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Боби Ф. Скинър 
"Отвъд двободата и достойнството" 

 
 Б.Ф. Скинър е наречен (от списание Time) "най-влиятелният от живите 
американски психолози и най-противоречивата фигура в науката за човеш-
кото поведение". Той е роден в Пенсилвания през 1904 г. и получава магис-
търска и докторска степени от Харвардския университет. От 1948 г. препода-
ва в Харвард, където е професор по психология. Автор на класическия уто-
пичен роман Walden Two („Уолдън две) (1948 г.), професор Скинър е светов-
ноизвестен с лабораторната си работа с гълъби, издигайки експериментал-
ната работа с животни до количествено научно равнище. Той е известен ка-
то бащата на обучаващата машина и програмираното обучение, а изобрете-
нията му включват Въздушната люлка –   механично устройство за "гледане" 
на малки деца, и Кутията на Скинър –   изследователски инструмент, създа-
ден за проследяване на промените в животинското поведение. Сред мно-
жеството почести, които той е получавал, са Националната научна награда и 
Наградата за изтъкнат принос на Американската психологическа асоциация. 
Отвън свободата и достойнството –   обобщението на работата на живота му 
върху научния анализ на поведението, е била наречена от сп. Science News 
"едно от най-значимите събития в психологията на ХХ век". 
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1. ТЕХНОЛОГИЯ НА ПОВЕДЕНИЕТО 

 
 
 
 Опитвайки се да разрешим ужасяващите проблеми, пред които се изп-
равяме в днешния свят, естествено се обръщаме към нещата, които позна-
ваме най-добре. Играем от позицията на силата, а нашата сила са науката и 
технологията. За да ограничим експлозията в нарастването на населението, 
търсим по-добри методи за контрол на раждаемостта. Заплашени от ядрен 
апокалипсис, изграждаме по-големи възпиращи сили и антиракетни систе-
ми. Опитваме се да предотвратим световния глад с нови храни и по-добри 
начини за тяхното отглеждане. Надяваме се, че подобрените санитарни ус-
ловия и медицина ще контролират болестите, по-добрите жилищни условия 
и транспорт ще решат проблемите на гетата, а новите начини за редуциране 
или отърваване от отпадъците ще спрат замърсяването на околната среда. 
Можем да посочим забележителни постижения във всички тези области и 
не е учудващо, че трябва да се опитаме да ги разширяваме. Нещата обаче 
все повече и повече се влошават и е доста обезсърчително да установиш, че 
самата технология не е наред. Санитарните грижи и медицината са направи-
ли проблемите на населението още по-остри, войната е станала още по-
ужасяваща с изобретяването на ядрените оръжия, а охолното търсене на 
щастие до голяма степен е отговорно за замърсяването. Както каза Дарлинг-
тън: "Всеки нов източник, чрез който човекът увеличава властта си на земя-
та, е бил използван за ограничаване на перспективите на неговите наслед-
ници. Целият му прогрес е бил и е за сметка на вредата за неговата среда, 
която той не може да поправи и не може да предвиди."  
 Независимо дали е могъл да предвиди вредата, човекът трябва да я 
възстанови или всичко е загубено. И той може да направи това, ако осъзнае 
и признае природата на трудността. Приложението единствено на физичес-
ката и биологичната науки няма да реши проблемите ни, защото решенията 
лежат в друга област. По-добрите контрацептивни средства ще контролират 
ръста на населението само ако хората ги използват. Новите оръжия ще пус-
нат в ход нови защити и обратно, но ядрената катастрофа може да се пре-
дотврати само ако условията, при които нациите воюват, могат да бъдат 
променени. Нови методи в селското стопанство и медицината няма да по-
могнат, ако не се практикуват, а жилищните условия са въпрос не само на 
сгради и градове, а на това, как хората живеят. Стълпяването може да се ко-
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ригира само като се накарат хората да не се тъпчат на едно място и околна-
та среда ще продължи да се влошава, докато не се изоставят замърсяващи-
те способи.  
 Накратко, ние трябва да осъществим огромни промени в човешкото по-
ведение и не можем да ги направим само с помощта на физиката или био-
логията, независимо колко усилено се опитваме. (А съществуват и други 
проблеми, като кризата в образователната ни система и отчуждението и 
бунтът на младите, за които физическите и биологичните технологии са тол-
кова очевидно нерелевантни, че никога не са били прилагани.) Не е доста-
тъчно да се "използва технологията с по-дълбоко разбиране на човешките 
въпроси" или "да посвещаваме технологията на духовните потребности на 
човека", или "да насърчаваме технолозите да се обърнат към човешките 
проблеми". Такива изрази съдържат в себе си идеята, че там, където започ-
ва човешкото поведение, свършва технологията и че трябва да продължава-
ме така, както сме правили в миналото с онова, което сме научили от личен 
опит, от колекциите на отделните късове личен опит, наречени история, или 
с дестилацията на опита, намираща се в народната мъдрост и практическите 
всеизвестни истини. Те са на наше разположение от векове и всичко, което 
имаме насреща им, е състоянието на света днес.  
 Това, от което се нуждаем, е технология на поведението. Бихме могли 
да разрешим проблемите си достатъчно бързо, ако можем да нагодим рас-
тежа на световното население точно толкова прецизно, колкото определя-
ме курса на космическата ракета, или да подобрим селското стопанство и 
промишлеността с известна част от увереността, с която ускоряваме високо-
енергийните частици, или да се придвижим към мирен свят с нещо като ста-
билния прогрес, с който физиката се е приближила до абсолютната нула 
(макар че и двете остават сравнително доста далеч). Липсва ни обаче пове-
денческа технология, сравнима по мощ и прецизност с физическата или би-
ологичната технология, и онези, които не смятат самата възможност за сме-
хотворна, е по-вероятно да се уплашат от нея, отколкото да бъдат насърче-
ни. Ето колко далеч сме от "разбирането на човешките въпроси" в смисъла, 
в който физиката и биологията разбират своите области, и колко далеч сме 
от предотвратяването на катастрофата, към която светът, изглежда, неумо-
лимо се движи.  
 
 Преди двадесет и пет хиляди години е можело да се каже, че човекът е 
разбирал себе си, както и всяка друга част от своя свят. Днес той е нещото, 
което разбира най-малко. Физиката и биологията са изминали дълъг път, но 
няма никакво сравнимо развитие в нещо като наука за човешкото поведе-
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ние. Древногръцката физика и биология днес представляват само истори-
чески интерес (нито един съвременен физик или биолог няма да се обърне 
към Аристотел за помощ), но диалозите на Платон все още се дават на сту-
дентите за домашно четиво и се цитират, сякаш хвърлят светлина върху чо-
вешкото поведение. Аристотел нямаше да може да разбере и една страни-
ца от съвременната физика или биология, но Сократ и неговите приятели не 
биха имали особени трудности да следят повечето от съвременните диску-
сии върху човешките дела. А що се отнася до технологията, осъществили 
сме огромен прогрес в контролирането на физическия и биологичния свят, 
но методите ни в управлението, обучението и голяма част от икономиката, 
макар и адаптирани към много различни условия, не са се подобрили кой 
знае колко.  
 Едва ли можем да обясним това, като кажем, че древните гърци са зна-
ели всичко, което е трябвало да се знае за човешкото поведение. Ясно е, че 
те са знаели повече, отколкото за физическия свят, но то все пак не е било 
много. Нещо повече: техният начин на мислене за човешкото поведение 
трябва да е имал някакъв фатален недостатък. Докато древногръцката физи-
ка и биология – без значение колко недодялани – са довели в крайна смет-
ка до съвременната наука, древногръцките теории за човешкото поведение 
не са довели доникъде. Ако са все още с нас днес, то не е защото са прите-
жавали някакъв вид вечна истина, а защото не са съдържали семената на 
нищо по-добро.  
 Винаги може да се твърди, че човешкото поведение е особено трудна 
област. То наистина е такова и е особено вероятно да мислим така именно 
защото сме толкова неумели в заниманията с него. Съвременната физика и 
биология успешно третират въпроси, които със сигурност не са по-прости от 
много аспекти на човешкото поведение. Разликата е, че инструментите и 
методите, които те използват, са със съизмерима сложност. Фактът, че в об-
ластта на човешкото поведение липсват еднакво мощни инструменти и ме-
тоди не е обяснение –   той е само част от загадката. Дали качването на чо-
век на Луната фактически не беше по-лесно, отколкото подобряването на 
обучението в обществените ни училища? Или отколкото конструирането на 
по-добри типове жизнено пространство за всеки? Или отколкото осигурява-
нето на възможността всеки да е успешно професионално нает и в резултат 
да се радва на по-висок стандарт на живот? Изборът не беше въпрос на при-
оритети, защото никой не би могъл да каже, че е било по-важно да стигнем 
до Луната. Възбуждащото нещо по отношение на кацането на Луната беше 
неговата осъществимост. Науката и технологията бяха достигнали точката, в 
която с един силен тласък нещото можеше да се направи. Не съществува 



11 
 
сравнима възбуда и ентусиазъм по отношение на проблемите, поставени от 
човешкото поведение. Съвсем не сме близо до решенията.  
 Лесно е да се заключи, че трябва да има нещо по отношение на човеш-
кото поведение, което прави научния анализ, а следователно и ефективната 
технология невъзможни, но в никакъв случай не сме изчeрпали всички въз-
можности. В известен смисъл може да се каже, че методите на науката едва 
са започнали да се прилагат към човешкото поведение. Използвали сме ин-
струментите на науката: броили, измервали и сравнявали сме, но нещо съ-
ществено за научната практика липсва в почти всички настоящи дискусии на 
човешкото поведение. То има отношение към начина, по който третираме 
причините за поведението. (Терминът "причина"� вече не е често срещан в 
софистицираната научна литература, но тук ще свърши достатъчно добра 
работа.) 
 Първото съприкосновение на човека с причините вероятно идва от соб-
ственото му поведение: нещата са се движели, защото той ги е движел. Ако 
други неща са се движели, то е било защото някой друг ги е движел и ако не 
е можело движещият ги да бъде видян, то е било защото е бил невидим. 
Древногръцките богове са служели по този начин като причини за физичес-
ките явления. Те обикновено са били извън нещата, които са движели, но са 
можели да влязат в тях и да ги "притежават". Физиката и биологията много 
скоро са изоставили обясненията от този сорт и са се обърнали към по-поле-
зен тип причини, но тази стъпка не е била решително предприета в областта 
на човешкото поведение. Интелигентните хора вече не вярват, че хората са 
обсебени от демони (макар че прогонването на зли духове се практикува от 
време на време, и че демоничното се е появило наново в трудовете на пси-
хотерапевтите), но човешкото поведение все още широко се приписва на 
някакви вътрешни движещи сили. Казва се например, че малолетен прес-
тъпник страда от разстроена личност. Не би имало никакъв смисъл това да 
се казва, ако личността не беше някакси различна от тялото, което се е вка-
рало в беля. Разграничението е ясно, когато се казва, че едно тяло съдържа 
няколко личности, които го контролират по различен начин в различни мо-
менти. Психоаналитиците са идентифицирали три от тези личности –   его, 
суперего и То, и се твърди, че взаимодействията между тях са отговорни за 
поведението на човека, в който живеят.  
 Макар че физиката много скоро спира да персонифицира нещата по то-
зи начин, тя продължава още дълго да говори така, сякаш те имаха желания, 
импулси, цели и други фрагментарни атрибути на живееща в тях движеща 
сила. Според Бътърфийлд Аристотел твърди, че падащо тяло се ускорява, за-
щото става все по-тържествуващо с наближаването на дома, а по-късни ав-



12 
 
торитети смятат, че снарядът се носи напред от импулс, понякога наричан 
"устремност". Всичко това в крайна сметка е било изоставено и то за добро, 
но поведенческите науки все още се обръщат към сравними вътрешни със-
тояния. Никой не е учуден да чуе, че човекът, носещ добри новини, върви 
по-бързо, защото се чувства тържествуващ, или действа невнимателно пора-
ди устремността си, или упорито се придържа към курс на действие чрез го-
лата сила на волята. Невнимателни позовавания на някаква цел все още мо-
гат да се намерят както във физиката, така и в биологията, но в добрата 
практика няма място за тях. Въпреки това почти всеки приписва човешкото 
поведение на намерения, цели и стремежи. Ако все още е възможно да се 
пита дали машината може да демонстрира цел, въпросът съдържа в себе си 
в значителна степен това, че ако може, тя още по-близко ще наподобява чо-
века.  
 Физиката и биологията са се отдалечили още повече от персонифицира-
ните причини, когато започват да приписват поведението на нещата на същ-
ности, качества или природи. За средновековния алхимик например някои 
от свойствата на веществата е можело да се дължат на меркуриева същност 
и веществата са били сравнявани в онова, което е можело да се нарече "хи-
мия на индивидуалните различия". Нютон се оплаква от практиката на съв-
ременниците си: "Да ни се казва, че всеки вид неща са надарени с някакво 
окултно специфично качество, чрез което те действат и предизвикват види-
ми ефекти, означава да не ни се казва нищо." (Окултните качества са приме-
ри на хипотезите, които Нютон отхвърля, когато казва "хипотези non fingo", 
макар че той самият не е бил точно толкова добър, колкото думата му.) Био-
логията продължава за дълго време да се обръща към природата на живите 
неща и не изоставя напълно жизнените сили допреди ХХ век. Поведението 
обаче все още се приписва на човешката природа и съществува обширна 
"психология на индивидуалните различия", в която хората се сравняват и 
описват в термините на черти на характера, способности и възможности.  
 Почти всеки, който се занимава с човешките дела, като политолог, фи-
лософ, писател, икономист, психолог, лингвист, социолог, теолог, антропо-
лог, педагог или психотерапевт, продължава да говори за човешкото пове-
дение по този преднаучен начин. Всеки въпрос във вестника, всяко светско 
и научно списание, всяка книга, които имат някакво отношение към човеш-
кото поведение, ще осигурят множество примери. Казва ни се, че за да се 
контролира броят на хората на земята, трябва да променим нагласите към 
децата, да преодолеем гордостта от размера на семейството или от полова-
та потентност, да изградим някакво чувство за отговорност към поколението 
си и да намалим ролята на голямото семейство в облекчаването на грижата 
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за старческата възраст. За да работим за мир, трябва да се справим с жела-
нието за власт или с параноидните заблуждения на лидерите; трябва да 
помним, че войните започват в умовете на хората, че има нещо самоубийст-
вено в човека –   инстинкт към смъртта може би, което води до война, и че 
човекът е агресивен по природа. За да решим проблемите на бедните, тряб-
ва да вдъхваме самоуважение, да насърчаваме инициатива и да редуцира-
ме фрустрацията. За да уталожим отчуждението на младите, трябва да оси-
гурим чувство за цел и да намалим чувствата на алиенация или безнадежд-
ност. Осъзнавайки, че не разполагаме с ефективни средства, за да направим 
каквото и да било от горното, самите ние можем да изпитаме криза на вяра-
та или загуба на увереността, които могат да се коригират само като се вър-
нем към вярата във вътрешните възможности на човека. Това е основният 
път. Почти никой не го поставя под съмнение. И въпреки това няма нищо та-
кова в съвременната физика или в по-голямата част от биологията и този 
факт може доста добре да обясни защо науката и технологията на поведе-
нието са забавени толкова много.  
 
 Обикновено се смята, че "бихевиористичното" възражение на идеите, 
чувствата, чертите на характера, волята и т.н. засяга материята, от която се 
твърди, че са изградени. Разбира се, по някои упорити въпроси за природа-
та на психиката се е дебатирало от повече от 25 хиляди години, но те все 
още нямат отговор. Как например може умът да движи тялото? Едва през 
1965 г. Карл Попър� можа да зададе въпроса по следния начин: "Това, което 
искаме, е да разберем как такива нефизически неща, като цели, намерения, 
планове, решения, теории, напрежения и ценности могат да играят роля в 
предизвикването на физически промени във физическия свят?" И, разбира 
се, искаме също да знаем откъде идват тези нефизически неща. На тези въп-
роси древните гърци са имали прост отговор: от боговете. Както посочва 
Додс, древните гърци вярвали, че ако човек се държи глупаво, то е защото 
враждебен бог е посадил ....... (увлечение) в сърцето му. Приятелски наст-
роен бог може да даде на война допълнителна .........., с чиято помощ той 
възхитително ще се бие. Аристотел смята, че има нещо божествено в мисъл-
та, а Зенон е убеден, че интелектът е Бог.  
 Днес не можем да поемем в тази посока и най-ярката алтернатива е да 
се позоваваме на предхождащи физически събития. Твърди се, че генетич-
ното наследство на човека –   продукт на еволюцията на вида, обяснява част 
от действието на ума, а личната му история –   останалата част. Например 
поради (физическото) съревнование по време на еволюцията хората днес 
имат (нефизически) чувства на агресия, които водят до (физически) актове 
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на враждебност. Или пък (физическото) наказание, получавано от малкото 
дете когато се ангажира в полова игра, създава (нефизически) чувства на 
тревожност, които пречат на (физическото му) полово поведение като въз-
растен. Нефизическият етап очевидно прехвърля мост през дълги периоди 
от време: агресията се простира назад през милионите години на еволюци-
онна история, а тревожността, придобита когато човек е дете, оцелява до 
третата възраст.  
 Проблемът на това, да се придвижим от един вид материя към друг мо-
же да се избегне, ако всичко беше или "ментално", или физическо и тези 
две възможности са били отчетени. Някои философи са се опитали да се 
придържат към света на ума, твърдейки, че само непосредственото прежи-
вяване е реално, а експерименталната психология е започнала като опит да 
се разкрият психичните закони, ръководещи взаимодействията между мен-
талните елементи. Съвременните "интрапсихични" теории за психотерапия-
та ни казват как едно чувство води до друго (как фрустрацията причинява аг-
ресия например), как чувствата си взаимодействат и как тези, които са били 
изхвърлени от ума, си проправят с борба пътя обратно. Допълнителната по-
сока, че умственият етап е фактически физически е била достатъчно куриоз-
но предприета от Фройд, който вярва, че физиологията би могла евентуално 
да обясни работата на умствения апарат. По сходен начин много физиоло-
гични психолози продължават свободно да говорят за психични състояния, 
чувства и т.н. с убеждението, че е само въпрос на време преди да разберем 
физическата им природа.  
 Измеренията на света на психиката и преходът от един свят към друг на-
истина повдигат неудобни проблеми, но обикновено е възможно да ги иг-
норираме и това може да е добра стратегия, защото същественото възраже-
ние срещу ментализма е от много различен вид. Светът на психиката "зади-
га шоуто". Поведението не се признава за научен предмет на свои собстве-
ни основания. В психотерапията например притесняващите неща, които чо-
век върши или казва, почти винаги се разглеждат просто като симптоми и се 
сравняват с очарователните драми, които се поставят в дълбините на психи-
ката, а самото поведение наистина изглежда изкуствено. В лингвистиката и 
литературната критика това, което човек казва, е почти винаги третирано ка-
то израз на идеи или чувства. В политологията, теологията и икономиката 
поведението обикновено се разглежда като материал, от който се правят 
заключения за нагласи, намерения, потребности и т.н. От повече от 25 хиля-
ди години се обръща много щателно внимание на психичния живот и едва 
напоследък се прави изобщо някакво усилие да се изучава човешкото пове-
дение като нещо повече от прост страничен продукт.  
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 Условията, чиято функция е поведението, също са пренебрегвани. Мен-
талното обяснение поставя край на любопитството. Виждаме резултата в 
обикновените разговори. Ако попитаме някой: "Защо отиде на театър?" и 
той отговори: "Защото ми се ходеше", сме склонни да приемем отговора му 
като някакво обяснение. Много по-целесъобразно би било да знаем какво е 
станало, когато е ходил на театър в миналото, какво е чул или е чел за пие-
сата, която е отишъл да види, и какви други неща в миналата или в настоя-
щата му среда може да са го накарали да отиде (вместо да прави нещо дру-
го), но ние приемаме "Ходеше ми се" като един вид обобщение на всичко 
това и е малко вероятно да питаме за подробностите.  
 Професионалният психолог често спира в същата точка. Преди много 
време Уилям Джеймс� коригира съществуващото становище за отношение-
то между чувствата и действието, като твърдеше например, че ние не бяга-
ме, защото сме изплашени, а сме изплашени, защото бягаме. С други думи, 
това, което чувстваме, когато сме изплашени, е нашето поведение –   също-
то това поведение, което според традиционното гледище изразява чувство-
то и се обяснява от него. Но колко от онези, които са обмислили аргумента 
на Джеймс, са отбелязали, че фактически нито едно предшестващо събитие 
не е било посочено? Нито пък че "защото" трябва да се взема на сериозно. 
Нито едно обяснение не е било дадено по отношение на това, защо бягаме 
и се страхуваме.  
 Независимо дали разглеждаме себе си като обясняващи чувствата или 
поведението, за което се твърди, че е причинено от чувствата, почти не об-
ръщаме внимание на предшестващите обстоятелства. Психотерапевтът нау-
чава за ранното детство на пациента си почти изцяло от неговите спомени, 
за които се знае, че са ненадеждни, и може дори да твърди, че важното е не 
онова, което наистина се е случило, а това, което пациентът си спомня. В 
психоаналитичната литература трябва да има поне сто позовавания на по-
чувстваната тревожност за всяко позоваване на някакъв наказващ епизод, 
до който тя може да се проследи. Май дори предпочитаме предхождащите 
истории, които категорично са твърде отдалечени. Съществува доста голям 
интерес например към това, което трябва да се е случило по време на ево-
люцията на вида, за да обясни човешкото поведение и, изглежда, говорим с 
особена увереност просто защото за онова, което действително се е случи-
ло, могат само да се правят умозаключения.  
 Неспособни да разберем как или защо човекът, когото виждаме, се дър-
жи така, както го прави, ние приписваме неговото поведение на човек, кой-
то не можем да видим, чието поведение също не можем да обясним, но за 
когото не сме склонни да задаваме въпроси. Вероятно приемаме тази стра-



16 
 
тегия не толкова поради някаква липса на интерес или власт, а поради отко-
лешното убеждение, че за голяма част от човешкото поведение няма реле-
вантни предхождащи събития. Функцията на човека вътре е да осигури 
обяснение, което няма на свой ред да се обяснява. Обясненията спират до 
него. Той не е посредник между миналата история и сегашното поведение, 
той е център, от който поведението се излъчва. Той инициира, дава начало-
то и създава, и правейки това, си остава –   също както за древните гърци –   
божествен. Казваме, че е автономен и, що се отнася до науката за поведе-
нието, това означава чудотворен.  
 Позицията, разбира се, е уязвима. Автономният човек служи да обясни 
само нещата, които все още не сме способни да обясним по друг начин. Не-
говото съществуване зависи от нашето незнание и той естествено губи от 
своя статус в процеса на натрупването на повече познания за поведението. 
Задачата на научния анализ е да обясни как поведението на човека като фи-
зическа система е свързано с условията, при които човешкият вид е възник-
нал, и условията, при които отделният човек живее. Освен ако няма някаква 
своеволна или творческа намеса, тези събития трябва да са свързани и фак-
тически не е необходима никаква интервенция. Условностите на оцеляване-
то, отговорни за генетичното наследство на човека, биха създали тенденции 
да се действа агресивно, а не чувства на агресия. Наказанието на сексуално-
то поведение променя сексуалното поведение и всякакви чувства, които би-
ха могли да възникнат, в най-добрия случай са странични продукти. Нашата 
епоха не страда от тревожност, а от катастрофи, престъпления, войни и дру-
ги опасни и болезнени неща, на които хората са тъй често изложени. Мла-
дите хора отпадат от училище, отказват да си намерят работа и се свързват 
само с връстниците си не защото се чувстват отчуждени, а поради дефектна 
социална среда вкъщи, в училище, във фабриката и навсякъде другаде.  
 Можем да следваме пътеката, поета от физиката и биологията, като се 
обърнем директно към отношението между поведението и средата и пр-
енебрегнем предполагаемите опосредстващи психични състояния. Физика-
та не е напреднала като е изследвала по-тясно тържествуването на падащо-
то тяло, нито пък биологията –  като е проучвала природата на жизнените 
духове, и няма никаква нужда да се опитваме да открием какви личности, 
психични състояния, чувства, черти на характера, планове, цели, намерения 
или други предпоставки на автономния човек наистина има, за да напред-
нем с научния анализ на поведението.  
 
