искате да учите и изследвате. 

Вместо това сте били набутани да седите на малък чин, в стройни редове заедно с други деца, 

докато учителят дращи с бял тебешир по черната дъска. Вашата личност не е била уважавана и 

изследвана. Естествения устрем на вашия ум не е бил използван и разширен. Вашите заложби и 

възможности не са били изкушавани и развивани в прекрасната им пълнота. 

Това е било диктаторска, почти изцяло еднопосочна „връзка“, която е съществувала в училище, в 

църквата и вероятно и у дома. Кого го е било грижа какво мислите? Кого го е било грижа какво 

искате да правите? Вкъщи, в училище и в църквата не са ли се отнасяли с вас като с неподчиняващо 

се и като цяло, дразнещо домашно животно? Хората говориха ли с вас, задаваха ли ви въпроси, 

сядаха ли и споделяха ли съкровени неща с вас или само ви хранеха, обличаха, измиваха и 

управляваха? Вашето детство не беше ли в по-малка или по-голяма степен безкрайна серия от 

малки заповеди и „предложения“: остави това, вземи онова, не отивай там, отиди там, споделяй, 

бъди мил, не викай, иди и прочети книга, изключи това, измий си зъбите, напиши си домашното, 

не използвай тези думи, използвай тези думи, спри да се превземаш, успокой се, лягай да спиш, 

стани… Всички тези жалки заповеди обхващат детството ви като безкраен жужащ облак от малки 

комари, които никога не могат да бъдат размазани, никога не утоляват глада си и от които не 

можете да избягате. 

Пред нуждите и предпочитанията на другите, особено тези с власт, не изпадаме ли в празно, тъпо 

и негодуващо подчинение? Когато другите се дразнят от нас, особено в личните ни 
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взаимоотношения, нали или се опълчваме с негодувание, или се оттегляме с негодувание? Нали 

или отвръщаме на тормоза с тормоз, или се предаваме и оттегляме, за да планираме отмъщение? 

Когато изследваме анархията като теоретичен идеал ние бавно, болезнено и сигурно проправяме 

път обратно към „мъртвата зона“. Точно като последния оцелял човек в града, опитващ се да 

върне към живот електрически генератор, ние изграждаме отново тези умъртвени нервни 

окончания на негодуващо и тъпо подчинение, когато отново и отново си представяме какво е да си 

от другата страна на масата за преговори. 

В света на държавата слушаме само Бог и се подчиняваме на заповедите Му. 

В света на анархизма Бог също така се вслушва в нас и преговаряме като равни. 

Когато умствено се упражняваме да седим от другата страна на масата за преговори, си 

припомняме урок, който е бил избит от главите ни: урока за съпричастност и взаимно-изгоден 

дебат. Когато си представяме, че сме собственик на ОРС и се опитваме да продадем услугите си на 

дадена общност, предизвикваме и чупим умствените навици на избягване или подчиняване на 

властта. 

Най-популярния видео клип, който съм правил е обсъждане без сценарий за това как да се 

държим на интервю за работа. Това видео следва изключително анархистки принципи, като 

напомня на хората, че въпреки, че те са интервюираните, те също и интервюират и оценяват 

човека, който оценява тях. По същия начин, когато сте на първа среща, ако се притеснявате само 

как изглеждате, вместо да сте любопитни за това какво виждате в другия човек, то тогава нямате 

връзка, а само играете празна форма на себеизтриване и подчинение на нуждите и 

предпочитанията на някого другиго. 

Когато изследвате анархистката парадигма за човешки взаимоотношения, непрекъснато си 

представяте как сте от другата страна на масата за преговори и се опитвате да дадете полза на 

самите себе си. 