 Съществуват причини за факта, че ни е било нужно толкова дълго вре-
ме, за да достигнем до тази точка. Нещата, които физиката и биологията из-
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следват, не се държат като хората и в крайна сметка изглежда доста смешно 
да се говори за тържеството на падащото тяло или устремността на ракета-
та. Хората обаче се държат като хора и външният човек, чието поведение 
трябва да се обясни, може да е много сходен на вътрешния човек, за чието 
поведение се казва, че го обяснява. Вътрешният човек е бил създаден по об-
раза на външния. 
 Още по-важна причина е, че от време на време вътрешният човек изг-
лежда сякаш може директно да се наблюдава. Трябва да правим заключе-
ния за тържеството на падащото тяло, но не можем ли да почувстваме собс-
твеното си тържество? Ние наистина чувстваме неща вътре в кожата си, но 
не чувстваме ли нещата, които са били измислени, за да обясняват поведе-
нието? Обсебеният човек не чувства обсебващия демон и може дори да от-
рича съществуването на демони. Малолетният престъпник не чувства разст-
роената си личност. Интелигентният човек не чувства интелигентността си, 
нито пък интровертът –  интроверсията си. (Фактически се твърди, че тези 
измерения на психиката или характера са наблюдаеми само чрез сложни 
статистически процедури.) Говорещият не чувства граматическите правила, 
за които се твърди, че прилага в съставянето на изречения, но хората гово-
рят граматически правилно от хиляди години преди някой да знае, че има 
правила. Отговарящият на въпросник не чувства нагласите или мненията, 
които го карат да избира айтемите по определен начин. Наистина чувстваме 
определени състояния на телата си, свързани с поведението, но както 
Фройд посочи, ние се държим по същия начин и когато не ги чувстваме: те 
са странични продукти и не трябва да се бъркат с причините.  
 
 Съществува много по-важна причина защо толкова бавно отхвърляме 
менталистките обяснения: трудно е да се намерят алтернативи. Предполага 
се, че трябва да ги търсим във външната среда, но ролята на средата в ника-
къв случай не е ясна. Историята на теорията за еволюцията илюстрира проб-
лема. Преди ХIХ век средата се е смятала просто като пасивна обстановка, в 
която се раждат, възпроизвеждат и умират много различни видове организ-
ми. Никой не е разглеждал средата като отговорна за факта, че съществуват 
много различни видове (достатъчно значимо е, че този факт се е приписвал 
на творчески Ум). Проблемът е бил, че средата действа по незабележим на-
чин: тя не подбутва и не дърпа, тя подбира. В течение на хиляди години в 
историята на човешката мисъл процесът на естествения подбор е оставал 
незабелязан, независимо от изключителното си значение. Когато в крайна 
сметка е бил открит, той става, разбира се, ключът към еволюционната тео-
рия.  
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 Влиянието на средата върху поведението� остава замъглено дори за 
още по-дълъг период. Можем да видим онова, което организмите вършат в 
света около себе си тогава, когато вземат от него необходимото и се пазят 
от опасностите му, но е много по-трудно да се види какво светът прави на 
тях. Декарт е този, който за първи път издига тезата, че средата би могла да 
играе активна роля в детерминацията на поведението и той очевидно е бил 
способен да направи това само защото е имал много силно "подсказване". 
Той е знаел за определени автомати в Кралските градини на Франция, които 
били задействани хидравлично посредством скрити клапи. Хората, влизащи 
в градините, "задължително стъпват на определени плочки, които са така 
разположени, че ако наближават къпещата се Диана, те я карат да се скрие 
в розовите храсти, а ако се опитат да я последват, карат Нептун да излезе 
насреща им да ги посрещне, заплашвайки ги със своя тризъбец." Фигурите 
били забавни точно защото се държали като хората и следователно изглеж-
дало, че нещо много сходно на човешкото поведение може да се обясни 
механично. Декарт приема "намека": живите организми биха могли да се 
движат поради сходни причини. (Той изключва човешкия организъм вероят-
но за да избегне религиозни противоречия.) 
 Задействащото действие на средата започва да се нарича "стимул" –   
латинската дума за цел, ефектът върху организма –   "реакция", а заедно те 
съставляват "рефлекс". Рефлексите за първи път са демонстрирани при мал-
ки обезглавени животни като саламандрите и е важно това, че принципът е 
бил предизвикван през целия ХIХ век, защото сякаш отричал съществуване-
то на автономен агент –   "душата на гръбначния мозък", на който се припис-
вало движението на обезглавеното тяло. Когато Павлов показва как нови 
рефлекси могат да се изграждат чрез обуславянето, се ражда и пълнокръвна 
психология на стимула и реакцията, в която цялото поведение се разглежда 
като реакция на стимули. Един писател го каза така: "Ние сме подтиквани 
или шибани през целия живот.�" Моделът на стимула и реакцията никога не 
е бил много убедителен обаче и не е решил основния проблем, защото е 
трябвало да се измисли нещо като вътрешен човек, за да се превърне сти-
мулът в реакция. Теорията за информацията се натъква на същия проблем, 
когато е трябвало да се измисли вътрешен "процесор", за да превръща вхо-
дящата информация в изходяща.  
 Ефектът на предизвикващия реакция стимул е относително лесен за 
виждане и не е учудващо, че хипотезата на Декарт заема доминираща пози-
ция в поведенческата теория за дълго време, но това е фалшива следа, от 
която научният анализ една започва да се възстановява. Средата не само 
побутва или шиба, тя подбира. Нейната роля, макар и по съвсем различна 
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скала, е сходна на тази на естествения подбор, но е била пренебрегвана по-
ради същата причина. Днес е ясно, че трябва да вземаме предвид онова, ко-
ето средата прави на организма не само преди, но и след като той реагира. 
Поведението е оформено и поддържано от своите последствия. След като 
този факт се осъзнае, можем да формулираме взаимодействието между ор-
ганизма и средата по много по-всеобхватен начин.  
 Има два съществени резултата. Единият засяга базисния анализ. Пове-
дение, което въздейства върху средата, за да предизвика последствия 
("оперантно" поведение), може да се изучава като се "подреждат" типове 
среда, където специфични последствия зависят от нея. Изследваните усло-
вия са ставали все по-сложни и едно по едно поемат обяснителните функ-
ции, които преди това са били придавани на личностите, психичните състоя-
ния, чувствата, характеровите черти, целите и намеренията. Вторият резул-
тат е практически: средата може да се манипулира�. Вярно е, че човешкото 
генетично наследство може да се променя само много бавно, но промените 
в средата на отделния човек имат бързи и драматични ефекти. Технологията 
на оперантното поведение е (както ще видим) вече доста напреднала и мо-
же да се окаже, че е съизмерима с нашите проблеми.  
 Тази възможност повдига обаче друг проблем, който трябва да се раз-
реши, ако искаме да се възползваме от придобивките си. Придвижили сме 
се напред чрез отказването от автономния човек, но той не си е отишъл 
доброволно. Провежда един вид ариергардни действия, в които, за съжале-
ние, може да привлече внушителна подкрепа. Той все още е важна фигура в 
политологията, правото, религията, икономиката, антропологията, социоло-
гията, психотерапията, философията, етиката, историята, педагогиката, гри-
жите за детето, лингвистиката, архитектурата, градското планиране и семей-
ния живот. Тези области имат своите специалисти, всеки специалист си има 
теория, а в почти всяка теория автономията на индивида не подлежи на 
съмнение. Вътрешният човек не е сериозно заплашен от данните, получени 
чрез обикновеното наблюдение или от изследвания на структурата на пове-
дението, а много от тези области се занимават само с групи от хора, където 
статистическите или фактическите данни не налагат особени ограничения 
върху индивида. Резултатът е огромна камара от традиционно "познание", 
което трябва да се коригира или мястото му да се измести от научния ана-
лиз.  
 
 Две характеристики на автономния човек са особено тревожни. Според 
традиционното становище човекът е свободен. Той е автономен в смисъл, 
че поведението му е непричинено. Следователно той може да бъде държан 
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отговорен за това, което прави, и справедливо да бъде наказван, ако прег-
реши. Това становище, заедно със свързаните с него практики, трябва да се 
преоцени, когато научният анализ разкрива неочаквани контролиращи от-
ношения между поведението и средата. Определено количество външен 
контрол може да се толерира. Теолозите са приели факта, че човекът трябва 
да е предопределен за прави онова, което всемогъщият Бог знае, че ще пра-
ви, а древногръцкият драматург е приел неизбежната съдба за своя любима 
тема. Гадателите и астролозите често твърдят, че предсказват какво човекът 
ще направи и винаги са били търсени. Биографите и историците са търсели 
"влияния" в живота на хората и народите. Народната мъдрост и прозрения-
та на есеисти като Монтен и Бейкън приемат известен тип предвидимост в 
човешкото поведение, и статистическите и фактическите доказателства на 
социалните науки сочат в същата посока.  
 Автономният човек оцелява независимо от всичко това, защото е щаст-
ливо изключение. Теолозите са помирили предопределението и свободната 
воля, а древногръцката аудитория, трогната от представянето на неизбеж-
ната съдба, си е излизала от театъра като свободни хора. Курсът на история-
та се е променял от смъртта на някой водач или от буря в морето така, както 
нечий живот е бил променен от учител или от любовна връзка, но тези неща 
не се случват на всеки и не влияят върху всички по един и същи начин. Ня-
кои историци са направили от непредвидимостта на историята добродетел. 
Фактическите доказателства лесно се игнорират: четем, че стотици хора ще 
бъдат убити в пътно-транспортни произшествия в свободните дни на някой 
празник и поемаме на път като че ли сме лично застраховани. Поведенчес-
ката наука много рядко събужда "фантома на предвидимия човек". Точно 
обратното: много антрополози, социолози и психолози са използвали екс-
пертните си познания, за да докажат, че човекът е свободен, целенасочен и 
отговорен. Фройд е детерминист –  по вяра, ако не по доказателства, но 
много фройдисти нямат никакви колебания в успокояването на пациентите 
си, че са свободни да избират между различни курсове на действие и че в 
крайна сметка са архитекти на собствената си съдба.  
 Този път за бягство бавно се затваря с откриването на нови доказателст-
ва за предвидимостта на човешкото поведение. Личното освобождаване от 
пълния детерминизъм се отхвърля с напредъка на научния анализ, особено 
в обясненията на поведението на отделния човек. Джоузеф Ууд Кръч приз-
нава фактическите данни и същевременно настоява за съществуването на 
лична свобода: "Можем да предвидим със значителна степен на точност 
колко хора ще отидат на плажа в ден, когато температурата достигне опре-
делена точка, дори колко ще скочат от моста... макар че аз не съм, нито пък 



21 
 
вие, принуден да направя нито едното, нито другото." Той обаче едва ли 
има предвид, че онези, които отиват на плажа, го правят не заради някаква 
добра причина, или пък че обстоятелствата в живота на желаещ да се само-
убие човек нямат никакво отношение към факта, че скача от моста. Разгра-
ничението е защитимо само доколкото дума като "принуден" внушава осо-
бено очевиден и мощен способ на контрол. Научният анализ естествено се 
придвижва по посока на изясняване на всички типове контролиращи отно-
шения.  
 Като поставя под съмнение контрола, упражняван от автономния човек, 
и демонстрира контрола, упражняван от средата, науката за поведението, 
изглежда, също поставя под съмнение достойнството или ценността. Чове-
кът е отговорен за своето поведение не само в смисъл, че може да бъде 
справедливо обвиняван или наказван, когато се държи лошо, но и в смисъл, 
че трябва да му се отдава дължимото и да му се възхищаваме за постиже-
нията му. Научният анализ измества почестите, както и обвиненията към 
средата и традиционната практика вече не може да бъде оправдана. Това са 
главозамайващи промени и онези, които са отдадени на традиционните те-
ории и практики, естествено им се съпротивляват.  
 Има и трети източник на притеснения. След като ударението се измест-
ва към средата, отделният човек, изглежда, е изложен на нов тип опасност. 
Кой трябва да конструира контролиращата среда и с каква цел? Автоном-
ният човек предполагаемо контролира себе си съобразно вграден набор от 
ценности: той работи за онова, което намира за добро. Какво обаче предпо-
лагаемият контролиращ ще смята за добро и дали то ще е добро и за онези, 
които той контролира? Казва се, разбира се, че отговорите на въпроси от то-
зи сорт налагат ценностни преценки.  
 Свободата, достойнството и ценността са основни въпроси и за съжале-
ние те стават още по-критични, след като мощта на технологията на поведе-
нието става по-съизмерима с проблемите, които трябва да се разрешат. Са-
мата промяна, която е донесла известна надежда за разрешение, е отговор-
на за растящото съпротивление срещу типа предлагано решение. Този кон-
фликт сам по себе си е проблем в човешкото поведение и към него може да 
се подхожда като към такъв. Науката за поведението далеч не е така нап-
реднала като физиката или биологията, но има предимството, че може да 
хвърли известна светлина върху собствените си трудности. Науката е човеш-
ко поведение, такова е и противопоставянето на науката. Какво се е случило 
в борбата на човека за свобода и достойнство, и какви проблеми възникват, 
когато научното знание започва да е релевантно на тази борба? Отговорите 
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на тези въпроси могат да помогнат да се изчисти пътя за технологията, от 
която имаме такава остра нужда.  
 
 В това, което следва, тези въпроси се дискутират "от научна гледна точ-
ка", но това не означава, че е задължително читателят да знае детайлите на 
научния анализ на поведението. Простата интерпретация е достатъчна. При-
родата на такава интерпретация обаче лесно може да бъде разбрана пог-
решно. Често говорим за неща, които не можем да наблюдаваме или из-
мерваме с прецизността, изисквана от научния анализ, и правейки това, има 
какво да спечелим от използването на термини и принципи, разработени 
при по-прецизни условия. Морето на здрачаване свети със странна светли-
на, скрежът създава необикновени форми по стъклото, а сапунът отказва да 
се втвърди на печката и специалистите ни казват защо. Разбира се, можем 
да им се противопоставим: те нямат "фактите" и онова, което казват, не мо-
же "да се докаже", но независимо от това е по-вероятно те да са прави, а не 
онези, на които липсва експериментална основа, и само специалистите мо-
гат да ни кажат как да се придвижваме напред към по-прецизното изучава-
не, ако изглежда, че то си струва.  
 Експерименталният анализ на поведението предлага сходни предимст-
ва. Когато сме наблюдавали поведенческите процеси при контролирани ус-
ловия, можем по-лесно да ги забележим в света като цяло. Можем да иден-
тифицираме съществените характеристики на поведението и на средата и 
следователно сме способни да пренебрегваме незначителните, независимо 
колко очарователни могат да бъдат. Можем да отхвърляме традиционните 
обяснения, ако са били проверявани в експериментален анализ и се е уста-
новило, че не отговарят на истината, и след това можем да продължим нап-
ред в изследването си с неотслабнало любопитство. Примерите на поведе-
ние, цитирани на следващите страници, не се предлагат като "доказателст-
во" за интерпретацията. Доказателството може да се намери в базисния 
анализ. Принципите, използвани в интерпретирането на примерите, имат 
достоверност, която би липсвала на принципи, извлечени само от обикнове-
ното наблюдение.  
 Текстът често ще изглежда логически непоследователен. Английският, 
както и всички езици, е пълен с преднаучни термини, които обикновено са 
достатъчни за целите на обикновения разговор. Никой не гледа подозрител-
но астронома, който казва, че слънцето се издига или че звездите излизат 
вечер, защото би било смешно да се настоява той винаги да каза, че слънце-
то се появява на хоризонта с въртенето на Земята или че звездите стават ви-
дими, когато атмосферата престане да отразява слънчевата светлина. Всич-
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ко, което искаме от него, е да даде по-точен превод, ако е необходимо. Анг-
лийският език съдържа много повече изрази, отнасящи се до човешкото по-
ведение, отколкото до който и да било друг аспект на света, и техническите 
алтернативи са много по-малко известни. Използването на обичайни изрази 
следователно е много по-вероятно да бъде предизвикано. Може да изглеж-
да непоследователно да моля читателя "да има предвид даден момент", ко-
гато му е казано, че психиката е обяснителна фикция, или "да обмисли иде-
ята за свободата" сякаш идеята е просто въображаемо предхождащо пове-
дението явление, или да говоря за "насърчаването на онези, които се стра-
хуват от науката за поведението", когато всичко, което имам предвид, е про-
мяната на тяхното поведение по отношение на такава наука. Книгата може-
ше да бъде написана за читател-специалист без такива изрази, но въпросите 
са важни за не-специалистите и трябва да се дискутират по неДтехнически 
начин. Без съмнение, много от менталистките изрази, вкоренени в английс-
кия език, не могат така строго да се превеждат като "въздигане на слънце-
то", но все пак приемливите преводи не са невъзможни.  
 

* 
 Почти всички наши основни проблеми включват човешкото поведение 
и не могат да бъдат разрешени единствено от физическата и биологичната 
технология. Това, което е необходимо, е технология на поведението, но сме 
били твърде бавни в разработването на науката, от която би могло да се из-
влече технологията. Една от трудностите е, че почти всичко от това, което се 
нарича поведенческа наука, продължава да проследява поведението до 
психични състояния, чувства, характерови черти, човешка природа и т.н. Фи-
зиката и биологията някога са следвали сходни практики и са осъществили 
прогрес едва след като са ги изоставили. Поведенческите науки са много 
бавни в промяната си отчасти защото обяснителните цялости често изглеж-
дат пряко наблюдавани и отчасти защото е било трудно да се намерят други 
видове обяснения. Средата очевидно е важна, но ролята ѝ е останала мъг-
лява. Тя не "бута" и не "дърпа", а подбира и тази нейна функция е трудна за 
разкриване и анализиране. Ролята на естествения подбор в еволюцията е 
била формулирана преди само малко повече от 100 години, а селективната 
роля на средата в оформянето и поддържането на поведението на индиви-
да едва започва да се признава и изучава. След като взаимодействието 
между организма и средата започва да се разбира обаче, ефектите, които 
някога са били приписвани на психични състояния, чувства и черти, започват 
да се проследяват назад до достъпни условия и следователно може да се 
създаде технология на поведението. Тя няма да реши нашите проблеми 
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обаче, докато не замени традиционните преднаучни становища, а те са дъл-
боко вкоренени. Свободата и достойнството илюстрират трудността. Те са 
притежанията на автономния човек от традиционната теория и са съществе-
ни за практиките, според които човекът се държи отговорен за поведението 
си и му се признават постиженията. Научният анализ измества както отго-
ворността, така и постиженията към средата. Той повдига и въпроси по от-
ношение на "ценностите". Кой ще използва технологията и с каква цел? До-
като не се разрешат тези въпроси, технологията на поведението ще продъл-
жи да бъде отхвърляна, а заедно с нея вероятно и единствения начин за 
разрешаване на проблемите ни.  
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2. СВОБОДА  
 

 
 
 Почти всички живи организми действат, за да се освободят от вредни 
контакти. Един вид свобода се постига чрез относително прости форми на 
поведение, наречени рефлекси. Човек киха и освобождава дихателния си 
тракт от дразнещите вещества. Повръща и освобождава стомаха си от нес-
милаемите или отровните храни. Дърпа ръката си назад и я освобождава от 
остър или горещ обект. По-сложни форми на поведение имат сходен ефект. 
Когато са ограничени, хората се борят ("яростно") и се освобождават. Когато 
са в опасност, те бягат или атакуват източника. Предполагаемо поведението 
от този вид е възникнало поради стойността си за оцеляването; то е точно 
толкова част от онова, което наричаме човешко генетично наследство, кол-
кото и дишането, потенето или храносмилането. А чрез обуславянето сход-
но поведение може да се придобие по отношение на нови обекти, които 
може да не са играли никаква роля в еволюцията. Това без съмнение са 
дребни, но значими примери на борбата да бъдеш свободен. Ние не ги при-
писваме на никаква любов към свободата –   те са просто форми на поведе-
ние, които са се оказали полезни в редуцирането на различни заплахи към 
индивида и следователно към вида в курса на еволюцията.  
 
 Поведението, което по друг начин отслабва вредните стимули, играе 
много по-важна роля. То не се придобива под формата на условни рефлек-
си, а като продукт на различен процес, наречен оперантно обуславяне. Кога-
то дадена частица поведение се следва от определен тип последствие, е 
много по-вероятно да се появи отново, а последствието, което има този 
ефект, се нарича подкрепител. Храната например е подкрепител на гладния 
организъм; всичко, което организмът прави и се следва от получаването на 
храна, е по-вероятно да се направи отново винаги, когато организмът е гла-
ден. Някои стимули се наричат отрицателни подкрепители: всяка реакция, 
която редуцира интензивността на такъв стимул (или го прекратява), е по-
вероятно да се излъчи, когато стимулът се появи отново. Така ако човек из-
бяга от жаркото слънце, когато се придвижи на сянка, е по-вероятно да се 
премести на сянка, когато слънцето е отново силно. Намаляването на темпе-
ратурата подкрепя поведението, "от което зависи", т.е. поведението, след 
което следва. Оперантното обуславяне се появява също и когато човек прос-



26 
 
то избягва жаркото слънце –   когато, грубо казано, бяга от заплахата на сил-
ното слънце. 
 Отрицателните подкрепители са наречени неприятни (aversive) в сми-
съл, че те са нещата, от които организмите се "отвръщат". Терминът предпо-
лага пространствено отделяне –   оттегляне или избягване от нещо, но същ-
ностното отношение е темпорално. В стандартния апарат, използван за изс-
ледване на процеса в лаборатория, случайно избрана реакция просто отс-
лабва неприятния стимул или го прекратява. Голяма част от физическата 
технология е резултат от този вид борба за свобода. В течение на столетията 
на приливи и отливи хората са конструирали свят, в който са относително 
свободни от много типове заплашващи или вредни стимули –   екстремални 
температури, източници на инфекция, усилен труд, опасност и дори тези 
дребни неприятни стимули, наречени дискомфорт.  
 
 Бягството и избягването играят много по-значима роля в борбата за сво-
бода, когато неприятните стимули се генерират от други хора. Другите хора 
могат да бъдат неприятни (тъй да се каже) без да се опитват: могат да бъдат 
груби, опасни, заразни или досадни и човек бяга от тях или ги избягва. Те 
могат да бъдат и "преднамерено" неприятни, т.е. могат да се отнасят към 
другите по неприятен начин поради това, което следва. Така надзирателят 
на робите кара роба да работи като го бие с камшик, когато спре; като въ-
зобнови работата робът избягва биенето (и в крайна сметка подкрепя пове-
дението на надзирателя да използва камшика). Родителят непрекъснато на-
тяква на детето, докато то не изпълни задачата; като я изпълни, детето из-
бягва натякването (и подкрепя поведението на родителя). Изнудвачът зап-
лашва с разкриване, освен ако жертвата не си плати; като си плаща, тя из-
бягва от заплахата (и подкрепя практиката). Учителят заплашва с телесно на-
казание или провал, ако ученикът не обръща внимание; като обръща вни-
мание, той избягва от заплахата от наказание (и подкрепя учителя за това, 
че го заплашва). В една или друга форма непреднамереният неприятен кон-
трол е моделът на по-голямата част от социалната координация –   в етика-
та, религията, управлението, икономиката, обучението, психотерапията и 
семейния живот.  
 Човек бяга от или избягва неприятното отношение, като се държи по на-
чини, които подкрепят третиралите го неприятно, но може да избяга и по 
други начини. Например може просто да се премести извън обхвата им. Чо-
век може да избяга от робството, да емигрира или да дезертира от управле-
нието, да напусне армията, да стане вероотстъпник, да бяга от училище/ра-
бота, да напусне дома си или да отпадне от културата като скитник, отшел-
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ник или хипи. Такова поведение е също толкова продукт на неприятните ус-
ловия, колкото и поведението, за чието предизвикване са били създадени 
тези условия. Последното може да се гарантира само чрез засилване на ус-
ловните връзки или чрез използването на по-силни неприятни стимули.  
 Друг аномален начин на бягство е да се атакуват онези, които са "подре-
дили" неприятните условия и да се отслаби или разруши властта им. Можем 
да атакуваме онези, които ни мачкат в тълпата или ни досаждат, така, както 
атакуваме плевелите в градината си, но отново борбата за свобода е насо-
чена предимно към преднамерените контролиращи –   към онези, които се 
отнасят към нас неприятно, за да ги накараме да се държат по определен 
начин. Така детето може да се опълчи на родителите си, гражданинът може 
да свали правителството, редовно причестяващият се може да реформира 
религията, ученикът може да атакува учителя или да вандализира училище-
то, а декласиралият се може да работи, за да унищожи културата.  
 Възможно е човешкото генетично наследство да подкрепя този вид 
борба за свобода: когато са третирани неприятно, хората обикновено дейст-
ват агресивно или са подкрепяни от знаците, че са причинили агресивна 
вреда�. И двете тенденции трябва да са имали еволюционни предимства, 
които лесно могат да се демонстрират. Ако два организма, които мирно са 
съжителствали, получат болезнени електрошокове, те незабавно проявяват 
характерни модели на агресия един към друг. Агресивното поведение не е 
задължително насочено към действителния източник на стимулацията; то 
може да е "изместено" към всеки удобен човек или обект. Вандализмът и 
бунтовете често са форми на ненасочена или погрешно насочена агресия. 
Организъм, получил болезнен електрошок, ако това е възможно, ще дейст-
ва за да получи достъп до друг организъм, към който може да действа агре-
сивно. Степента, до която човешката агресия проявява вродени тенденции, 
не е ясна и много от начините, по които хората атакуват и така отслабват или 
разрушават силата на преднамерените контролиращи, очевидно се науча-
ват.  
 
 Това, което можем да наречем "литература за свободата", е било създа-
дено, за да накара хората да избягат от или да атакуват онези, които дейст-
ват, за да ги контролират по неприятен начин. Съдържанието на литература-
та е философията на свободата, но философиите са сред тези вътрешни при-
чини, които трябва много щателно да се изследват. Казваме, че човек се 
държи по определен начин, защото притежава философия, но правим зак-
лючение за философията от поведението и следователно не можем да я из-
ползваме по никакъв задоволителен начин като обяснение, освен ако на 
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свой ред тя не бъде обяснена. Литературата за свободата, от друга страна, 
има прост обективен статус. Тя се състои от книги, памфлети, манифести, ре-
чи и други вербални продукти, създадени, за да накарат хората да действат 
и да се освободят от различни типове преднамерен контрол. Тя не привнася 
философия на свободата; тя кара хората да действат.  
 Литературата често подчертава неприятните условия, при които хората 
живеят, може би като ги съпоставя с условията в един по-свободен свят. По 
този начин тя прави условията още по-неприятни, "засилвайки нещастието" 
на онези, които се опитва да спаси. Тя идентифицира също и тези, от които 
човек трябва да избяга или чиято власт трябва да бъде отслабена чрез ата-
ка. Характерните злодеи в литературата са тирани, свещеници, генерали, ка-
питалисти, учители-педанти по отношение на дисциплината и доминиращи 
родители.  
 Литературата предписва и начини на действие. Тя не се е занимавала 
много с бягството вероятно защото съветът не е бил необходим. Вместо то-
ва е подчертавала как контролиращата власт може да се отслаби или разру-
ши. Тираните трябва да бъдат свалени, остракирани или убити. Легитим-
ността на правителството трябва да се поставя под съмнение. Способността 
на религиозната институция да опосредства свръхестествени санкции тряб-
ва да се предизвиква. Стачките и бойкотите трябва да се организират, за да 
отслабят икономическата мощ, подкрепяща неприятните практики. Аргу-
ментът се засилва чрез увещаването на хората да действат, описването на 
вероятните резултати, преглеждането на успешните примери за модела на 
рекламираните препоръки и т.н. 
 Разбира се, бъдещите контролиращи не остават бездейни. Правителст-
вата правят бягството невъзможно като забраняват пътуванията или жесто-
ко наказват или затварят изменниците. Не позволяват в ръцете на револю-
ционерите да попаднат оръжия и други източници на власт. Унищожават 
писмената литература за свободата и затварят или убиват онези, които я 
предават устно. Следователно, ако борбата за свободата трябва да успее, 
трябва да бъде интензифицирана.  
 Значението на литературата за свободата едва ли може да се поставя 
под съмнение. Без помощ или насока хората се подчиняват на неприятни 
условия по най-учудващ начин. Това е вярно дори когато неприятните усло-
вия са част от естествената среда. Дарвин отбелязва например, че жителите 
на остров Фуджи, изглежда, не правят никакви усилия да се защитят от сту-
да; те носели само леко облекло и почти не го използвали срещу студеното 
време. И едно от най-изумителните неща по отношение на борбата за сво-
бода от преднамерения контрол е това, колко често тя отсъства. Много хора 
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са се поддавали на най-очевидния религиозен, правителствен и икономи-
чески контрол в продължение на векове, борейки се за свобода само спора-
дично, ако изобщо са го правели. Литературата за свободата има съществен 
принос за елиминирането на много неприятни практики в управлението, ре-
лигията, обучението, семейния живот и производството на стоки.  
 Приносът на литературата за свободата обаче обикновено не се описва 
с тези термини. Може да се каже, че някои традиционни теории определят 
свободата като отсъствието на неприятен контрол, но ударението е било 
върху това, как се чувства това състояние�. Други традиционни теории биха 
могли да се определят като дефиниращи свободата като състоянието на чо-
века, когато действа при условията на не-неприятен контрол, но ударението 
е върху психичното състояние, свързано с правенето на онова, което човек 
иска. Според Джон Стюърт Мил "Свободата се състои в правенето на онова, 
което човек желае." Литературата върху свободата е имала съществено вли-
яние за промяната на практиката (тя е променяла практиката винаги, когато 
е имала какъвто и да е ефект), но независимо от това е определяла задачата 
си като промяна на психичното състояние и чувствата. Свободата е "прите-
жание". Човек избягва от или разрушава властта на контролиращия, за да се 
чувства свободен и след като се почувства свободен и може да прави какво-
то поиска, литературата за свободата не препоръчва никакви по-нататъшни 
действия, освен може би вечната бдителност, без която контролът ще бъде 
възобновен.  
 
 Чувството за свобода става ненадеждна насока за действие веднага, ко-
гато евентуалните контролиращи се обърнат към не-неприятни мерки –   не-
що, което те е много вероятно да направят, за да избегнат проблемите, поя-
вяващи се когато контролираният избяга или атакува. Не-неприятните мер-
ки не са така видими, както неприятните и е вероятно да бъдат придобити 
по-бавно, но имат очевидни предимства, подпомагащи употребата им. Про-
дуктивният труд например някога е бил резултат от наказание: робът е ра-
ботел, за да избегне последствията от неработенето. Надниците илюстрират 
друг принцип: на човека се плаща, когато се държи по определен начин, та-
ка че да продължи да се държи така. Макар отдавна да се признава, че наг-
радите имат полезни ефекти, системите за заплащане са възникнали много 
бавно. През ХIХ в. се е вярвало, че индустриалното общество изисква гладна 
работна сила; надниците биха били ефективни само ако гладният работник 
би могъл да ги размени за храна. Като се направи трудът по-малко неприя-
тен –   например като се съкрати работното време и се подобрят условията, 
е възможно да се накарат хората да работят за по-малко награди. Доскоро 
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обучението е било почти изцяло неприятно: учащият се е учил, за да избег-
не последствията от не-ученето, но постепенно се откриват и започват да се 
използват и не-неприятни техники. Умелият родител се научава по-скоро да 
награждава детето за доброто поведение, отколкото да го наказва за лошо-
то. Религиозните институции се придвижват от заплахата от огъня в ада към 
ударение върху Божията любов, а правителствата се обръщат от неприятни-
те санкции към различни типове стимули, както скоро отново ще отбеле-
жим. Това, което лаикът нарича награда, е "положителен подкрепител", чи-
ито ефекти са били изчерпателно изучавани в експерименталния анализ на 
оперантното поведение. Ефектите не се разпознават толкова лесно, колкото 
тези на неприятните условия, защото обикновено са отсрочени, а следова-
телно и приложенията са забавени, но днес разполагаме с техники, които са 
също толкова мощни, колкото и по-старите неприятни техники.  
 За защитника на свободата възниква проблем, когато поведението, ге-
нерирано от положителния подкрепител, е отложило някакви неприятни 
последствия. Това е особено вероятно да се случи, когато процесът се из-
ползва при преднамерения контрол, където "печалбата" за контролиращия 
обикновено означава загуба за контролирания. Това, което се нарича обус-
ловени положителни подкрепители, често може да се използва с отложени 
неприятни резултати. Пример са парите. Те са подкрепящи само след като 
са били разменени за подкрепящи неща, но могат да се използват като под-
крепител, когато размяната е невъзможна. Фалшивият чек, чекът без покри-
тие, спреният чек или неспазеното обещание са условни подкрепители, ма-
кар че неприятните последствия обикновено бързо се откриват. Архетип-
ният модел е златното кюлче. Контраконтролът бързо се появява: бягаме от 
или атакуваме онези, които злоупотребяват с условните подкрепители по 
този начин. Злоупотребата с много социални подкрепители обаче често ос-
тава незабелязана. Личното внимание, одобрението и привързаността обик-
новено са подкрепящи само ако имат връзка с вече ефективни подкрепите-
ли, но могат да се използват и когато връзката отсъства. Симулираното 
одобрение и привързаност, с които родителите и учителите често са насър-
чавани са разрешават поведенческите проблеми, са фалшиви. Такива са и 
ласкателството, "потупването по гърба" и много други начини за "печелене 
на приятели". 
 Истинските подкрепители могат да се използват по начини, които имат 
неприятни последствия. Правителството може да предотврати дезертьорст-
вото като направи живота по-интересен –   като осигурява "хляб и зрелища" 
и като насърчава спорта, хазарта, употребата на алкохол и други вещества, и 
различни типове сексуално поведение, при което ефектът е да се държат хо-
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рата в обхвата на неприятните санкции. Братята Гонкур забелязват ръста на 
порнографията във Франция по тяхно време: "Порнографската литература –   
пишат те, –   служи на Империята... човек дресира хората така, както дреси-
ра лъвовете –   чрез мастурбация." 
 С истинските положителни подкрепители също може да се злоупотре-
бява, защото просто количеството им не е пропорционално на ефекта върху 
поведението. Подкреплението обикновено е твърде неравномерно и него-
вият график е по-важен от полученото количество. Определени графици� 
подбуждат голямо количество поведение за сметка на много малко подк-
репление и естествено тази възможност не е била пренебрегната от евенту-
алните контролиращи. Могат да се отбележат два примера на графици, кои-
то лесно се използват за сметка на подкрепяните.  
 При системата за възнаграждение, известна като заплащане на парче, 
на работника се заплаща определено количество за всяка единица извър-
шена работа. Системата, изглежда, гарантира баланс между произведените 
стоки и получените пари. Графикът е привлекателен за управата, която мо-
же да изчислява производствените разходи предварително, а също и за ра-
ботника, защото може да контролира спечеленото количество пари. Този 
т.нар. "график на фиксираното отношение" на подкрепление може обаче да 
се използва за генериране на голямо количество поведение срещу много 
малко в замяна. Той кара работника да работи бързо и отношението след 
това може да се "разтегне", т.е. може да се изисква повече работа за всяко 
заплащане без риска работникът да спре да работи. Крайното му състояние 
–   усилена работа срещу много ниско заплащане –   може да е силно непри-
ятно.  
 Свързан график, наречен променливо отношение, е в сърцевината на 
всички хазартни системи. Хазартната институция плаща на хората за това, че 
дават парите си, т.е. тя им плаща, когато те залагат. Плаща обаче по тип гра-
фик, който поддържа залагането, макар че в крайна сметка платеното коли-
чество е по-малко от обзаложеното количество. Първоначално средното от-
ношение може да е благоприятно за залагащия –   той "печели", но отноше-
нието може да се разтегне по такъв начин, че човекът да продължи да иг-
рае, макар че започва да губи. Разтягането може да е инцидентно (ранен 
добър късмет, който после стабилно се влошава, може да създаде пристрас-
тен комарджия) или тенденциозно осъществено от някой, който контролира 
залаганията. В крайна сметка "ползата" е отрицателна –   залагащият губи 
всичко.  
 Трудно е човек ефективно да се справи с отложените неприятни послед-
ствия, защото те не се появяват по времето, когато избягването или атаката 
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са осъществими –   когато например контролиращият може да бъде иденти-
фициран или е в обсега ни. Непосредственото подкрепление обаче е поло-
жително и никой не му се противопоставя. Проблемът, който трябва да се 
разреши от загрижените за свободата, е да се създадат непосредствени 
неприятни последствия. Класически проблем засяга "самоконтрола". Човек 
яде прекалено много и се разболява, но оцелява, за да преяжда отново. 
Вкусната храна или предизвиканото от нея поведение трябва да се направят 
достатъчно неприятни, така че човекът да "избяга" от нея като не я яде. 
(Възможно е да си мислите, че човекът може да избяга от нея само преди 
да я изяде, но древните римляни са бягали след това чрез използването на 
медикаменти за повръщане.) Настоящите неприятни стимули могат да се 
обуславят. Нещо такова се прави, когато прекалено многото ядене се нари-
ча неправилно, лакомо или грешно. Други типове поведение, които трябва 
да се потиснат, могат да се обявят за незаконни и съответно да бъдат наказ-
вани. Колкото по-отложени са неприятните последствия, толкова по-голям е 
проблемът. Необходимо е било доста голямо количество "инженеринг", за 
да се приближат най-далечните последствия от тютюнопушенето до самото 
поведение. Очароващо хоби, спорт, любовна връзка или голяма заплата мо-
гат да се съревновават с дейности, които биха били по-подкрепящи в дъл-
госрочен план, но този план е прекалено далечен, за да направи контракон-
трола възможен. Ето защо контраконтролът се упражнява (ако изобщо се 
упражнява) само от онези, които страдат от неприятните последствия, но не 
са обект на положителното подкрепление. Приемат се закони против хазар-
та, синдикатите се противопоставят на заплащането на парче и на никой не 
е позволено да плаща на малки деца, за да му работят или на някой, за да 
се ангажира в неморално поведение, но тези мерки могат да получат силно 
противопоставяне от онези, за чието предпазване са създадени. Комарджи-
ята се противопоставя на законите против хазарта, алкохоликът –   на всеки 
вид забрана на алкохола, а детето или проститутката могат да желаят да ра-
ботят за това, което им се предложи.  
 