В държавната парадигма се борим за оцеляване под насилствен едностранен монопол. Никога не 

се упражняваме да седим на другата страна на масата, защото няма друга страна на тази маса, 

точно както и робите не преговарят за заплатата си. Пълни сме с негодувание или истеричен 

патриотизъм тип „Стокхолмски синдром“, но си мислим да спорим с политическите си господари 

точно толкова, колкото се опитваме да управляваме самолет физически докато сме най-отзад в 

икономична класа. 

Когато получаваме брутални и принудителни заповеди, нашето самочувствие и самите ни души 

вехнат и трептят, свиват се и изчезват. Не можем да считаме, че имаме стойност, тъй като никога 

не са се отнасяли с нас все едно че имаме стойност сами по себе си. Нашите учители изглеждат 

непрекъснато раздразнени от нас, родителите ни непрекъснато ни поправят и управляват, а 

нашите свещеници непрекъснато ни разказват за греховете ни. 
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Себеуважението има силна връзка с вярата (или поне разбирането), че имаме стойност сами по 

себе си и че нашите чувства и мисли са ценни. Толкова рядко се отнасят така с нас, докато сме 

деца, че силно вярвам, че ние растем белязани по отношение на възможността ни да осъзнаем 

собствената си стойност. 

Например, мога да си спомня само една случка от детството ми, когато можех да седя с възрастен, 

да си говорим свободно и да ми задават въпроси за повече от няколко минути. Беше с лагерен 

съветник, когато бях на около 13. Не можех да спя, седяхме пред бунгалото, гледайки към звездите 

и си говорихме за мислите си. (Ясно си спомням как ми каза, че всички считат, че Франкенщайн е 

чудовището, но всъщност това е името на доктора, който го създава. И знам, че помня това, 

поради ясни причини, свързани със семейството ми! За всеки, който се интересува, използвах този 

разговор като основа на разговора между две момичета в романа ми „Богът на Атеистите“.) 

Когато отново и отново си представяме естествените взаимодействия „аз печеля и ти печелиш“ в 

анархисткото общество, несъзнателно си припомняме, че сме достойни да преговаряме, че 

останалите трябва да сложат нещо стойностно на масата, ако искат да взаимодействат с нас. 

Припомняме си и че не съществуваме само за да удовлетворяваме алчните желания на другите. 

Това умствено упражнение има умопомрачителни ползи за нашите лични взаимоотношения и е 

най-сигурната и стабилна купчина тухли, които можем да използваме, за да построим мост към 

бъдещето. След като веднъж свикнем с идеята, че сме достойни да преговаряме и че другите 

трябва да допринасят стойност в живота ни, за да ги ценим, нашето себеуважение нараства 

пропорционално. 

Сблъсквам се с това доста често в разговорите си с хора в различни форуми, включително 

Freedomain Radio Board. Хората комуникират трудно, негативно, враждебно или избягващо и 

наистина смятат, че имам някакво задължение да продължа да комуникирам с тях. 

Това в същността си е държавна позиция, тъй като тези хора не считат, че трябва да дават 

постоянна и цялостна стойност, за да получават ресурси от останалите. В миналото, преди да стана 

анархист, когато и аз имах подобен начин на мислене, бях много податлив на този тип големеене и 

манипулация. Сега обаче ми е смешно да виждам шока, който изпитват хората, когато намирам 

взаимодействието с тях за по-скоро негативно, отколкото положително. Почти неизбежно се 

опитват да ме върнат обратно като се опитат да ме дръпнат със собствените ми ценности („Мислех 

си, че цениш дебата!“) или, ако им забраня достъпа до форума ме информират, че ги 

„цензурирам“, че противореча на „анархизма“ и потъпквам ценностите, които заявявам на самия 

си сайт. 

Истината е, че, когато не взаимодействам с хора, които не ми носят нещо стойностно, действам 

в пълно съответствие с анархистките принципи. Фактът, че не могат да се поставят от другата 

страна на масата и да са съпричастни с моето виждане за взаимодействието само ми показва, че 

имат да извървят дълъг път в пътуването към разбирането за това какво значи доброволно. 