 Литературата за свободата не се е преборила с техниките за контрол, 
които не предизвикват бягство или контраатака, защото се е занимавала с 
проблема в термините на психични състояния и чувства. В книгата си 
Sovereignity (Суверенитет) Бертран де Жувенел цитира две важни фигури в 
тази литература. Според Лайбниц "Свободата се състои във властта да пра-
виш това, което поискаш", а според Волтер "Когато мога да правя каквото 
поискам, това е моята свобода за мен." И двамата автори обаче прибавят 
заключителна фраза: Лайбниц –   "... или във властта да искаш това, което 
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можеш да получиш", а Волтер по-откровено –   "... но аз просто не мога да 
не искам това, което искам." Жувенел изхвърля тези коментари в бележка 
под линия, казвайки, че властта да искаш е въпрос на "вътрешна свобода" 
(свободата на вътрешния човек!), която остава извън "гамбита на свобода-
та".  
 Човек иска нещо, ако действа, когато изникне случай, за да го получи. 
Човек, който казва: "Искам да хапна нещо", вероятно ще яде, когато се поя-
ви храна. Ако казва: "Искам да се стопля", вероятно ще се придвижи на топ-
ло веднага, когато може. Тези действия са били подкрепяни в миналото от 
онова, от което сме се нуждаели. Това, което човек чувства, когато смята, че 
иска нещо, зависи от обстоятелствата. Храната е подкрепяща само в състоя-
ние на лишаване от храна и човек, който иска да хапне нещо, може да чувст-
ва части от състоянието –   например стомашни спазми. Човек, който иска да 
се стопли, очевидно чувства студ. Условията, асоциирани с високата вероят-
ност от реагиране, могат също да се чувстват заедно с аспекти на настоящия 
случай, които са сходни на онези от миналите случаи, когато поведението е 
било подкрепяно. Искането обаче не е чувство, нито пък е чувство причина-
та на човека да действа, за да получи каквото иска. Определени условия по-
вишават вероятността за поведението и същевременно създават други усло-
вия, които могат да се почувстват. Свободата е въпрос на условности на под-
креплението, а не на чувствата, които условностите предизвикват. Разграни-
чението е особено важно, когато условностите не генерират бягство или 
контраатака. 
 Несигурността, която заобикаля контраконтрола на не-неприятните 
мерки, е лесна за демонстриране. През 30-те години на ХХ в. изглеждало не-
обходимо да се ограничи селскостопанското производство. Законът за прис-
пособяването на селското стопанство оторизира Секретариата по селското 
стопанство да раздава "рентни или парични помощи от фонд обществено 
осигуряване" на фермери, които се съгласят да произвеждат по-малко –   
фактически да се плаща на фермерите това, което биха получили от проду-
кцията, за която са се съгласили да не произвеждат. Би било противоконсти-
туционно да ги заставят да намалят производството, но правителството 
твърдяло, че просто ги кани да го направят. Върховният съд обаче признал, 
че положителните подбуди могат да са също толкова неустоими, колкото и 
неприятните мерки, когато разпоредил, че "властта да даваш или да отте-
гляш неограничена полза е властта да принуждаваш или разрушаваш". Ре-
шението обаче по-късно било преобърнато, когато Съдът разпоредил, че 
"да твърдиш, че този мотив или изкушение е еквивалентен на принуда, оз-
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начава да хвърлиш правото в безкрайни трудности". Отчитаме някои от тези 
трудности.  
 Същият въпрос възниква, когато правителството организира лотария, за 
да увеличи доходите и да намали данъците. То взема същото количество 
пари от гражданите си и в двата случая, макар не задължително от едни и 
същи хора. Като организира лотария то избягва определени нежелани пос-
ледствия: хората избягват от тежките данъци като се отдалечават или конт-
раатакуват като свалят правителство, което налага нови данъци. Лотарията, 
възползваща се от разтегления график на променливо отношение, няма ни-
то един от тези ефекти. Единственото противопоставяне идва от онези, кои-
то по принцип се противопоставят на хазартните институции и самите те 
рядко играят на комар.  
 Трети пример е практиката да се канят затворници доброволно да учас-
тват в евентуално опасни експерименти –   например с нови лекарства, в 
размяна на по-добри условия на живот или съкратени присъди. Всеки би 
протестирал, ако затворниците бяха принуждавани да участват, но те наис-
тина ли са свободни, когато са положително подкрепяни, особено когато им 
се обещава, че ще се подобрят условията им на живот или ще се намали 
присъдата им, наложена от държавата? 
 Въпросът често възниква в по-неуловими форми. Твърди се например, 
че неконтролираните контрацептивни услуги и абортите не "дават неогра-
ничена свобода да се възпроизвеждаш или да не се възпроизвеждаш, защо-
то струват време и пари". На бедните членове на обществото трябва да се 
дава компенсация, за да имат наистина "свободен избор". Ако компенсаци-
ята отговаря точно на времето и парите, необходими, за да се практикува 
контрол на раждаемостта, тогава хората наистина ще са свободни от конт-
рола, упражняван от загубата на време и пари, но тогава дали ще имат деца 
или не ще зависи от други условия, които не са били конкретизирани. Ако 
нацията щедро подкрепя практиката на контрацепцията и абортите, до как-
ва степен отделните граждани са свободни да имат или да нямат деца? 
 Несигурността по отношение на положителния контрол е очевидна в 
две бележки, които често се появяват в литературата за свободата. Казва се, 
че макар поведението да е абсолютно детерминирано, по-добре е човекът 
"да се чувства свободен" или "да вярва, че е свободен". Ако това означава, 
че е по-добре да бъдеш контролиран по начини, които нямат неприятни 
последствия, можем да се съгласим, но ако означава, че е по-добре да те 
контролират по начини, срещу които въставаш, това твърдение не може да 
обясни възможността от отложени във времето неприятни последствия. 
Втората бележка изглежда по-подходяща: "По-добре е да си роб, който съз-
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нава, отколкото щастлив роб." Думата "роб" изяснява природата на оконча-
телните последствия, които се обсъждат: те са експлоататорски и следова-
телно неприятни. Това, което робът трябва да осъзнае, е нещастието си, а 
системата на робството е толкова добре построена, че истинската заплаха е 
фактът, че не поражда бунт. Литературата за свободата е създадена, за да 
накара хората "да съзнават" неприятния контрол, но в избора си на методи 
тя се е провалила в опитите да спаси щастливия роб.  
 
 Една от големите фигури на литературата за свободата –   Жан-Жак Ру-
со, не се страхува от силата на положителното подкрепление. В забележи-
телната си книга "Емил или за възпитанието" той дава следния съвет на учи-
телите: 
 

Позволете [на детето] да вярва, че непрекъснато има контрола, ма-
кар че винаги вие [учителят] сте този, който наистина контролира. 
Няма друго толкова идеално подчинение като това, при което се 
поддържа фасонът на свободата, защото по този начин човек под-
чинява самата воля. Бедното бебе, не знаейки нищо, не можейки 
да направи нищо, ненаучило нищо, не е ли то оставено на вашата 
милост? Не можете ли да подредите всичко в света, който го заоби-
каля? Не можете ли да му влияете така, както пожелаете? Неговата 
работа, игра, удоволствия, болки не са ли във вашите ръце без то да 
знае? Без съмнение то трябва да прави само онова, което иска; но 
то трябва да иска само онова, което вие искате да прави; то не тряб-
ва да предприема стъпка, която вие да не сте предвидили; то не 
трябва да си отваря устата без вие да знаете какво ще каже. 

 
Русо е можел да поеме в тази посока, защото е имал неограничена вяра 

в добронамереността на учителите, които биха използвали своя абсолютен 
контрол за доброто на своите ученици. Както ще видим по-късно обаче, 
добронамереността не е гаранция срещу злоупотребата с властта и много 
малко фигури от историята на борбата за свобода са демонстрирали такава 
липса на загриженост, както Русо. Точно обратното: те са заели крайната по-
зиция, че целият контрол е лошо нещо. Правейки това, те илюстрират пове-
денческия процес, наречен генерализация. Много примери на контрол са 
неприятни или по природата си или по последствията си и следователно 
всички примери трябва да се избягват. Пуританите разширяват генерализа-
цията с още една крачка, твърдейки, че по-голямата част от положителното 
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подкрепление е погрешна (независимо дали е било преднамерено уреде-
но) просто защото от време на време вкарва хората в беля.  
 Литературата за свободата е насърчавала бягството от или атакуването 
на всички контролиращи. Правила е това като е превръщала всяка индика-
ция за контрол в неприятна. Казва се, че тези, които манипулират човешкото 
поведение, са зли и задължително експлоататори. Ясно е, че контролът е 
точно противоположното на свободата, и ако свободата е добро, то контро-
лът трябва да е зло. Това, което се пренебрегва, е контролът, нямащ непри-
ятни последствия в нито един момент от времето. Много социални практи-
ки от съществено значение за благосъстоянието на вида включват контрол 
на един човек върху друг и никой, който е загрижен за човешките постиже-
ния, не може да ги потисне. Ще видим по-късно, че за да се поддържа пози-
цията, че целият контрол е погрешен, е било необходимо да се дегизира 
или прикрие природата на полезните практики, да се предпочитат слабите 
практики, просто защото те могат да се дегизират или прикриват, и –   наис-
тина най-необикновеният резултат! –   да се овековечават наказателните 
мерки.  
 Проблемът е човекът да се освободи не от контрола, а от определени 
типове контрол и той може да бъде разрешен само ако нашият анализ взе-
ме предвид всички последствия. Как хората се чувстват по отношение на 
контрола –   преди или след като литературата за свободата е обработила 
техните чувства –   не води до полезни разграничения.  
 Ако не беше необоснованата генерализация, че целият контрол е погре-
шен, щяхме да се справяме със социалната среда също толкова просто, кол-
кото и с несоциалната. Макар че технологията е освободила човека от опре-
делени неприятни характеристики на средата, не го е освободила от среда-
та. Приемаме факта, че зависим от света около нас и просто променяме 
природата на зависимостта. По същия начин за да направим социалната 
среда колкото се може по-свободна от неприятни стимули, не е необходи-
мо да я разрушаваме или да избягаме от нея –   просто трябва да я планира-
ме наново.  
 

* 
 
 Борбата за свобода на човека не се дължи на желание да бъде свобо-
ден, а на определени поведенчески процеси, характерни за човешкия орга-
низъм, чийто главен ефект е избягването или бягството от т.нар. "неприят-
ни" характеристики на средата. Физическата и биологичната технологии са 
се занимавали главно с природните неприятни стимули; борбата за свобода 
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се занимава със стимули, които преднамерено са уредени от други хора. 
Литературата за свободата е идентифицирала другите хора и е предложила 
начини за бягство от тях или за отслабване или разрушаване на властта им. 
Тя е имала успех в редуцирането на неприятните стимули, използвани в 
преднамерения контрол, но е допуснала грешката да определя свободата в 
термините на психични състояния или чувства, и следователно не е била 
способна да се справи ефективно с техниките за контрол, които не пораждат 
бягство или бунт, но въпреки това имат неприятни последствия. Тя е била 
насилена да оповести целия контрол за погрешен и да интерпретира пог-
решно много от предимствата, които могат да се спечелят от социалната 
среда. Тя е неподготвена за следващата стъпка, която е не да се освободи 
човекът от контрола, а да се анализират и променят типовете контрол, на 
които той е излаган.  



38 
 

3. ДОСТОЙНСТВО 
 

 
 Всяко доказателство, че поведението на човека може да се припише на 
външни обстоятелства, изглежда, заплашва неговото достойнство или цен-
ност. Не сме склонни да отдадем заслуженото на човек за постижения, фак-
тически дължащи се на сили, над които той няма контрол. Толерираме из-
вестно количество такива данни също както приемаме без безпокойство ня-
кои доказателства, че човекът не е свободен. Никой не е особено разстроен, 
когато съществени детайли от живописни творби и книги, политически ка-
риери и научни открития се приписват на "влияния" в живота съответно на 
художниците, писателите, държавниците и учените. Когато обаче анализът 
на поведението прибави допълнителни доказателства, постиженията, зара-
ди които на човека трябва да се отдаде почит, изглежда, приближават нула-
та и едновременно се предизвикват и доказателството, и науката, която го е 
произвела.  
 Свободата е въпрос, повдигнат от неприятните последствия от поведе-
нието, но достойнството засяга положителното подкрепление. Когато някой 
се държи по начин, който смятаме за подкрепящ, повишаваме вероятността 
да постъпва така като го хвалим или поздравяваме. Аплодираме изпълните-
ля точно за да го накараме да повтори изпълнението си, както посочват из-
разите "Отново!", "Encore!" и "Бис!" Засвидетелстваме ценността на поведе-
нието на човека като го потупваме по гърба или като казваме "Добре!" или 
"Правилно!", или му даваме "знак за нашата оценка" като награда, почест 
или приз. Някои от тези неща сами по себе си са подкрепящи –   потупване-
то по гърба може да е един вид милувка, наградите включват добре устано-
вени подкрепители, но други са обусловени, т.е. подкрепят само защото са 
били придружавани или разменяни за установени подкрепители. Похвалата 
и одобрението са по принцип подкрепящи, защото всеки, който хвали чове-
ка или одобрява онова, което е направил, е склонен да го подкрепя и по 
други начини. (Подкреплението може да е намаляването на заплаха; одоб-
ряването на черновата на проект често пъти е просто преставането да се 
възразява срещу него.) 
 Може да съществува естествена склонност да бъдем подкрепящи за 
онези, които ни подкрепят, както и да атакуваме атакуващите ни, но сходно 
поведение се генерира от много социални условности. Хвалим онези, които 
работят за наше добро, защото сме подкрепяни, когато продължат да го 
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правят. Когато отдаваме почит на човек за нещо, идентифицираме допълни-
телно подкрепящо последствие. Да отдадем почит на човека за това, че е 
спечелил играта, означава да подчертаем факта, че победата е зависела от 
нещо, което той е направил, и тогава тя може да стане още по-подкрепяща 
за него.  
 Количеството почит, което човекът получава, е свързано по любопитен 
начин с видимостта на причините за това поведение. Оттегляме почестите, 
когато причините са очевидни. Например обикновено не хвалим човек, кой-
то е реагирал рефлекторно: не му отдаваме почит, че е кашлял, кихал или 
повръщал, дори и резултатът да е ценен. По същите причини не отдаваме 
особена почит за поведение, което е под очевиден неприятен контрол, ма-
кар че може да е полезно. Както отбелязва Монтен�, "Каквото и да се нала-
га чрез заповед, се приписва повече на онзи, който изисква, отколкото на 
този, който го изпълнява." Не хвалим подлизуркото, макар че може да из-
пълнява важна функция.  
 Нито пък оценяваме поведението, което може да се проследи до види-
мо положително подкрепление. Споделяме недоволството на Яго по отно-
шение на: 
 

"...на този свят се срещат, вярно, доста 
нископоклонни и усърдни роби, 

които, влюбени във дълг и служба,  
отдават със магарешко покорство 

години, сили за една кърма, 
додето остареят и накрая 

им духнат под опашките..." 
 
 Да бъдеш прекомерно контролиран чрез сексуално подкепление е да 
си "заслепен от любов" и етимологията на думата е била овековечена от 
Киплинг� в два прочути реда: "Имаше един глупак и той отправи молитвата 
си.../към дрипа, кост и снопче коса..." Членовете на безделните класи по 
принцип са загубили статус, когато са се подложили на парично подкрепле-
ние като са "навлезли в търговията". Сред тези, подкрепяни с пари, заслуги-
те обикновено варират с очевидността на подкреплението: по-малко пох-
вално е да работиш за седмична заплата, отколкото за месечна заплата, ма-
кар че цялостният доход е един и същ. Загубата на статус може да обясни 
защо повечето професии� са се изплъзнали твърде бавно от икономически 
контрол. За дълъг период от време на учителите не се е плащало, защото се 
предполагало, че заплащането е под тяхното достойнство, а даването на па-
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ри срещу лихва е било стигматизирано в продължение на векове и дори на-
казвано като лихварство. Не отдаваме особени почести на писател за книга, 
написана само за пари, или на художник за картина, която е очевидно нари-
сувана, за да се продаде съгласно последната мода. И най-вече не отдаваме 
почести на онези, които очевидно работят за почести.  
 Отдаваме щедро почит, когато няма очевидни причини за поведението. 
Любовта е някак си по-похвална, когато е несподелена, а изкуството, музи-
ката и литературата –   когато са неоценени. Даваме максимални заслуги, 
когато има съвсем видими причини човек да се държи по различен начин –   
например когато любовникът е третиран зле или изкуството, музиката и ли-
тературата –   потискани. Ако похвалим човек, който поставя дълга пред лю-
бовта, то е защото контролът, упражняван от любовта, е по-лесно да бъде 
идентифициран. Нещо обичайно е да хвалим онези, които живеят безбра-
чен живот, раздават богатствата си или остават лоялни на каузата, въпреки 
че са преследвани, защото има ясни причини да се държат по различен на-
чин. Степента на почитта варира с величината на противопоставящите се ус-
ловия. Хвалим лоялността пропорционално на интензивността на преслед-
ването, щедростта –   пропорционално на включените жертви; и безбрачие-
то –   пропорционално на склонността на човека да се ангажира в сексуално 
поведение. Както отбелязва Ла Рошфуко, "Нито един човек не заслужава да 
бъде почитан за добротата си, освен ако има сила на характера, която е по-
рочна. Всичката друга доброта обикновено не е нищо повече от леност или 
безсилие на волята." 
 Обратното отношение между почитта и очевидността на причините е 
особено видимо, когато поведението е експлицитно контролирано от сти-
мули. Степента, до която хвалим някой за това, че управлява сложна апара-
тура, зависи от обстоятелствата. Ако е видно, че той просто имитира друг 
оператор, че някой "му показва какво да прави", не му отдаваме почит –   
освен може би за това, че е способен да имитира и изпълни поведението. 
Ако следва устни инструкции, ако някой "му казва какво да прави", му отда-
ваме повече почит –   поне за това, че разбира достатъчно добре езика, за 
да следва насоките. Ако следва писмени инструкции, му отдаваме допълни-
телна почит за това, че знае да чете. Отдаваме му обаче почести за това, че 
"знае как да действа с апаратурата" само ако го прави без настоящи насоки, 
макар че може да се е научил по пътя на имитацията или като е следвал уст-
ни или писмени инструкции. Отдаваме му максимална почит, ако е открил 
как да действа без помощ, тъй като в такъв случай не дължи нищо на ника-
къв инструктор; неговото поведение е било изцяло оформено от относител-
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но невидими условности, подредени от апаратурата, които сега са минала 
история.  
 Сходни примери могат да се намерят и във вербалното поведение. На-
сърчаваме хората, когато се държат както трябва вербално –   плащаме им 
да ни четат, да изнасят лекции или да играят във филми и пиеси, но използ-
ваме почитта да подкрепяме по-скоро онова, което е казано, отколкото акта 
на говоренето. Да предположим, че някой направи съществено изказване. 
Отдаваме му минимална почит, ако просто повтаря нещо, което друг гово-
рещ току-що е казал. Ако чете от текст, отдаваме му малко повече почит, от-
части за това, че "знае как да чете". Ако "говори по памет", никакъв настоящ 
стимул не е видим и му отдаваме почит за това, че "знае нещата". Ако е яс-
но, че забележката е оригинална, че нито една нейна част не е извлечена от 
вербалното поведение на някой друг, отдаваме максимална почит.  
 Хвалим повече детето, което винаги е навреме, отколкото онова, на ко-
ето трябва да се напомня за ангажиментите му, защото напомнянето е осо-
бено видима характеристика на времевите условности. Отдаваме повече 
почит на човек за смятането "на ум", отколкото за смятането на лист хартия, 
защото стимулите, контролиращи последователните стъпки, са видими на 
листа. Теоретичният физик получава повече почит, отколкото експеримен-
талния, защото поведението на втория ясно зависи от лабораторната прак-
тика и наблюдение. Хвалим повече онези, които се държат добре без наг-
леждане, отколкото хората, които трябва да бъдат наблюдавани, а говоре-
щите естествено даден език –   повече от онези, които трябва да се консул-
тират с граматичните правила.  
 Признаваме това любопитно отношение между похвалата и невиди-
мостта на контролиращите условия, когато прикриваме контрола, за да из-
бегнем загубата на почитта или за да изискваме почит, която в действител-
ност не заслужаваме. Генералът прави всичко възможно да поддържа дос-
тойнството си, докато се вози в джип по пресечен терен, а флейтистът про-
дължава да свири независимо от мухата, която лази по лицето му. Опитваме 
се да не кихаме или да не се смеем на тъжни поводи, а след като сме напра-
вили поставяща ни в неудобно положение грешка се опитваме да действа-
ме така, сякаш не сме го направили. Подлагаме се на болка без да трепнем, 
храним се изискано дори и когато сме изгладнели, посягаме незаинтересо-
вано към спечеленото на карти и рискуваме да изгорим като бавно полага-
ме на масата горещата чиния. (Д-р Джонсън поставя под съмнение стой-
ността на това: плюейки с пълна уста врял картоф, той възкликнал пред изу-
мените си компаньони: "Глупакът щеше да го глътне!") С други думи, съпро-
тивляваме се на всяко условие, в което се държим по недостоен начин. 
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 Опитваме се да печелим почит като дегизираме или прикриваме конт-
рола. Телевизионният говорител използва конспект на новините, който не 
се вижда, а лекторът хвърля само крадешком погледи към записките си, та-
ка че и двамата, изглежда, говорят по памет или импровизирано, когато 
фактически (и по-малко заслужаващо похвала) четат. Опитваме се да пече-
лим почит като измисляме по-малко принудителни причини за поведението 
си. "Запазваме репутацията си" като приписваме поведението си на по-мал-
ко видими или по-малко мощни причини –   като се държим например така, 
сякаш не сме заплашени. Следвайки Св. Джером, от необходимостта пра-
вим добродетел, действайки така, както сме принудени, но сякаш не сме 
принудени. Прикриваме принудата като правим повече от онова, което се 
изисква: "И който те принуди да вървиш с него една миля, върви с него две 
мили." Опитваме се да избягваме порицанието за възмутително поведение 
като посочваме неустоими причини: както абат дьо Лакло отбелязва в 
"Опасни връзки": "Жената трябва да има претекст за отдаването си на мъжа. 
Какво по-добро тогава от привидността, че се поддаваш на сила?" 
 Увеличаваме дължащата ни се почит като се излагаме на условия, които 
обикновено генерират недостойно поведение, и същевременно се въздър-
жаме от действие по недостоен начин. Търсим условия, при които поведе-
нието е било положително подкрепяно, и след това отказваме да се ангажи-
раме в него; флиртуваме с изкушението както светецът в пустинята макси-
мализира добродетелите на отшелническия живот като урежда да има кра-
сиви жени или вкусна храна наблизо. Продължаваме да се наказваме така, 
както го правят самобичуващите се, когато всъщност можем да спрем, или 
се подлагаме на съдбата на мъченика, когато можем да избягаме.  
 Когато сме загрижени за почитта, отдавана на другите, минимизираме 
видимостта на причините за тяхното поведение. Прибягваме към нежно 
смъмряне, защото условните подкрепители са по-малко видими, отколкото 
безусловните, а избягването е по-похвално от бягството. Правим на ученика 
намек, вместо да му даваме целия отговор, за който ще получи похвала, ако 
намекът е достатъчен. Ние просто предлагаме или съветваме, вместо да да-
ваме заповеди. Даваме разрешение на онези, които така или иначе възна-
меряват да се държат по нежелателен начин сходно на епископа, който, 
присъствайки на официална вечеря, възкликнал: "Онези, които трябва да 
пушат, могат да го направят." Улесняваме хората да запазят репутацията си 
като приемаме техните обясненията за поведението им без значение колко 
са невероятни. Проверяваме основанията за похвалата като даваме на хора-
та причини за това, че са се държали по начин, който не заслужава похвала. 
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Търпеливата Гризелда на Чосър доказва верността си на съпруга си като ус-
тоява на изумителните причини, които той ѝ дава за това, че е била невярна.  
 Отдаването на почит в обратна пропорция на видимостта на причините 
за поведението може да е просто въпрос на добра пестеливост. Благоразум-
но използваме ресурсите си. Няма смисъл да хвалим човек за това, че прави 
онова, което той така или иначе ще направи, и преценяваме шансовете от 
видимите доказателства. Особено вероятно е да хвалим човек, когато не са 
ни известни никакви други пътища за получаването на резултатите, когато 
няма никакви други причини той да се държи по друг начин. Не отдаваме 
почит, ако тя няма да предизвика промяна. Не хабим почит за рефлексите, 
защото е много трудно те да се засилят и то само чрез оперантното обусла-
вяне. Не отдаваме почит за онова, което е направено случайно. Оттегляме 
похвалите, ако ще бъдат осигурени от други –   например не хвалим хората, 
че са направили нещо, ако преди това те са тръбили пред себе си, защото 
"те вече получават своята награда". (Благоразумната употреба на ресурсите 
често е по-ясна по отношение на наказанието. Не хабим наказания, когато 
няма да донесат промяна –   когато например поведението е било случайно 
или излъчено от умствено изостанал или психотичен човек.) 
 Добрата икономика може да обясни и защо не хвалим хора, които оче-
видно работят просто за похвала. Поведението трябва да се хвали само ако 
е повече от просто похвално. Ако онези, които работят за похвала, не са 
продуктивни по никакъв друг начин, похвалата е пропиляна. Тя може да 
пречи на ефектите на други последствия: артистът, който работи за аплодис-
ментите, който играе само за "ложата", реагира по-малко чувствително на 
условностите на играта.  
 Изглежда се интересуваме от благоразумната употреба, когато нарича-
ме наградите и наказанията справедливи или несправедливи, или честни 
или нечестни. Загрижени сме за това, което човекът "заслужава", или, както 
казва речникът, за онова, което "справедливо му се полага по силата на из-
вършеното действие или проявените качества". Прекалено щедрата награда 
е повече, отколкото е необходимо за поддържане на поведението. Особено 
нечестно е, когато абсолютно нищо не е било направено, за да се заслужи 
или когато направеното фактически заслужава наказание. Прекалено голя-
мото наказание също е несправедливо, особено когато нищо не е било нап-
равено, за да се заслужи или когато човекът се е държал добре. Несъизме-
римите последствия могат да създадат проблеми: късметът често подкрепя 
мързела например, а лошият късмет често наказва трудолюбието. (Въпрос-
ните подкрепители не се дават задължително от други хора. Добрият или 
лошият късмет причинява неприятности, когато не е заслужен.) 



44 
 
 Опитваме се да коригираме дефектните условности, когато казваме, че 
човек трябва "да оценява" добрата си съдба. Имаме предвид, че той трябва 
да действа по начин, който ще бъде справедливо подкрепян от онова, което 
вече е получил. Можем фактически да твърдим, че човек може да оценява 
нещата само когато е работил за тях. (Етимологията на "оценявам" е от съ-
ществено значение: да се оцени поведението на човека означава да му се 
сложи цена. "Уважението" и "цененето" са свързани термини. Ценим пове-
дението в смисъл на оценяване на уместността на подкреплението. Уважа-
ваме просто като забелязваме. Така уважаваме достоен опонент в смисъл, 
че сме нащрек за неговата сила. Човек печели уважение като натрупва вни-
манието на околните и не уважаваме онези, които са "извън погледа ни". 
Без съмнение забелязваме особено нещата, които ценим или уважаваме, 
но правейки това не е задължително да им слагаме стойност.) 
 
 Има нещо повече от добра икономика или подходяща оценка на подк-
репителите в нашата загриженост за достойнството или ценността. Ние не 
само хвалим, ценим, одобряваме или аплодираме даден човек, ние му се 
"възхищаваме" и думата е близо до "удивлявам се" или "учудвам се". Засто-
порени сме от страхопочитание пред необяснимото и следователно не е 
учудващо, че е вероятно да се възхищаваме от поведението толкова повече, 
колкото по-малко го разбираме. И, разбира се, това, което не разбираме, 
приписваме на автономния човек. Ранният трубадур, рецитиращ дълга пое-
ма, трябва да е изглеждал като обладан (а самият той се е позовавал на му-
за да го вдъхновява), така както актьор, рецитиращ заучен текст днес изг-
лежда обладан от героя, който играе. Боговете са говорели чрез оракули и 
свещеници, които рецитирали свещения текст. Идеите се появяват чудодей-
но в безсъзнателните мисловни процеси на интуитивните математици, на 
които се възхищават за това много повече от математиците, придвижващи 
се напред на разумни стъпки. Творческият гений на художника, композито-
ра или писателя е един вид джин.  
 Изглежда се обръщаме към чудотворното, когато се възхищаваме на 
поведението, защото не можем да го засилим по никакъв друг начин. Мо-
жем да принудим войниците да рискуват живота си или да им плащаме 
щедро да го правят и можем да не им се възхищаваме нито в единия, нито в 
другия случай, но ако накараш човек да рискува живота си, когато "не е за-
дължен" и когато няма очевидни награди, изглежда нищо друго не ни оста-
ва освен възхищението. Разликата между изразяването на възхищението и 
отдаването на почит е ясна, когато се възхищаваме на поведение, върху ко-
ето възхищението няма да повлияе. Можем да наричаме научно постиже-
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ние, художествена или музикална творба, или книга възхитителни, но в та-
къв момент или по такъв начин, че да не можем да повлияем върху учения, 
художника, композитора или писателя, макар че трябва да отдаваме почит 
и да предлагаме други типове подкрепа, ако можем. Възхищаваме се на ге-
нетичното наследство –   физическата красота, уменията или храбростта на 
раса, семейство или отделен индивид, но не за да го променим. (Възхище-
нието в крайна сметка може да промени генетичното наследство като про-
меня селективното отглеждане, но в много различна времева перспектива.) 
 
 Това, което можем да наречем борба за достойнство, има много общи 
характеристики с борбата за свобода. Отстраняването на положителен подк-
репител е неприятно и когато хората са лишени от похвала или възхищение, 
или от възможността да бъдат хвалени или да им се възхищават, реагират 
по подходящите начини. Те бягат от онези, които ги лишават или ги атаку-
ват, за да отслабят тяхната ефективност. Литературата върху достойнството 
идентифицира онези, които засягат ценността на човека, описва практиките, 
които използват, и предлага мерките, които трябва да се предприемат. Как-
то литературата за свободата, тя не се занимава особено с простото бягство, 
вероятно защото не са необходими инструкции. Вместо това тя се концент-
рира върху отслабването на онези, които лишават другите от почит. Мерки-
те рядко са толкова насилнически, колкото препоръчваните в литературата 
за свободата, вероятно защото загубата на почит е по принцип по-малко 
неприятна от болката или смъртта. Често те фактически са просто вербални: 
реагираме на онези, които ни лишават от дължимата ни почит, чрез протес-
тиране, противопоставяне или заклеймяване на практиките им и на тях са-
мите. (Това, което се чувства, когато човек протестира, обикновено се нари-
ча негодувание, определяно като "изразяването на негодуващо неудоволст-
вие", но ние не протестираме, защото чувстваме негодувание. Ние едновре-
менно протестираме и сме изпълнени с негодувание, защото сме били ли-
шени от шанса да ни се възхищават или да получим похвала.) 
 Голяма част от литературата върху достойнството се занимава със спра-
ведливостта, с уместността на наградите и наказанието. Свободата и дос-
тойнството обаче са заложени на карта, когато се отчита уместността на на-
казанието. Икономическите практики навлизат в литературата в определя-
нето на справедливата цена или справедливата надница. Детският първи 
протест: "Това не е честно" е обикновено въпрос на величината на награда-
та или наказанието. Тук ни интересува онази част от литературата върху дос-
тойнството, която протестира срещу незачитането на личната стойност. Чо-
век протестира (и случайно чувства негодувание), когато е ненужно блъскан, 
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препъван или разиграван, насилен да работи с погрешните оръдия, изигран 
да се държи глупаво с джунджурии от магазините за шеги или принуден да 
се държи по недостоен начин, като например в затвор или в концлагер. Той 
протестира срещу и изпитва негодувание от прибавянето на всякакъв нену-
жен контрол. Обиждаме го, като предлагаме да му заплатим работата, коя-
то той е извършил като услуга, защото подмятаме за по-малка щедрост или 
добра воля от негова страна. Ученик протестира, когато му казваме отговор, 
който той вече знае, защото разрушаваме почитта, дължима му за това, че 
го знае. Да дадем на благочестивия човек доказателство за съществуването 
на Бога означава да разрушим позоваването му на чистата вяра. Мистичното 
отхвърля ортодоксалността; антиномианизмът приема позицията, че да се 
държиш добре като следваш правилата не е знак за истинска доброта. Гра-
жданската добродетел не се демонстрира лесно в присъствието на полици-
ята. Да изискваш от гражданина да подписва клетва за вярност означава да 
разрушиш известна част от верността, за която впоследствие той може да 
изисква похвала, защото всяко следващо лоялно поведение може да се при-
пише на клетвата.  
 Художникът възразява (и негодува) срещу това, да му се казва, че рису-
ва типа картина, която добре ще се продава, или пък авторът –   че пише 
книги за пари, или законодателят –   че подкрепя дадена правна мярка, за 
да спечели гласове. Вероятно ще възразяваме (и ще изпитваме негодува-
ние), ако ни се казва, че имитираме човек, от който се възхищаваме, или че 
просто повтаряме онова, което сме чули от някой друг или което сме проче-
ли в книгите. Противопоставяме се (и изпитваме негодувание) на всяко вну-
шение/предположение, че неприятните последствия, независимо от които 
се държим добре, не са важни. Така възразяваме срещу това, да ни се казва, 
че планината, която се каним да изкачим, в действителност съвсем не е 
трудна, че врагът, когото се каним да атакуваме, в действителност не е огро-
мен, че работата, която вършим, всъщност не е много трудна или, следвай-
ки Ла Рошфуко, че се държим добре, защото нямаме силата на характера да 
се държим зле. Когато П.У. Бриджман твърди, че учените са особено склон-
ни да признават и коригират грешките си, защото в науката грешката скоро 
ще бъде открита от някой, то се е сметнало, че предизвиква добродетелта 
на учените.  
 От време на време напредъкът във физическата и биологичната техно-
логия, изглежда, е заплашвал ценността и достойнството, когато е редуци-
рал шансовете да се печели почит или да ти се възхищават. Медицинската 
наука е намалила потребността тихо да страдаш и шанса да ти се възхища-
ват, че го правиш. Огнеупорните сгради не оставят място за смели пожарни-
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кари, безопасните кораби –   за смели моряци, безопасните самолети –   за 
смели пилоти. В съвременната кравеферма няма място за Херкулес. Когато 
изтощителната и опасна работа вече не е необходима, онези, които работят 
усилено и са смели, изглеждат просто глупави.  
 Литературата върху достойнството в този пункт влиза в конфликт с лите-
ратурата за свободата, която цени намаляването на неприятните характе-
ристики на всекидневния живот като се направи поведението по-малко 
трудно, опасно или болезнено, но загрижеността за личната ценност поня-
кога триумфира над свободата от неприятна стимулация –   например когато 
съвсем отделно от медицинските въпроси безболезненото раждане не се 
приема толкова лесно, колкото безболезнената зъболекарска работа. Един 
военен експерт –   Дж.Ф.К. Фулър, е написал: "Най-високите военни награди 
се дават за смелост, а не за интелигентност, и въвеждането на всяко ново 
оръжие, което отнема част от индивидуалната храброст, се посреща с про-
тивопоставяне." Някои пестящи труда устройства все още не се посрещат 
без съпротива на базата на факта, че намаляват ценността на продукта. Дър-
восекачите са се опълчили на въвеждането на дъскорезниците и са ги разру-
шавали, защото работните им места били застрашени, но е от значение съ-
що, че дъскорезниците редуцирали стойността на техния труд като намаля-
вали стойността на нарязаните дъски. В този конфликт обаче свободата 
обикновено печели пред достойнството. На хората са се възхищавали за то-
ва, че са се подложили на опасност, на усилен труд и болка, но почти всеки 
е готов да се откаже от аплодисментите за това, че го е направил.  
 Поведенческата технология не може да избяга така лесно, както физи-
ческата и биологичната технология, защото заплашва твърде много окултни 
качества. Азбуката е велико изобретение, което е подпомогнало хората да 
съхраняват и предават записи на вербалното си поведение и с много малко 
усилия да учат онова, което другите са научили по трудния път, т.е. да учат 
от книги, а не от директния и твърде възможно болезнен контакт с реалния 
свят. Но докато хората не са разбрали изключителните предимства на това, 
да са способни да се учат от опита на другите, видимото разрушаване на 
личното достойнство е било нежелателно. В Платоновата Федра египетският 
цар Тамус протестира, че онези, които учат от книгите, имат само фасона на 
мъдростта, а не самата мъдрост. Просто четенето на нещо, което някой друг 
е написал, е по-малко похвално от казването на същото нещо поради мисте-
риозни причини. Човек, който чете книга, изглежда всезнаещ и въпреки то-
ва според Тамус той "не знае нищо". А когато текстът се използва, за да под-
помага паметта, според Тамус паметта ще отпадне от употреба. Да четеш е 
по-малко похвално, отколкото да рецитираш това, което си научил. А има и 
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много други начини, по които чрез редуциране на нуждата от изтощителна, 
болезнена или опасна работа поведенческата технология намалява шансо-
вете да ти се възхищават. Изчислителната линия, калкулаторът и компютъ-
рът са враговете на аритметичния ум. Но тук отново придобиването на пове-
че свобода от неприятна стимулация може да компенсира всяка загуба на 
възхищение.  
 Може да изглежда, че няма компенсираща придобивка, когато дос-
тойнството или ценността сякаш са ограничени от научния анализ, независи-
мо от технологичните приложения. В природата на научния прогрес е функ-
циите на автономния човек да се отнемат една по една, след като ролята на 
средата се разбира все по-добре. Научната концепция изглежда омаловажа-
ваща, защото в крайна сметка не се чувства нищо, за което автономният чо-
век би могъл да изисква почит. Що се отнася до възхищението в смисъл на 
удивление, поведението, на което се възхищаваме, е поведението, което 
все още не можем да обясним. Науката естествено търси по-пълно обясне-
ние на това поведение: нейната цел е разрушаването на мистерията. Защит-
ниците на достойнството ще протестират, но правейки това те отлагат пости-
жение, за което в традиционни термини човек ще получи най-голямата по-
чит и за което най-много ще му се възхищават.  
 

* 
 Признаваме достойнството или ценността на човека, когато му отдава-
ме почит за това, което е направил. Количеството, което отдаваме, е обрат-
но пропорционално на видимостта на причините за неговото поведение. 
Ако не знаем защо човекът действа така, както го прави, приписваме пове-
дението му на него самия. Опитваме се да печелим допълнителна почит за 
себе си като прикриваме причините, поради които се държим по определен 
начин или като твърдим, че сме действали поради по-малко мощни причи-
ни. Избягваме да нарушаваме почитта, дължима на другите, като ги контро-
лираме невидимо. Възхищаваме се на хората до степента, до която не мо-
жем да обясним какво правят и тогава думата "възхищаваме се" означава 
"чудя се на". Това, което можем да наречем литература върху достойнство-
то, се занимава със запазването на дължимата почит. Тя може да се проти-
вопоставя на напредъка в технологията, включително технологията на пове-
дението, защото той разрушава шансовете да ти се възхищават, и на базис-
ния анализ, защото предлага алтернативно обяснение на поведението, за 
което преди това почитта се е отдавала на човека. Литературата следовател-
но по този начин се изпречва на пътя на по-нататъшните човешки постиже-
ния.   
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4. НАКАЗАНИЕ 
 

 
 Свободата понякога се определя като липса на съпротива или ограниче-
ние. Колелото се върти свободно, ако триенето между лагерите е слабо, ко-
нят се освобождава от стълба, за който е бил завързан, човекът се освобож-
дава от клона, за който се е закачил докато се изкачва по дървото. Физичес-
кото ограничение е очевидно условие, което изглежда особено полезно при 
определянето на свободата, но по отношение на съществените въпроси е 
метафора и то не особено сполучлива. Хората наистина са контролирани 
чрез окови, белезници, усмирителни ризи и стените на затворите и концла-
герите, но онова, което може да се нарече поведенчески контрол –   ограни-
чението, наложено от условностите в подкреплението, е нещо много раз-
лично.  
 Освен когато е физически ограничен, човек е най-малко свободен или 
изпълнен с достойнство, когато е под заплахата от наказание, а за съжале-
ние повечето хора са под тази заплаха. Наказанието е много често срещано 
в природата и от нея научаваме много. Детето бяга неумело, пада и се нара-
нява; докосва пчелата и тя го ужилва; отнема кокала на кучето и то го ухапва 
и в резултат се научава да не прави тези неща никога повече. Хората са изг-
радили по-удобен и по-малко опасен свят именно за да избягват различните 
форми на естествено наказание.  
 Думата "наказание" обикновено се ограничава до условности, които са 
преднамерено уредени от други хора, защото резултатите са подкрепящи за 
тях. (Наказателните условности не трябва да се бъркат с неприятния конт-
рол, чрез който хората са карани да се държат по определен начин. Наказа-
нието се използва, за да се накарат хората да не се държат по определен на-
чин.) Човек прибягва до наказанието, когато критикува, осмива, обвинява 
или физически атакува другия, за да потисне нежеланото поведение. Управ-
лението често се определя в термините на властта да се наказва, а някои ре-
лигии учат, че грешното поведение ще се следва от вечно наказание от най-
ужасен вид.  
 Би трябвало да очакваме, че литературата за свободата и достойнството 
ще се противопоставя на мерки от този вид и ще работи за свят, в който на-
казанието е по-рядко срещано или дори отсъства, и до този момент това е 
точно така. Наказателните мерки обаче все още са често срещани. Хората се 
контролират един друг по-често чрез цензура или обвиняване, отколкото 
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чрез похвали, а армията и полицията си остават най-мощните оръдия на 
правителството, на благочестивите все още от време на време им се напом-
ня за огъня в ада, а учителите са изоставили пръчките, само за да ги заменят 
с по-фини форми на наказание. И любопитният факт е, че онези, които за-
щитават свободата и достойнството, не само не се противопоставят на тези 
мерки, но и до голяма степен са отговорни за факта, че те все още са с нас. 
Това странно състояние на нещата може да се разбере само като се поглед-
не начинът, по който организмите реагират на наказателните условия. 
 
 Наказанието е създадено, за да отстранява неумелото, опасното или по 
някакъв друг начин нежеланото поведение от репертоара въз основа на до-
пускането, че човекът, който е бил наказан, е по-малко вероятно отново да 
се държи по същия начин. За съжаление въпросът съвсем не е толкова 
прост. Наградата и наказанието не се различават просто по посоката на про-
мените, които пораждат. Детето, което е било жестоко наказано за полова 
игра, не е задължително по-малко склонно да продължи, а човекът, който е 
бил затворен за насилническо нападение, не е задължително по-малко 
склонен към насилие. Наказаното поведение е вероятно да се появи отново, 
след като наказателните условия са оттеглени.  
 "Планираните" ефекти на наказанието, често могат да се обяснят по 
друг начин. Например наказанието може да поражда несъвместими емо-
ции. Момче, което е било жестоко наказано за полова игра, може вече да 
не бъде, така да се каже, в настроение да продължи, а избягването от наказ-
ващия е несъвместимо с атакуването му. Бъдещите случаи на полова игра 
или насилнически нападения могат да предизвикват сходно несъвместимо 
поведение чрез обуславянето. Дали ефектът ще се чувства като срам, вина 
или чувство за грях, зависи от това, дали наказанието се прилага респектив-
но от родител или равен по статус, от правителството или от църквата. 
 Неприятното условие, извикано на живот от наказанието (и почувствано 
по тези различни начини), има много по-съществен ефект. Съвсем буквално, 
човекът може впоследствие да се държи добре, "за да избегне наказание". 
Може да го избягва като не се държи по наказуем начин, но има и други 
възможности. Някои от тях са разстройващи или дезадаптивни, или невро-
тични и в резултат са били много щателно изследвани. Казва се, че т.нар. 
"динамизми" на Фройд са начини, по които изтласканите желания убягват 
на цензора и намират своя израз, но могат да се интерпретират просто като 
начини, по които хората избягват наказание. Така човек може да се държи 
по начин, който няма да бъде наказан, защото не може да бъде видян както 
например чрез фантазирането или сънуването. Той може да сублимира като 
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се ангажира в поведение, имащо доста сходни подкрепящи ефекти, но не се 
наказва. Може да измества заслужаващото наказание поведение, като го 
насочва към обекти, които не могат да наказват –   например може да бъде 
агресивен към физически обекти, деца или малки животни. Може да гледа 
или да чете за други, които се ангажират в заслужаващо наказание поведе-
ние, идентифицирайки се с тях, или да интерпретира поведението на други-
те като заслужаващо наказание, проектирайки своите собствени тенденции. 
Може да рационализира поведението си като дава причини –   или за себе 
си, или за другите –   които го превръщат в ненаказуемо, като например, че 
наказва детето за негово собствено добро.  
 