Мисълта, че аз, или който и да е, им „дължи“ каквото и да е взаимодействие е напълно характерно 

за държавната система. Това е убеждението, че стойността не трябва да се разменя, че едната 
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страна може да диктува условия на другата и, най-важното, че „ценностите“ на човека, който не 

получава стойност ги принуждават да продължава взаимодействието. („Не обичаш ли страната 

си?“) 

Когато свикнем да седим от двете страни на масата, образно казано, става много по-трудно да се 

възползват от нас и да ни притискат да служим на невротичните защити, нужди и желания на 

други. Получаваме навика да проверяваме чувствата си, за да видим дали се наслаждаваме на 

дадено взаимодействие, а ако не го правим, да се чувстваме напълно свободни да го прекратим. 

Не дължим на другите време, енергия или ресурси, те трябва да заслужат вниманието ни, точно 

както предприемачът трябва да заслужи парите ни като ни достави стойност. 

Когато повишим стандартите си по този начин, със сигурност голям брой хора ще реагират с 

неразбиране (и понякога враждебност), тъй като ние реално пренаписваме обществения договор с 

тези около нас. Преди това те са можели да разчитат да им осигурим това, което искат, без да има 

нужда да се затормозяват с това, което ние искаме. Когато започнем да изискваме двупосочност 

във взаимоотношенията помежду ни, хората често ни се сърдят, защото на практика изобличаваме 

техния нарцисизъм. 

За да дам прост пример: както знаете, правя разговори със слушатели по интернет, които след това 

публикувам като подкасти, ако слушателят се съгласи. Огромната част от хората любезно молят за 

тези разговори, но не малка част ме информират, че са „готови“ за разговор. Това винаги ме е 

изненадвало, самата идея, че някак им дължа разговор, тъй като съм се посветил на психологията 

и душевното здраве. (Още по-впечатляващо е, когато същите хора ме информират, че не искат 

разговора да бъде пуснат като подкаст и дори не предлагат да дарят!) 

Да помагаш на хората да разберат, че трябва да дават стойност във взаимоотношенията си е 

пипкаво и предизвикателно начинание. То обаче е много по-лесно с хора, които искрено и 

дълбоко са изследвали анархизма и доброволните отношения, особено в личните си 

взаимоотношения. 

След като хората разберат, че не допринасят стойност в отношенията си, че нямат 

взаимоотношения, а просто използват хората, то тогава те могат да работят, за да поправят щетите, 

наследени от семейството, училището и църквата, а именно, че можеш или да взимаш стойност от 

хората, или да даваш, но взаимната размяна е невъзможна. Или крадеш, или те крадат. Това не е 

най-добрият светоглед за да имаш силно, дълбоко и емоционално разбиране за „свободния пазар 

на взаимоотношенията“, което е основна характеристика на анархисткия светоглед. 

Ето защо изследването на анархията ще ви освободи във вашия свят сега, светът, в който живеете, 

светът на вашите професионални, семейни и социални отношения. Да се научите да преговаряте от 

двете страни на масата ще ви направи по-силен и ефективен служител, по-добър и любящ съпруг 

или съпруга, по-щастлив и повече заслужаващ доверие родител. То ще ви донесе щастието и 

свободата на свободното общество, дори да се трудите под тежки данъци и регулации. 
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И накрая, но не без значение, колкото повече учим хората – пряко или с примера си, че 

взаимоотношенията трябва да са взаимноизгодни, за да са положителни, толкова повече ще учим 

хората, че държавата е зло, тъй като е еднопосочна, принудителна и експлоататорска. 

Светът ще се освободи от държавата, когато най-накрая видим, че държавата като организация е 

по-низша от нашите лични и професионални отношения. Когато свикнем изцяло да мислим за 

взаимната изгода, насилствената експлоатация на държавата ще ни стане ясна и ще изчезне. 

 

 