 Има много по-ефективни начини за избягване на наказанието –   нап-
ример когато е вероятно да се появи наказуемото поведение. Човек, който 
е бил наказван за пиянство, може да "загърби изкушението", като се държи 
настрана от места, където е вероятно да пие прекалено много; учащ се, кой-
то е бил наказван за това, че не учи, може да избягва ситуации, в които се 
отвлича от работата си. Друга стратегия е да се промени средата, така че да 
е по-малко вероятно поведението да бъде наказано. Намаляваме естестве-
ните наказателни условия, когато поправяме счупена стълба, така че да е 
по-малко вероятно да паднем и отслабваме наказателните социални усло-
вия като се свързваме с по-толерантни приятели.  
 Друга стратегия е да се промени вероятността наказуемото поведение 
са се появи. Човек, който често е наказван, защото бързо избухва, може да 
брои до десет, преди да действа; той избягва наказанието, ако склонността 
му да действа агресивно спадне до управляемо равнище докато брои. Или 
пък може да направи наказуемото поведение по-малко вероятно като про-
мени физиологичното си състояние, контролирайки агресията например 
чрез вземане на транквиланти. Мъжете са прибягвали дори до хирургична 
намеса –   кастрирайки себе си например или следвайки Библейската запо-
вед� да се отсича ръката, която прегрешава. Наказателните условия могат 
да накарат човека да търси или конструира среда, където е вероятно да се 
ангажира в поведение, което измества наказуемите форми: пази се от неп-
риятности като се поддържа зает по ненаказуеми начини като например 
упорито "върши нещо друго". (Голяма част от поведението, което изглежда 
ирационално в смисъл, че сякаш няма положителни подкрепящи последст-
вия, може да има ефекта на изместено наказуемо поведение.) Човек дори 
може да предприема стъпки за засилване на условните връзки, учещи го да 
спре да се държи по наказуеми начини: той може например да взема меди-
каменти, под чието влияние тютюнопушенето или пиенето имат силни неп-
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риятни последствия като гадене, или да се излага на по-силни етични, рели-
гиозни или правителствени санкции.  
 
 Всички тези неща човек може да прави, за да намали шансовете да бъ-
де наказан, но те могат да бъдат правени за него от други хора. Физическата 
технология е намалила броя на случаите, при които хората естествено са на-
казвани, а социалната среда е била променяна, за да се редуцира вероят-
ността от наказание от страна на другите. Могат да се отбележат някои поз-
нати стратегии.  
 Наказуемото поведение може да се минимизира чрез създаване на обс-
тоятелства, в които е малко вероятно да възникне. Архетипният модел е мо-
нашеският живот. В свят, където човек разполага само с прости храни в уме-
рено количество, никой не е обект на естественото наказание на преяжда-
нето или на социалното наказание на неодобрението, или на религиозното 
наказание на лакомията като несмъртен грях. Хетеросексуалното поведение 
е невъзможно, когато половете са отделени, а предизвиканото от порногра-
фията сексуално поведение чрез съпреживяване е невъзможно при липсата 
на порнографски материал. Сухият режим е бил опит да се контролира кон-
сумацията на алкохол като той се отстрани от средата. Той все още се прак-
тикува в някои щати и почти универсално до степента, до която алкохол не 
може да се продава на малолетни или на никой в определено време на де-
ня или в определени дни. Грижите за институционализираните алкохолици 
включват контролиране на "снабдяването". Използването на други прист-
растяващи вещества все още се контролира по същия начин. Агресивното 
поведение, което иначе е неконтролируемо, се потиска чрез изолирането 
на човека в места, където няма срещу кого да действа агресивно. Кражбите 
се контролират като се заключва всичко, което е вероятно да бъде открад-
нато.  
 Друга възможност е да се разрушат условните връзки, при които наказу-
емото поведение се подкрепя. Гневните избухвания често изчезват, когато 
повече не получават внимание, агресивното поведение се облекчава като се 
положат грижи нищо да не се печели чрез него, а преяждането се контроли-
ра като храните се правят по-малко вкусни. Друга техника е да се уреждат 
обстоятелства, при които поведението може да се появи, без да бъде наказ-
вано. Св. Павел препоръчва брака като средство за намаляване на нежела-
ните форми на сексуално поведение, а порнографията е била препоръчвана 
по същите причини. Литературата и изкуството позволяват на човек да "суб-
лимира" други типове обезпокоително поведение. Наказуемите поведения 
могат също да се потискат чрез силното подкрепление на всяко поведение, 
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което ги заменя. Организираните спортове понякога се подпомагат на база-
та на това, че осигуряват среда, в която младите хора ще са твърде заети, за 
да се вкарват в беля. Ако всичко това се провали, наказуемото поведение 
може да се направи по-малко вероятно като се променят физиологичните 
условия. Хормоните могат да се използват, за да се промени сексуалното 
поведение, хирургията (например лоботомията) –   за контролиране на на-
силието, транквилантите –   за контролиране на агресията, а потискащите 
апетита медикаменти –   за контролиране на преяждането.  
 Мерките от този вид без съмнение са логически непоследователни една 
с друга и могат да имат непредвидими последствия. Оказа се невъзможно 
да се контролират доставките на алкохол по време на сухия режим, а сегре-
гацията на половете може да води до нежелателна хомосексуалност. Преко-
мерното потискане на поведение, което иначе ще е силно подкрепяно, мо-
же да води до дезертьорство от наказваната група. Тези проблеми в извес-
тен смисъл обаче са разрешими и трябва да има начин да се планира свят, в 
който наказуемото поведение рядко или никога да не се появява. Опитваме 
се да планираме такъв свят за онези, които не могат да разрешат проблеми-
те на наказанието за себе си, като бебетата, умствено изостаналите или пси-
хиатричните пациенти, и ако това може да се направи за всеки, ще се спести 
много време и енергия.  
 
 Защитниците на свободата и достойнството възразяват на решаването 
на проблемите на наказанието по този начин. Такъв свят изгражда само ав-
томатична доброта. Т.Х. Хъксли� не вижда нищо погрешно по отношение на 
него: "Ако някаква велика сила се съгласи да ме накара да мисля винаги то-
ва, което е вярно, и да правя онова, което е правилно, при условие, че съм 
някакъв вид часовник и ще ме навиват всяка сутрин преди да стана от легло-
то, моментално ще се съглася с предложението." Джоузеф Ууд Кръч обаче 
нарича това твърде невероятната позиция на "протомодерното" и споделя 
възмущението на Т.С. Елиът от "системите, които са толкова идеални, че ни-
кой няма да има потребност да бъде добър".  
 Проблемът е, че когато наказваме човека за това, че се е държал зле, 
оставяме на него да открие как да се държи добре и тогава той може да по-
лучи почести за добро държание. Ако обаче той се държи добре поради 
причините, които току-що изследвахме, средата е тази, която трябва да по-
лучи почитта. Въпросът е за атрибутите на автономния човек. Хората трябва 
да се държат добре само защото са добри. В "идеалната" система никой не 
се нуждае от добротата.  
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 Има, разбира се, валидни причини да се уважава по-малко този, който 
само автоматично е добър, защото е "второ качество". В свят, в който не е 
необходимо да работи усилено, човекът няма да се научи да поддържа този 
вид работа. В свят, в който медицинската наука е премахнала болката, той 
няма да се научи да приема болезнени стимули. В свят, който подпомага ав-
томатичната доброта, той няма да се научи да приема наказанията, свърза-
ни с лошото държание. За да се подготвят хората за свят, в който не могат да 
бъдат автоматично добри, те се нуждаят от подходящо обучение, но това не 
означава непрекъснато наказваща среда и няма никаква причина да се въз-
препятства прогресът към свят, където хората могат да бъдат автоматично 
добри. Проблемът е да се накарат хората не да бъдат добри, а да се държат 
добре.  
 Въпросът е отново за видимостта на контрола. След като условните 
връзки на средата станат по-трудни за забелязване, добротата на автоном-
ния човек става по-видима и има няколко причини наказателният контрол 
да става невидим. Прост начин да се избягва наказанието е да се избягват 
наказващите. Половата игра става тайна, а насилникът атакува само когато 
полицията не е наблизо. Наказващият обаче може да компенсира това чрез 
прикриването. Родителите често следят децата си, полицаите носят цивилни 
дрехи. Бягството тогава може да стане по-фино. Ако шофьорите се подчиня-
ват на законите за ограничаване на скоростта само когато виждат полиция-
та, скоростта може да се наблюдава чрез радари, но тогава шофьорите мо-
гат да си инсталират антирадарни устройства, които да ги предупреждават, 
че радарът е наблизо. Държава, която превръща гражданите си в шпиони, 
или религия, която налага концепцията за всевиждащия Бог, правят бягство-
то от наказващия практически невъзможно и тогава наказателните условни 
връзки са максимално ефективни. Хората се държат добре, макар че види-
мо не ги наблюдават. 
 Отсъствието на наглеждащ обаче лесно се разбира погрешно. Често се 
казва, че контролът става интернализиран, което е просто друг начин да се 
каже, че преминава от средата към автономния човек, но това, което се 
случва, е че той става по-малко видим. Един вид контрол, за който се казва, 
че е интернализиран, е представен от юдео-християнската съвест и Фройдо-
вото суперего. Тази живееща вътре цялост говори с нисък и тих глас, казвай-
ки на човека какво да прави и особено какво да не прави. Думите се придо-
биват от общността. Съвестта и суперегото са викариите на обществото, и те-
олозите и психоаналитиците в един глас признават външния им произход. 
Докато грешникът или То защитава личното добро, определено от генетич-
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ното наследство на човека, съвестта или суперегото защитава онова, което е 
добро за другите. 
 Съвестта или суперегото не възниква просто от прикриването на наказ-
ващите. Тя представлява набор от помощни практики, които правят наказа-
телните санкции по-ефективни. Помагаме на човека да избегне наказание 
като му казваме за наказателните условни връзки, предупреждаваме го да 
не се държи по начин, който вероятно ще бъде наказан, и го съветваме да 
се държи по ненаказуем начин. Много религиозни и правни закони имат съ-
щите ефекти. Те описват условностите, при които някои форми на поведе-
ние се наказват, а други –   не. Максимите, поговорките и другите форми на 
народна мъдрост често осигуряват полезни правила. "Погледни преди да 
скочиш" е предписание, което е извлечено от анализа на определени типо-
ве условни връзки: скачането без да се погледне преди това е по-вероятно 
да бъде наказано, отколкото гледането и после вероятно нескачането или 
по-внимателното скачане. "Не кради!" е предписание, извлечено от социал-
ните условности: хората наказват крадците.  
 Като следва правилата, които другите са извлекли от наказателните ус-
ловности в природната и социалната среда, човек често може да избягва 
или да бяга от наказанието. Както правилата, така и условностите, генерира-
щи следващото правилата поведение, могат да бъдат видими, но могат и да 
се научат и по-късно да се припомнят, и тогава процесът става невидим. Чо-
векът си казва какво да прави и какво да не прави, и е лесно да загубиш от 
поглед факта, че той е бил научен да прави това от вербалната общност. Ко-
гато той извлича собствени правила от анализа на наказателните условнос-
ти, е особено вероятно да му отдаваме почит за доброто поведение, което 
следва, но видимите движещи сили просто са избледнели назад в история-
та.  
 Когато наказателните условности са просто част от не-социалната среда, 
е доста ясно какво става. Не позволяваме на човек да се учи да шофира като 
го излагаме на сериозни наказателни условности. Не го пращаме на натова-
рена магистрала без подготовка и не го държим отговорен за всичко, което 
става. Обучаваме го в безопасно и умело шофиране. Учим го на правилата. 
Позволяваме му да започне да шофира на тренажор, в който наказателните 
условности са минимизирани или изобщо липсват. След това го завеждаме 
на относително безопасна улица. Ако имаме успех, можем да създадем си-
гурен и умел шофьор изобщо без да прибягваме до наказание, макар че ус-
ловията, при които ще шофира през останалата част от живота си, продъл-
жават да бъдат силно наказателни. Вероятно е да кажем без никакво осно-
вание, че той е придобил "познанията", от които се нуждае, за да шофира 
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безопасно, или че сега е "добър шофьор", а не човек, който шофира добре. 
Когато условностите са социални и особено когато са уредени от религиоз-
ни институции, е много по-вероятно да си направим заключения за "вът-
решно познание за правилното" или за вътрешна доброта.  
 Добротата, на която се приписва доброто поведение, е част от ценност-
та или достойнството на човека и показва същото обратно взаимоотноше-
ние с видимия контрол. Приписваме най-голяма доброта на хора, които ни-
кога не са се държали зле и затова никога не са били наказвани, и на тези, 
които се държат добре без да следват правилата. Исус обикновено се опис-
ва като такъв човек. Правим заключение за по-малка доброта у онези, които 
се държат добре само защото са били наказвани. Поправилият се грешник 
може да наподобява естествен светец, но фактът, че е бил изложен на нака-
зателни условности поставя известно ограничение на естествената му доб-
рота. Близо до поправилия се грешник са тези, анализирали наказателните 
условности в средата си и извлекли правила, които следват, за да избегнат 
наказание. По-малко количество доброта се приписва на следващите фор-
мулирани от други правила и много малко, ако правилата и условностите, 
поддържащи ръководеното от правила поведение, са видими. Не приписва-
ме доброта на всички онези, които се държат добре само когато са под пос-
тоянно наблюдение от страна на наказателна сила като например полиция-
та.  
 Добротата, както и другите аспекти на достойнството или ценността, а 
също и свободата се увеличава, когато видимият контрол избледнява. Зато-
ва добротата и свободата обикновено се свързват. Джон Стюарт Мил� твър-
ди, че единствената доброта, заслужаваща името си, е проявявана от човек, 
който се е държал добре, независимо че е било възможно да се държи зле 
и че само такъв човек е свободен. Мил не е благоразположен към затваря-
нето на публичните домове: те е трябвало да останат отворени, така че хо-
рата да могат да постигнат свобода и достойнство чрез самоконтрола. Аргу-
ментът обаче е убедителен, само ако пренебрегнем причините, поради кои-
то хората се държат добре, когато е очевидно възможно да се държат зле. 
Едно е да забраниш използването на зарове и играта на карти, да забраниш 
продажбите на алкохол и да затвориш публичните домове. Съвсем друго 
нещо е да направиш всички тези неща неприятни –   например чрез наказ-
ване на поведението, което предизвикват, като ги наричаш измислени от 
дявола изкушения и като изобразяваш трагичната съдба на пияницата или 
описваш венерическите болести, с които се заразяваш от проститутката. 
Ефектът може да е един и същ: хората могат да не залагат, да не пият и да 
не ходят в публичен дом, но фактът, че те не могат да направят това в ед-
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ната среда и не правят това в другата среда е факт на техниките на контро-
ла, а не на добротата или свободата. В едната среда причините за доброто 
поведение са ясни; в другата лесно се пренебрегват или забравят.  
 Понякога се казва, че децата не са готови за свободата на самоконтро-
ла, докато не достигнат възрастта на разума и че междувременно трябва 
или да се държат в безопасна среда, или да се наказват. Ако наказанието 
може да се отложи, докато не достигнат възрастта на разума, то може въоб-
ще да се направи излишно. Това обаче означава просто, че безопасната сре-
да и наказанието са само мерки, с които разполагаме, докато детето не бъ-
де изложено на условности, които му дават други причини, за да се държи 
добре. Подходящите условни връзки често не могат да се уредят за прими-
тивните хора и същото объркване между видимостта и интернализирания 
контрол се проявява, когато се казва, че примитивните хора не са готови за 
свободата. Това, за което не са готови (ако изобщо има такова нещо), е ти-
път контрол, който изисква специална история от условни връзки.  
 
 Много от въпросите на наказателния контрол се повдигат от понятието 
за отговорността –   атрибут, за който се казва, че разграничава човека от 
другите животни. Отговорният човек е достоен за уважение човек. Отдава-
ме му почит, когато се държи добре, за да продължи да го прави, но е най-
вероятно да използваме термина тогава, когато онова, което заслужава, е 
наказание. Държим човека отговорен за поведението му в смисъл, че той 
може справедливо или честно да бъде наказан. Това отново е въпрос на 
добра икономика, на благоразумно използване на подкрепителите, на "оси-
гуряване на съответствието между престъплението и наказанието". Повече 
наказание, отколкото е необходимо е скъпо и може да потиска желателното 
поведение, докато по-малко наказание е прахосничество, защото просто ня-
ма никакъв ефект.  
 Правното определение на отговорността (и справедливостта) отчасти се 
занимава с фактите. Дали човекът наистина се държи по различен начин? 
Дали обстоятелствата са били такива, че поведението да е наказуемо спо-
ред закона? Ако е така, какъв закон е приложим и какви наказания са опре-
делени? Други въпроси обаче, изглежда, засягат вътрешния човек. Дали 
действието е било преднамерено или предопределено? Дали е било из-
вършено в състояние на афект? Дали човекът е знаел разликата между пра-
вилното и неправилното? Дали е съзнавал възможните последствия от свое-
то действие? Всички тези въпроси за цел, чувства, познания и т.н. могат да 
се преформулират в термините на средата, на която е бил изложен човекът. 
Това, което той "възнамерява да прави", зависи от онова, което е правил в 
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миналото и какво се е случило след това. Човек не действа, защото "изпитва 
гняв"; той действа и изпитва гняв поради обща неопределена причина. Дали 
заслужава наказание, когато всички тези условия се вземат предвид, е въп-
рос за вероятните резултати: дали, ако е наказан, ще се държи по различен 
начин, когато възникнат сходни обстоятелства? Днес съществува тенденция 
отговорността да се заменя с контролируемост и е малко вероятно тя да бъ-
де разглеждана като притежание на автономния човек, тъй като експлицит-
но насочва към външни условия.  
 Твърдението, че "само свободният човек може да е отговорен за пове-
дението си" има две значения в зависимост от това, дали се интересуваме 
от свободата или от отговорността. Ако искаме да кажем, че хората са отго-
ворни, не трябва да правим нищо, с което да нарушаваме свободата им, тъй 
като ако не са свободни да действат, те няма да бъдат държани отговорни. 
Ако искаме да кажем, че те са свободни, трябва да ги държим отговорни за 
поведението им като поддържаме наказателните условности, тъй като ако 
те се държаха по същия начин при видими ненаказателни условности, би 
било ясно, че не са свободни.  
 Всяка крачка към среда, в която хората са автоматично добри, заплашва 
отговорността. При контрола върху алкохолизма например традиционната 
практика е наказателна. Пиянството се нарича погрешно, а етичните санк-
ции се налагат от равните по статус на човека (генерираното условие се чув-
ства като срам) или се класифицира като незаконно и подлежащо на прави-
телствени санкции (генерираното условие се чувства като вина), или се на-
рича грешно и е наказвано от религиозните институции (генерираното усло-
вие се чувства като грях). Практиката не е била видимо успешна и са търсе-
ни други контролиращи мерки. Определени медицински доказателства изг-
лежда са релевантни. Хората се различават по поносимостта си към алкохо-
ла и по зависимостта си от него. След като е станал алкохолик, човек може 
да пие, за да облекчава абстинентните синдроми, които невинаги се вземат 
предвид от онези, които никога не са ги изпитвали. Медицинските аспекти 
повдигат въпроса за отговорността: колко справедливо е да се наказва алко-
холикът? От гледната точка на добрата икономика можем ли да очакваме 
наказанието да е ефективно срещу противопоставящи се положителни ус-
ловности? Не трябва ли по-скоро да лекуваме медицинското състояние? 
(Нашата култура се различава от Ерехон на Самюъл Бътлър в неналагането 
на наказателни санкции върху болестта.) След като отговорността се нама-
лява, и наказанието се облекчава.  
 Малолетната престъпност е друг пример. Според традиционното гледи-
ще младият човек е отговорен за подчиняването на закона и може справед-
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ливо да бъде наказван, ако не се подчинява, но ефективните наказателни 
условности трудно се поддържат и затова са били търсени други мерки. До-
казателствата, че престъпността е по-често срещана в определени типове 
квартали и сред по-бедните хора изглеждат релевантни. Човекът е по-веро-
ятно да краде, ако образованието му не го е подготвило да си намери и да 
задържи работата си, така че да си купува онова, което му е необходимо; 
ако няма работни места; ако не е бил научен да се подчинява на закона; ако 
често вижда другите да нарушават закона и да остават ненаказани. При та-
кива условия престъпното поведение е мощно подкрепяно и е невероятно 
да бъде потиснато чрез правни санкции. Следователно условностите са отс-
лабени: престъпникът може просто да бъде предупреден или присъдата му 
да бъде отсрочена. Отговорността и наказанието западат заедно.  
 Истинският въпрос е ефективността на техниките за контрол. Няма да 
решим проблемите на алкохолизма и малолетната престъпност като засил-
ваме чувството за отговорност. Средата е тази, която е "отговорна" за неже-
лателното поведение, и именно тя, а не някакъв атрибут на индивида, тряб-
ва да се промени. Признаваме това, когато говорим за наказателните ус-
ловия в естествената среда. Бягането през глава към стената се наказва с те-
жък удар върху черепа, но не държим човека отговорен за това, че не бяга 
през глава към стените, нито пък казваме, че природата го държи отгово-
рен. Тя просто го наказва, когато се удря в стената. Когато направим света 
по-малко наказващ или научим хората как да избягват естествените наказа-
ния като им даваме правилата, които да следват, не унищожаваме отговор-
ността и не заплашваме никакво друго окултно качество. Просто правим 
света по-безопасен.  
 Понятието за отговорността е практически слабо, когато поведението се 
проследява до генетични детерминанти. Можем да се възхищаваме на кра-
сотата, грацията и чувствителността, но не обвиняваме човека, че е грозен, 
схванат или че страда от цветна слепота. По-малко видими форми на гене-
тичното наследство обаче създават проблеми. Отделните хора се различа-
ват така, както и видовете по степента, до която реагират агресивно (или са 
подкрепяни, когато нанесат агресивна вреда), или по степента, в която се 
ангажират в сексуално поведение (или са повлияни от сексуално подкреп-
ление). Дали са следователно еднакво отговорни за контролиране на агре-
сивното или сексуалното си поведение и дали е справедливо да ги наказва-
ме в една и съща степен? Ако не наказваме човека за деформиран по рож-
дение крак, трябва ли да го наказваме, че бързо избухва или че е силно по-
датлив на сексуално подкрепление? Въпросът напоследък се повдига от 
възможността много престъпници да имат хромозомни аберации. Понятие-
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то за отговорността не предлага особена помощ. Въпросът е в контролируе-
мостта. Не можем да променим генетичните дефекти чрез наказанието; мо-
жем единствено да работим чрез генетични мерки, които действат в много 
по-дългосрочен времеви план. Това, което трябва да се промени, е не отго-
ворността на автономния човек, а условията –   на средата или на генетика-
та, чиято функция е поведението на човека.  
 
 Макар хората да възразяват, когато научният анализ проследи поведе-
нието им до външните условия и по този начин ги лиши от почит и от шанса 
да им се възхищават, те рядко възразяват, когато същият анализ ги освобо-
ди от вина. Необмисленото позоваване на средата през ХVIII и ХIХ в. бързо 
се вкарва в употреба за целите на освобождаването от задължения и оне-
виняването. Джордж Елиът го осмива. Пасторът в "Адам Бед" възкликва: 
"Да, защо човек да не може да открадне банкнота, освен когато тя лежи 
удобно в обсега му, но няма да ни накара да мислим за него като за почтен 
човек, защото започва да вие срещу банкнотата за това, че е попаднала на 
пътя му." Алкохоликът е първият, който ще започне да твърди, че е болен, а 
малолетният престъпник –   че е жертва на неблагоприятен произход: ако не 
са отговорни, не могат да бъдат справедливо наказани.  
 Освобождаването от задължения е в известен смисъл обратната страна 
на отговорността. Тези, които се захващат да направят нещо за човешкото 
поведение поради каквато и да било причина, стават част от средата, към 
която се измества отговорността. Според старото становище ученикът е то-
зи, който се проваля, детето –   което тръгва по лош път, гражданинът –   
който нарушава закона, и бедните –   които са бедни, защото са безделници, 
но днес често се казва, че няма глупави учащи се, а само лоши учители; ня-
ма лоши деца, а само лоши родители, няма престъпност, освен от страна на 
налагащите закона институции, и няма мързеливи хора, а само лоши систе-
ми за поощрение. Разбира се, трябва да се запитаме защо учителите, роди-
телите, управляващите и предприемачите са лоши. Грешка, както ще видим 
по-късно, е да се поставя отговорността където и да било, да се предполага, 
че някъде се дава началото на каузална последователност.  
 Комунистическа Русия осигурява интересен казусен материал за отно-
шението между средата и личната отговорност, както посочва Реймънд Ба-
уър. Непосредствено след революцията правителството е можело да твър-
ди, че ако много руснаци са били необразовани, непродуктивни, нещастни 
или са се държали зле, това е било така, защото средата ги е направила та-
кива. Новото правителство щяло да промени средата, използвайки учението 
на Павлов върху условните рефлекси, и всичко щяло да тръгне по мед и мас-
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ло. В началото на 30-те години обаче правителството вече е имало шанса си, 
а много руснаци все още не били видимо по-добре информирани, по-про-
дуктивни, по-щастливи или по-добре държащи се. Официалната линия била 
сменена и Павлов изпаднал в немилост. Заменила го силно целенасочена 
психология: от руския гражданин зависело да получи образование, да рабо-
ти продуктивно, да се държи добре и да бъде щастлив. Руският педагог 
трябвало да се погрижи той да поеме тази отговорност, но не като го обус-
лавя. Успехите във Втората световна война обаче възстановили увереността 
в по-ранния принцип –   в крайна сметка правителството имало успех. Може 
и да не е било напълно ефективно, но се движело в правилната посока. Пав-
лов отново се радвал на благосклонност.  
 Освобождаването от отговорност на контролиращия рядко е толкова 
лесно документирано, но нещо от този сорт вероятно винаги лежи в основа-
та на непрекъснатата употреба на наказателни методи. Атаките срещу авто-
матичната доброта могат да показват загриженост за автономния човек, но 
практическите условности са по-неопровержими. Литературата за свободата 
и достойнството е направила контрола върху човешкото поведение наказуе-
мо прегрешение до голяма степен като е държала контролиращия отгово-
рен за неприятните резултати. Контролиращият може да избегне отговор-
ността, ако може да поддържа позицията, че самият индивид притежава 
контрола. Учителят, който отдава на ученика почит за ученето, може и да го 
обвинява за неученето. Родителят, който отдава почит на детето си за пости-
женията му, може и да го обвинява за грешките. Нито учителят, нито роди-
телят могат да бъдат държани отговорни.  
 Генетичните източници на човешкото поведение са особено полезни 
при оневиняването. Ако някои раси са по-малко интелигентни от други, учи-
телят не може да бъде отговорен, ако не ги учи добре. Ако някои хора се 
раждат престъпници, законът винаги ще бъде нарушаван, независимо колко 
идеална е налагащата го институция. Ако хората водят войни, защото по 
природа са агресивни, не трябва да се срамуваме от неспособността си да 
поддържаме мира. Загрижеността за оневиняването се вижда от факта, че 
по-вероятно е да се обръщаме към генетичното наследство, за да обясняв-
аме нежелателните резултати, отколкото положителните постижения. Тези, 
които днес са заинтересовани да направят нещо за човешкото поведение, 
не могат да получават почит или да бъдат обвинявани за последствията, ко-
ито могат да се проследят до генетични източници: ако те изобщо имат ня-
каква отговорност, то тя е към бъдещето на вида. Практиката на приписване 
на поведението на генетичното наследство –   на вида като цяло или на ня-
какво подразделение като раса или род, може да повлияе върху практиките 
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по отглеждането на децата и евентуално на някакви други начини за промя-
ната му, и съвременният човек в известен смисъл може да бъде държан от-
говорен за последствията, ако действа или не успее да действа, но те са от-
далечени и повдигат друг тип проблем, към който ще се върнем по-късно.  
 
 Винаги изглежда, че онези, които използват наказанието, са на безопас-
ната страна. Всеки, освен вършещият вредата, одобрява потискането на 
вършенето на вреда. Ако онези, които са наказвани, след това не постъпват 
правилно, грешката не е на наказващия. Оневиняването обаче не е пълно. 
Дори на тези, които постъпват правилно, може да отнеме много време, за 
да открият какво правят и може никога да не го направят както трябва. Те 
прекарват много време в неумели опити да се справят с нерелевантни фак-
ти, в ненужни изследвания по пътя на пробите и грешките и да се борят с 
дявола. Нещо повече: наказанието причинява болка и никой не може на-
пълно да избягва или да остане незасегнат, когато болката се изпитва от 
други. Следователно наказващият не може напълно да избяга от критиката 
и може да "оправдава" действията си като посочва последствията от наказа-
нието, които ограничават неприятните характеристики.  
 Би било абсурдно да се включват творбите на Жозеф дьо Местр в лите-
ратурата за свободата и достойнството, защото той яростно се противопос-
тавя на нейните кардинални принципи и особено изразените от авторите на 
Просвещението. Независимо от това, като противопоставя ефективни алтер-
нативи на наказанието на базата на това, че само наказанието оставя инди-
вида свободен да избере да се държи добре, тази литература е създала пот-
ребност от един вид оправдание, в което дьо Местр е майстор. Ето защитата 
на може би най-ужасните наказващи –   мъчителя и екзекутора.  
Мрачният сигнал е даден: низвергнат служител на справедливостта идва да 
почука на неговата врата и да му каже, че се нуждаят от него. Той потегля; 
пристига на градския площад, който е претъпкан от нетърпелива и възбуде-
на тълпа. Предават му затворник или убиец, или богохулник. Той го хваща, 
разпъва го и го завързва на хоризонталния кръст; повдига ръката му и се 
възцарява ужасна тишина. Нищо не се чува, освен плачът на костите, пука-
щи под тежкото въже, и ревът на жертвата. Тогава той го развързва и го но-
си до колелото; раздробените крайници се клатят в спиците; главата увисва, 
косата се изправя, а от устата –   зееща като фурна, едва сега излизат някол-
ко кървави думи, които на пресекулки просят смърт. Сега екзекуторът е 
свършил; сърцето му бие, но то е от радост; той аплодира себе си и казва в 
душата си: "Никой не е по-добър с колелото от мен!" Слиза и протяга окър-
вавената си ръка, а Законът му подхвърля отдалече няколко златни къса, ко-
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ито той носи със себе си през двойната редица от хора, отдръпващи се от 
ужас. Сяда на масата и се храни; след това си ляга в леглото и заспива. Кога-
то се събужда на следващия ден, започва да мисли за нещо съвсем различ-
но от работата, която е свършил предишния... Цялата величественост, цяла-
та власт, цялата дисциплина се основават на екзекутора. Той е ужасът на чо-
вешкото общество и връзката, която го държи. Отнемете на света тази не-
разбираема фигура и в същата секунда редът ще отстъпи на хаоса, тронове-
те ще се сгромолясат и обществото ще изчезне. Бог, който е източникът на 
цялата върховна власт, е следователно и източникът на наказанието.  
 
 Ако вече не прибягваме към мъчението в онова, което наричаме циви-
лизован свят, все пак широко използваме наказателните техники и във вът-
решните, и във външните отношения. И очевидно поради добри причини. 
Природата, ако не Бог, е създала човека по такъв начин, че той може да бъ-
де контролиран чрез наказание. Хората бързо стават умели наказващи (ако 
не и по този начин умели контролиращи), докато алтернативните положи-
телни мерки не се научават лесно. Нуждата от наказание изглежда има под-
крепата на историята, а алтернативните практики заплашват лелеяните цен-
ности на свободата и достойнството. И така продължаваме да наказваме –   
и да защитаваме наказанието. Съвременният дьо Местр би могъл да защити 
войната със сходни думи: "Цялата величественост, цялата власт, цялата дис-
циплина се основават на войника. Той е ужасът на човешкото общество и 
връзката, която го държи. Отнемете на света тази неразбираема фигура и в 
същата секунда редът ще отстъпи на хаоса, правителствата ще се сгромоля-
сат и обществото ще изчезне. Бог, който е източникът на цялата върховна 
власт, е следователно и източникът на войната." 
 И въпреки това има по-добри начини, но литературата за свободата и 
достойнството не ги посочват.  
 

* 
 Освен когато е физически ограничен, човекът е най-малко свободен или 
достоен, когато е под заплахата от наказание. Би трябвало да очакваме, че 
литературата за свободата и достойнството би се противопоставяла на нака-
зателните техники, но фактически тя е действала, за да ги запази. Човекът, 
който е бил наказван следователно, не е просто по-малко склонен да се 
държи по определен начин; той се научава как да избягва наказанието. Ня-
кои начини да се направи това са дезадаптивни и невротични като т.нар. 
"фройдистки динамизми". Други включват избягването на ситуациите, в ко-
ито наказваното поведение е вероятно да се появи, и вършенето на неща, 
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несъвместими с наказуемото поведение. Другите хора могат да предприе-
мат сходни стъпки, за да намалят вероятността човек да бъде наказан, но 
литературата за свободата и достойнството възразяват срещу това и казват, 
че то води само до автоматична доброта. При наказателните условности чо-
век изглежда свободен да се държи добре и да заслужава почит, когато го 
прави. Ненаказателните условности генерират същото поведение, но за чо-
века не може да се каже, че е свободен и условията заслужават почестите, 
че той се държи добре. Много малко или нищо не остава на автономния чо-
век да прави и да получава почит за него. Той не се ангажира в морална 
борба и следователно няма шанс да бъде морален герой или да му се при-
писват вътрешни добродетели. Нашата задача обаче не е да насърчаваме 
моралната борба или да изграждаме или демонстрираме вътрешни добро-
детели. Задачата ни е да направим живота по-малко наказващ и, правейки 
това, да освободим времето и енергията, консумирани от избягването на 
наказанието, за по-подкрепящи дейности. До определен момент литерату-
рата за свободата и достойнството е играла роля в бавното и хаотичното об-
лекчаване на неприятните характеристики на човешката среда, включител-
но неприятните характеристики, използвани при преднамерения контрол. 
Тя обаче е формулирала задачата по такъв начин, че сега не може да прие-
ме факта, че целият контрол се упражнява от средата, за да продължи с раз-
работване на по-добра среда, а не на по-добри хора.  
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5. АЛТЕРНАТИВИ НА НАКАЗАНИЕТО 

 
 
 
 Разбира се, тези, които защитават свободата и достойнството не се огра-
ничават само до наказателните мерки, а неуверено и скромно се обръщат 
към алтернативите. Тяхната загриженост за автономния човек ги обрича 
единствено на неефективни мерки, някои от които можем да изследваме 
сега.  
 
 Либералност 
 Радикалната либералност е била сериозно лансирана като алтернатива 
на наказанието. Не трябва да се упражнява никакъв контрол и следователно 
автономията на индивида ще остане непредизвикана. Ако човекът се държи 
добре, то е защото той е или вътрешно добър, или самоконтролиращ се. 
Свободата и достойнството са гарантирани. Свободният, добродетелният 
човек не се нуждае от управление (управлението само корумпира) и при 
анархията той може да е естествено добър и да му се възхищаваме, че е та-
къв. Той не се нуждае от ортодоксална религия; благочестив е и се държи 
така, без да следва правила, може би с помощта на пряк мистичен опит. Не 
се нуждае от организирани икономически стимули; той е природно трудо-
любив и ще разменя на равни начала с другите част от онова, което прите-
жава, при естествените условия на търсенето и предлагането. Не се нуждае 
от учител; той учи, защото обича ученето и естественото му любопитство 
диктува какво трябва да знае. Ако животът стане прекалено сложен или ако 
естественият му статус се наруши от инциденти или инвазията на евентуал-
ни контролиращи, може да има лични проблеми, но ще намери собствени 
решения без насоките на психотерапевт.  
 Либералните практики имат много предимства. Те спестяват труда по 
наглеждането и налагането на санкции. Не генерират контраатака. Не изла-
гат практикуващия ги на риска от ограничаване на свободата или от разру-
шаване на достойнството. Те го оневиняват, когато нещата се объркат. Ако 
хората се държат зле един към друг в либерален свят, то е защото човешка-
та природа съвсем не е идеална. Ако се бият, когато няма правителство, ко-
ето да пази реда, то е защото имат агресивни инстинкти. Ако детето стане 
престъпник, когато родителите не са положили никакви усилия да го конт-
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ролират, то е защото се е свързало с лоши хора или има престъпни тенден-
ции.  
 Либералността не е обаче политика: тя е изоставянето на политиката и 
видимите ѝ предимства са илюзорни. Да се отказва контрола означава той 
да се оставя не на самия човек, а на други части от социалната и не-социал-
ната среда.  
 
 Контролиращият като акушерка 
 Методът за модификация на поведението, без да изглежда, че се уп-
ражнява контрол е представен от метафората на Сократ за акушерката�: 
един човек помага на друг да роди поведението. Тъй като акушерката не иг-
рае никаква роля в зачатието, а само ограничена роля в раждането, човекът, 
който ражда поведението, може да изисква пълната почит. Сократ демонст-
рира изкуството на акушерството или евристиката в обучението. Той претен-
дирал да покаже как необразовано момче-роб може да бъде ръководено 
да докаже Питагоровата теорема за удвояване на квадрата. Момчето извър-
шило стъпките в доказването и Сократ твърдял, че е направило това без да 
му се казва, с други думи, че то в известен смисъл си е "знаело" теоремата. 
Сократ твърдял, че дори обикновеното познание може да се извлича по съ-
щия начин, тъй като душата знае истината и трябва само да се покаже, че я 
знае. Епизодът често се цитира, сякаш е релевантен за съвременната обра-
зователна практика.  
 Метафората се появява и в теориите за психотерапията. На пациента не 
трябва да му се казва как да се държи по-ефективно или да му се дават на-
соки за решаване на проблемите му: решението до голяма степен е вътре в 
него и трябва само да се извлече с помощта на акушерката –   терапевта. 
Както се изразява един автор�: "Фройд споделя със Сократ три принципа: 
познавай себе си; ценността на знанието и евристичния метод или изкуство-
то на акушерството, което е, разбира се, [психо] аналитичният процес." 
Сходни практики в религията са свързани с мистицизма: не е необходимо 
човек да следва правила, както би казала ортодоксалността –   правилното 
поведение ще изникне от вътрешни източници.  
 Интелектуалното, терапевтичното и етичното акушерство едва ли е по-
лесно от наказателния контрол, защото изисква доста фини умения и кон-
центрирано внимание, но има своите предимства. То, изглежда, отрежда 
странна власт на практикуващия го. Сходно на мистичната употреба на на-
меци и алюзии, то постига резултати, които са видимо непропорционални 
на използваните мерки. Видимият принос на индивида обаче не се намаля-
ва. На него се отдава пълна почит за това, че знае преди да учи, че има в се-
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бе си зърната на доброто психично здраве и че е способен да влезе в дирек-
тен контакт с Бога. Важно предимство е, че практикуващият избягва отговор-
ността. Точно както не е грешка на акушерката, ако бебето се роди мъртво 
или деформирано, така и учителят е оневинен, когато ученикът се проваля, 
психотерапевтът –   когато пациентът не реши проблема си, а мистичния ре-
лигиозен лидер –   когато послушниците му се държат лошо.  
 Евристичните практики имат своето място. Точно колко помощ учителят 
трябва да осигурява на ученика, когато той придобива нови форми на пове-
дение, е деликатен въпрос. Учителят по-скоро трябва да чака ученикът да 
реагира, отколкото да бърза да му казва какво трябва да направи или каже. 
Както казва Коменски, колкото повече учителят преподава, толкова по-мал-
ко ученикът научава. Ученикът печели по други начини. По принцип не оби-
чаме да ни казват нито това, което вече знаем, нито онова, което никога ня-
ма да знаем добре или достатъчно ефективно. Не четем книги, ако сме на-
пълно запознати с материала или ако е толкова абсолютно непознат, че ве-
роятно ще си остане такъв. Четем книги, които ни помагат да кажем нещата, 
които така или иначе са на върха на езика ни, но не можем да ги изговорим 
без помощ. Разбираме автора, макар че не сме могли да формулираме оно-
ва, което разбираме, преди той да го е облякъл в думи. Има сходни предим-
ства и за пациента в психотерапията. Евристичните практики също са полез-
ни, защото упражняват повече контрол, отколкото обикновено се признава, 
и известна част от него може да е ценна.  
 Тези предимства обаче съвсем не съответстват на твърденията, които се 
правят. Момчето-роб на Сократ не е научило нищо; няма абсолютно никак-
ви доказателства, че след това той е можел да премине през доказването на 
теоремата самостоятелно. А е вярно както за евристиката, така и за либе-
ралността, че положителните резултати трябва да се отдават на непризнати 
контролни механизми от друг вид. Ако пациентът намира решение без по-
мощта на терапевта, то е защото е бил изложен на полезна среда някъде 
другаде.  
 
 Ръководство 
 Друга метафора, свързвана със слаба практика, е градинарска. Поведе-
нието, което човек е родил, расте и то може да се насочва или възпитава та-
ка, както се насочва растежът на растението. Поведението може да се "кул-
тивира". 
 Метафората се чувства особено добре в обучението. Училището за мал-
ки деца е детска градина. Поведението на детето "се развива", докато не 
достигне "зрялост". Учителят може да ускорява процеса или да го обръща в 
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малко по-различна посока, но –   според класическата фраза –   не може да 
преподава –   може само да помага на ученика да учи. Метафората за насоч-
ването е често срещана и в психотерапията. Фройд твърди, че човек трябва 
да премине през няколко етапа на развитието и че ако пациентът е "фикси-
ран" на даден етап, терапевтът трябва да му помогне да се освободи и да се 
придвижи напред. Правителството се ангажира в насочване –   например 
когато насърчава "развитието" на индустрията чрез освобождаване от данъ-
ци или осигурява "климат", който е благоприятен за подобряването на расо-
вите отношения.  
 Насочването не е толкова лесно, колкото либералността, но обикновено 
е по-лесно от акушерството и има някои от същите предимства. Някой, кой-
то просто насочва естественото развитие, не може лесно да бъде обвинен в 
опити да го контролира. Растежът си остава постижение на индивида, сви-
детелстващо за свободата и ценността му, за неговите "скрити свойства" и 
градинарят не е отговорен за окончателната форма на това, което отглежда, 
така че този, който просто насочва, е оневинен, ако нещата тръгнат на зле.  
 Насочването е ефективно обаче само до степента, до която се упражня-
ва контрол. Да насочваш значи или да отваряш нови възможности, или да 
блокираш растежа в определена посока. Да уреждаш възможност не е мно-
го положителен акт, но независимо от това е форма на контрол, ако засилва 
вероятността поведението да се излъчи. Учителят, избиращ материала, кой-
то ученикът трябва да учи, или терапевтът, предлагащ смяна на работата 
или на сцената, са упражнили контрол, макар че може да е трудно той да се 
долови.  
 Контролът е по-очевиден, когато растежът или развитието са предотв-
ратени. Цензурата блокира достъпа до материала, необходим за развитието 
в определена посока: тя затваря възможности. Де Токъвил вижда това в 
Америка: "Волята на човека не е разбивана, отслабвана, превивана и насоч-
вана. Хората рядко са принуждавани... да действат, но са непрекъснато ог-
раничавани в действията си." Както Ралф Бартън Пери казва: 
 

"Който и да определя какви алтернативи ще се направят известни 
на човека, контролира онова, от което човекът ще избира. Той е ли-
шен от свобода в степента, до която му е отказан достъп до някакви 
идеи или е ограничен до някакъв обхват от идеи, който е по-малък 
от тоталността на всички релевантни възможности." 

  
 (Вместо "лишен от свобода" чети "контролиран".) 
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 Без съмнение е ценно да се създава среда, в която човек придобива 
ефективното поведение бързо и продължава да се държи ефективно. В кон-
струирането на такава среда можем да елиминираме разсейващите факто-
ри и да отваряме възможности, и това са ключовите моменти в метафората 
за насочването, растежа или развитието. Условностите, които уреждаме, а 
не разгръщането на някакъв предварително определен модел обаче, е това, 
което е "отговорно" за наблюдаваните промени.  
 
 Изграждане на зависимост от нещата 
 Жан-Жак Русо е съзнавал опасностите на социалния контрол и е смятал, 
че е възможно те да се избегнат като човекът се направи зависим не от хо-
рата, а от нещата. В "Емил или за възпитанието" той показва как детето мо-
же да учи за нещата от самите неща, а не от книгите. Практиките, които той 
описва, все още са често срещани до голяма степен поради ударението на 
Джон Дюи върху истинския живот в класната стая.  
 Едно от предимствата на това, да си зависим от нещата, а не от другите 
хора е, че времето и енергията на другите се спестяват. Детето, на което 
трябва да се напомня, че е време да тръгва за училище, е зависимо от роди-
телите си, но детето, което се е научило да реагира на часовници и други 
времеви свойства на света около него (не на "чувството за време"), зависи 
от нещата и отправя малко изисквания към родителите си. Когато се учи да 
шофира, човек остава зависим от инструктора докато му се казва кога да на-
тиска спирачките, да даде мигач, че ще завива, да сменя скоростите и т.н.; 
когато поведението му е под контрола на естествените последствия от шо-
фирането на колата, може да мине и без инструктора. Сред "нещата", от ко-
ито човек трябва да стане зависим, са другите хора, когато не се налага да 
действат специално, за да променят поведението му. Детето, на което тряб-
ва да се казва какво да говори и как да се държи по отношение на другите 
хора, е зависимо от онези, които му го казват; детето, което се е научило как 
да се спогажда с другите, може да мине и без съветите.  
 Друго важно предимство на това да си зависим от нещата е, че услов-
ностите, включващи неща, са по-прецизни и оформят по-полезно поведе-
ние, отколкото условностите, уредени от други хора. Времевите свойства на 
средата са по-всепроникващи и по-фини от всяка серия подсещания. Човек, 
чието поведение в шофирането е оформено от реакциите на колата, се дър-
жи по-умело, отколкото онзи, който следва инструкции. Онези, които се 
спогаждат с другите хора в резултат на прекия си опит със социалните ус-
ловности, са по-умели от тези, на които просто е казано какво да приказват 
и да правят.  
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 Това са важни предимства и свят, в който цялото поведение е зависимо 
от неща, е привлекателен. В такъв свят всеки би се държал добре с другите, 
защото се е научил да го прави, когато е бил изложен на тяхното одобрение 
или неодобрение. Той ще работи продуктивно и внимателно, и ще разменя 
неща с другите поради естествените им стойности, ще учи нещата, които ес-
тествено го интересуват и които са естествено полезни. Всичко това би било 
по-добро от доброто държане поради подчиняване на закона, налаган от 
полицията, от продуктивната работа заради измислените подкрепители, на-
речени пари, от ученето, за да се получават бележки и оценки.  
 Нещата обаче не поемат лесно контрола. Процедурите, които Русо опис-
ва, не са прости и невинаги работят. Сложните условности, включващи неща 
(включително хора, които се държат "непреднамерено"), могат (ако не са 
подпомагани) да имат много малък ефект върху живота на човека –   факт, 
имащ огромно значение поради причини, които ще видим по-късно. Трябва 
също така да помним, че контролът, упражняван от нещата, може да е дест-
руктивен. Светът на нещата може да бъде тираничен. Природните условнос-
ти карат хората да се държат суеверно, да рискуват все по-големи опаснос-
ти, да работят ненужно до изтощение и т.н. Единствено контраконтролът, 
упражняван от социалната среда, предлага някаква защита срещу тези ус-
ловни връзки.  
 Зависимостта от нещата не е независимост. Детето, на което не е необ-
ходимо да се казва, че е време да тръгва на училище, трябва да бъде подло-
жено на контрола на по-неуловими и по-полезни стимули. Детето, което е 
научило какво да казва и как да се държи, за да се спогажда с другите хора, 
е под контрола на социалните условности. Хората, които се спогаждат добре 
при умерените условни връзки на одобрението и неодобрението, са контро-
лирани също толкова ефективно (а в много случаи и по-ефективно), колкото 
и гражданите на полицейската държава. Ортодоксалността контролира чрез 
установяването на правила, но мистикът не е по-свободен, защото услов-
ностите, които са оформили неговото поведение, са по-лични или идеосинк-
ратични. Онези, които работят продуктивно поради подкрепящата стойност 
на произвежданото, са под чувствителния и мощния контрол на продуктите. 
Тези, които учат в естествена среда, са под също така мощна форма на конт-
рол, както и всеки контрол, упражняван от учителя.  
 Човек никога не разчита единствено на себе си. Макар че се справя 
ефективно с нещата, той задължително зависи от онези, които са го научили 
да го прави. Те са подбирали нещата, от които да зависи, и са определяли 
типовете и степените на зависимостите. (Следователно те не могат да се ос-
вобождават от отговорност за резултатите.) 
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 Промяна на решенията 
 Изненадващ е фактът, че онези, които най-яростно възразяват на мани-
пулацията на поведението, въпреки това полагат най-енергични усилия да 
манипулират умовете. Очевидно свободата и достойнството са заплашени 
само когато поведението е променено чрез физическа промяна на средата. 
Изглежда няма никаква заплаха, когато психичните състояния, за които се 
казва, че са отговорни за поведението, се изменят, предполагаемо защото 
автономния човек притежава чудодейни сили, подпомагащи го да се подда-
ва или да устоява.  
 За щастие онези, които възразяват срещу манипулацията на поведение-
то, се чувстват свободни да манипулират решенията, тъй като иначе би тряб-
вало да си мълчат. Никой обаче не променя решенията директно. Като ма-
нипулира условностите на средата, човек въвежда промени, за които се каз-
ва, че посочват промяна на решенията, но ако има някакъв ефект, то той е в 
поведението. Контролът е невидим и не особено ефективен, и известен кон-
трол следователно се запазва от човека, чийто решения се променят. Могат 
да се изследват няколко характерни начина за промяна на решенията.  
 Понякога караме човека да действа като го подучваме (например когато 
не е в състояние да реши даден проблем) или като предлагаме курс на 
действие (например когато не знае какво да прави). Подсказванията, наме-
ците и предложенията са (обикновено, но невинаги вербални) стимули и 
имат същественото свойство да упражняват само частичен контрол�. Никой 
не реагира на подсказване, намек или предложение, освен ако вече няма 
някаква тенденция да се държи по определен начин. Когато условностите, 
обясняващи преобладаващата тенденция, не са идентифицирани, известна 
част от поведението може да се припише на разума. Вътрешният контрол е 
особено убедителен, когато външният не е експлицитен като например ко-
гато човек разказва видимо нерелевантна история, която въпреки това слу-
жи за подсказване, намек или предложение. Даването на пример упражня-
ва сходен тип контрол, експлоатирайки общата тенденция човек да имити-
ра. Рекламните свидетелства "контролират решенията" по същия начин.  
 Изглежда въздействаме върху решенията и когато пришпорваме или 
убеждаваме човек да действа. Етимологично да пришпорваш означава да 
осъществяваш натиск или да причиняваш; това е да правиш неприятната си-
туация по-спешна�. Пришпорваме човека да действа сякаш можем да го 
смушкаме да действа. Стимулите обикновено са леки, но са ефективни, ако 
са били асоциирани в миналото с по-силни неприятни последствия. Така 
пришпорваме разтакаващия се като казваме: "Виж колко стана часът!" и ус-
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пяваме да го накараме да побърза, ако по-раншни закъснения са били на-
казвани. Пришпорваме човек да не харчи пари като му показваме колко зле 
е балансът му в банката и сме ефективни, ако в миналото той е страдал, ко-
гато е свършвал парите. Убеждаваме хората обаче като посочваме стимули, 
свързани с положителни последствия. Етимологично думата е свързана със 
смекчавам�. Убеждаваме някой като правим ситуацията по-благоприятна за 
действие –   например описваме му вероятните подкрепящи последствия. 
Тук отново има очевидно несъответствие между силата на използваните 
стимули и величината на ефекта. Пришпорването и убеждаването са ефек-
тивни само ако вече съществува някаква тенденция човек да се държи по 
такъв начин и поведението може да се припише на вътрешния човек само 
доколкото тази тенденция е необяснена.  
 Убежденията, предпочитанията, възприятията, потребностите, целите и 
мненията са други притежания на автономния човек, за които се казва, че се 
изменят, когато променяме решенията. Това, което се променя във всеки 
един случаи, е вероятността за действие. Убеждението на човека, че подът 
ще го издържи, когато преминава по него, зависи от миналия му опит. Ако е 
минавал по него много пъти без инциденти, ще го направи с готовност отно-
во и поведението му няма да създаде никой от неприятните стимули, чувст-
вани като тревожност. Той може да каже, че има "вяра" в здравината на по-
да или "увереност", че той ще го издържи, но нещата, които се чувстват като 
вяра или увереност, не са психични състояния, а в най-добрия случай стра-
нични продукти на поведението във връзката му с предхождащите събития 
и не обясняват защо човекът върви така, както го прави.  
 Изграждаме "вяра", когато увеличаваме вероятността на действието ка-
то подкрепяме поведението. Когато изграждаме увереността на човека, че 
подът ще го издържи, карайки го да върви по него, не може да се каже, че 
променяме убеждение, но го правим в традиционния смисъл, когато вер-
бално го уверяваме, че подът е здрав, демонстрираме здравината му като 
самите ние минаваме по него или описваме структурата му. Единствената 
разлика е във видимостта на мерките. Промяната, която се осъществява ко-
гато човекът се "научава да се доверява на пода" като минава по него, е ха-
рактерният ефект на подкреплението. Осъществяваната промяна, когато му 
се казва, че подът е здрав, когато вижда някой друг да минава по него или 
когато е "убеден" от уверенията, че подът ще го издържи, зависи от мина-
лия опит, който вече няма видимост. Например човек, вървящ по различни 
вариращи по своята здравина повърхности (например замръзнало езеро), 
бързо започва да разграничава повърхностите�, по които другите хора вър-
вят, и такива, по които никой не върви, или между повърхностите, наричани 
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безопасни, и тези, наричани опасни. Той се научава да върви уверено по 
първите и внимателно по вторите. Гледката на някой, който върви по повър-
хността, или уверението, че тя е безопасна, я препраща от втория тип в пър-
вия. Процесът в миналото, по време на който дискриминацията е била фор-
мирана, може да бъде забравен и тогава ефектът, изглежда, включва онова 
вътрешно събитие, наречено промяна на решението.  
 Промените в предпочитанията, възприятията, потребностите, целите, 
нагласите, мненията и другите атрибути на ума могат да бъдат анализирани 
по същия начин. Променяме начина, по който човекът разглежда дадено 
нещо, както и онова, което вижда, когато гледа, като променяме условнос-
тите –   не променяме нещо, наречено възприятие. Променяме относител-
ната сила на реакциите чрез диференциално подкрепление на алтернатив-
ни курсове на действие –   не променяме нещо, наречено предпочитание. 
Променяме вероятността за дадено действие като променяме условието 
"лишаване" или неприятната стимулация –   не променяме потребността. 
Подкрепяме поведението по определени начини –   не даваме на човека 
цел или намерение. Променяме поведението към нещо, а не нагласата към 
него. Подбираме и променяме вербалното поведение, а не мненията.  
 Друг начин да се променят решенията е да се посочват причините защо 
човек трябва да се държи по определен начин, а те са почти винаги последс-
твията, които вероятно ще зависят от поведението. Ако вземем за пример 
дете, което използва нож по опасен начин, можем да избегнем неприятнос-
тите като направим средата по-безопасна –   като му отнемем ножа или като 
му дадем по-безопасен нож, но няма да го подготвим за свят с опасни но-
жове. Оставено на себе си, то може да се научи да използва правилно ножа 
като се порязва винаги, когато не го използва правилно. Можем да помог-
нем като заместим това с по-малко опасна форма на наказание –   да го 
пляскаме например или просто да го засрамваме, когато използва ножа по 
опасен начин. Можем да му кажем, че някои начини на употреба са лоши, а 
други –   добри, ако "Лошо!" и "Добре!" са били вече обусловени като поло-
жителни и отрицателни подкрепители. Да предположим обаче, че всички 
тези методи имат нежелани странични продукти като например промяна на 
отношението на детето към нас и затова решаваме да апелираме към "разу-
ма". (Това, разбира се, е възможно само ако детето е достигнало "възрастта 
на разума".) Обясняваме условните връзки, демонстрираме какво се случва, 
когато човек използва ножа по един или друг начин. Можем да му покажем 
как правилата могат да се извличат от условностите ("Никога не трябва да 
режеш към себе си"). В резултат можем да накараме детето да използва но-
жа правилно и е вероятно да кажем, че сме му предали знание за правилна-
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та употреба на ножа. Ние обаче е трябвало да се възползваме от огромна 
част предишно обуславяне по отношение на инструкциите, насоките и дру-
гите вербални стимули, които лесно се пренебрегват, и техният принос тога-
ва може да се припише на автономния човек. Още по-сложен аргумент има 
отношение към извличането на нови причини от старите –   процесът на де-
дукция, който зависи от много по-дълга вербална история, и е особено ве-
роятно да бъде наречен промяна на решенията.  
 Начините за промяна на поведението чрез промяна на решенията ряд-
ко се опрощават, когато са очевидно ефективни, макар че все пак умът е то-
зи, който се променя. Не гледаме леко на промяната на решенията, когато 
участниците са неравни –   това е "неправомерно влияние". Нито пък я опро-
щаваме, когато се прави суеверно. Ако човекът не може да види какво евен-
туалният променящ решенията прави, той не може да избяга или да контра-
атакува и е изложен на "пропаганда". "Промиването на мозъци" се отхвърля 
като опасно от онези, които иначе опрощават промяната на решенията 
просто защото контролът е очевиден. Често срещана техника е да се изграж-
да силно неприятно условие като глад или липса на сън и чрез облекчаване-
то му да се подкрепя всяко поведение, което "показва положителна нагла-
са" към политическа или религиозна система. Благоприятното "мнение" се 
изгражда просто като се подкрепят благоприятните твърдения. Процедурата 
може и да не е видима за онези, върху които се прилага, но е прекалено 
очевидна за други, за да бъде приета като правомерен начин за промяна на 
решенията.  
 Илюзията, че свободата и достойнството са уважавани, когато контро-
лът изглежда непълен, възниква отчасти от вероятностната природа на опе-
рантното поведение. Рядко някакво условие в средата "предизвиква" пове-
дение по маниера на "всичко или нищо" на рефлекса; то просто прави по-
вероятна появата на късче от поведението. Намекът сам по себе си не е дос-
татъчен, за да предизвика реакция, но засилва силата на слабата реакция, 
която после може да се появи. Намекът е видим, но другите събития, отго-
ворни за появата на реакцията, не са.  
 Сходно на либералността, евристиката, насоките и изграждането на за-
висимост от нещата, промяната на решенията се опрощава от защитниците 
на свободата и достойнството, защото е неефективен начин за промяна на 
поведението и променящият решенията може следователно да избяга от 
обвиненията, че контролира хората. Той е също оневиняван, когато нещата 
се объркат. Автономният човек оцелява, за да получи заслугите за постиже-
нията и да бъде обвиняван за грешките.  
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 Привидната свобода, уважавана от слабите мерки, е просто невидим 
контрол. Когато изглежда, че връчваме контрола на самия човек, просто се 
изместваме от един вид контрол към друг. Един седмичник, дискутиращ 
правния контрол над абортите, изрази становището, че "начинът, по който 
можем откровено да се справим с проблема, е при условия, които позволя-
ват на жената, ръководена от съвестта и интелигентността си, да направи из-
бора си, необременена от архаични и двулични понятия и закони." Препо-
ръчва се всъщност не изместване от правен контрол към "избор", а към кон-
трола, който преди е бил упражняван от религиозни, етични, правителстве-
ни и образователни институции. На човека "се позволява" да решава въпро-
са за себе си просто в смисъл, че той ще действа поради последствията, към 
които повече няма да се прибавя правното наказание.  
 Либералното правителство е правителство, което оставя контрола на 
други източници. Ако хората се държат добре под негово управление, то е 
защото са били възпитани на ефективен етичен контрол или контрол на не-
щата, или са били накарани от образователните и другите институции да се 
държат по лоялен, патриотичен и подчиняващ се на закона начин. Само ко-
гато съществуват и други форми на контрол, най-доброто правителство е 
онова, което управлява най-малко. До степента, до която управлението се 
определя чрез властта да се наказва, литературата за свободата и достойнс-
твото е била ценна за подпомагането на изместването към други мерки, но 
в никакъв друг смисъл не е освободила хората от правителствен контрол.  
 Свободната икономика не означава липса на икономически контрол, за-
щото никоя икономика не е свободна, докато стоките и парите остават под-
крепящи. Когато отказваме да налагаме контрол върху надниците, цените и 
използването на природните ресурси, за да не се намесваме в индивидуал-
ната инициатива, оставяме човека под контрола на непланирани икономи-
чески условности. Нито пък училището е "свободно". Ако учителят не препо-
дава, учениците ще учат само ако преобладават по-малко експлицитни, но 
въпреки това ефективни условни връзки. Недирективния психотерапевт мо-
же да освободи пациента си от определени вредни условности във всекид-
невния живот, но пациентът ще "открие собствено решение" само ако етич-
ните, правителствените, религиозните, образователните и т.н. условности го 
накарат да го направи.  
 (Контактът между терапевта и пациента е много чувствителна тема. Те-
рапевтът, без значение колко е "недирективен", вижда пациента си, говори 
му и го слуша. Той е професионално загрижен за неговото добруване и ако 
проявява съчувствие, него го е грижа за пациента. Всичко това е подкрепя-
що. Изказвали са се мнения обаче, че терапевтът може да избегне променя-
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нето на поведението на пациента си, ако направи тези подкрепители безус-
ловни, т.е. ако не им се позволява да следват никаква конкретна форма на 
поведение. Както се изразява един автор: "Терапевтът реагира като вът-
решно съгласуван човек с чувствителна емпатия и безусловна грижа, която 
според термините на теорията за ученето награждава клиента за един тип 
поведение също толкова, колкото и за друг." Това вероятно е невъзможна 
за постигане задача и във всеки случай няма да има ефекта, за който се 
твърди. Безусловните подкрепители не са неефективни: подкрепителят ви-
наги подкрепя нещо. Когато терапевтът показва, че го е грижа, той подкрепя 
всяко поведение, което пациентът току-що е излъчил. Един подкрепител –   
може дори случайна мисъл, засилва поведението, което след това е по-ве-
роятно да се появи и да бъде отново подкрепено. Възникващото в резултат 
"суеверие" може да се демонстрира при гълъбите и е твърде невероятно хо-
рата да са станали по-малко чувствителни към случайното подкрепление. 
Да бъдеш добър към някой без никаква причина, да се отнасяш с любов и 
привързаност винаги, когато той е добър или лош наистина има подкрепата 
на Библията: милосърдието не трябва да зависи от думите или повече няма 
да бъде милосърдие. Има обаче поведенчески процеси, които трябва да се 
вземат предвид.) 
 Фундаменталната грешка, която се допуска от всички онези, които изби-
рат слаби методи за контрол, е да приемат, че балансът на контрола е оста-
вен на индивида, когато фактически е оставен на други условия. Другите ус-
ловия често трудно се виждат, но да се продължи с тяхното пренебрегване и 
техните ефекти да се приписват на автономния човек означава да се флирту-
ва с катастрофата. Когато практиките са прикрити или дегизирани, контра-
контролът се затруднява: не е ясно от кого трябва да бяга човек или кого 
трябва да атакува. Литературата върху свободата и достойнството някога е 
била блестящо упражнение по контраконтрол, но мерките, които предлага, 
вече не са подходящи за задачата. Точно обратното, те могат да имат сери-
озни последствия, към които трябва сега да се обърнем.  
 

* 
 Свободата и достойнството на автономния човек изглеждат запазени, 
когато се използват само слаби форми на не-неприятен контрол. Онези, ко-
ито ги използват, изглежда, защитават себе си срещу обвиненията, че се 
опитват да контролират поведението, и са оневинени, когато нещата тръ-
гнат на зле. Либералността е липсата на контрол и ако изглежда, че води до 
желателни резултати, то е само поради други условни връзки. Евристиката 
или изкуството на акушерството, изглежда, оставят поведението и почестите 
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за него на тези, които го раждат, а насочването на развитието –   на тези, ко-
ито се развиват. Човешката намеса, изглежда, се минимизира, когато чове-
кът е направен зависим от нещата, а не от другите хора. Различни начини за 
промяна на поведението чрез промяна на решенията не само са оневинява-
ни, но и енергично са практикувани от защитниците на свободата и достойн-
ството. Много неща трябва да се кажат по отношение на минимализирането 
на настоящия контрол от другите хора, но действат и други мерки. Човек, 
който реагира по приемлив начин на слаби форми на контрол, може да е 
бил променен чрез условни връзки, които вече не действат. Като отказват 
да ги признаят, защитниците на свободата и достойнството насърчават злоу-
потребата с контролиращите практики и блокират прогреса към по-ефектив-
на технология на поведението.  
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6. ЦЕННОСТИ 
 

 
 
 Според това, което можем да наречем преднаучно гледище (и думата 
не е задължително пейоративна), поведението на човека е поне до известна 
степен негово постижение. Той е свободен да размишлява, да решава, да 
действа –   може би и по оригинален начин, и трябва да му се отдава почит 
за успехите и да бъде обвиняван за неуспехите. Според научното гледище (и 
думата не е задължително изразяваща уважение) поведението на човека се 
определя от генетичното наследство, което може да се проследи назад до 
еволюционната история на вида, и от обстоятелствата на средата, на които 
индивидът е бил изложен. Нито едното, нито другото становище могат да се 
докажат, но в природата на научното изследване е доказателствата да кло-
нят в полза на второто. След като научаваме повече за ефектите на средата, 
имаме по-малко причини да приписваме някаква част от човешкото поведе-
ние на автономна контролираща инстанция. Освен това второто становище 
показва забележително предимство, когато започнем да правим нещо по 
отношение на поведението. Автономният човек не се променя лесно; фак-
тически до степента, до която е автономен, той по определение въобще не 
е променяем. Средата обаче може да се променя и се учим как да я проме-
няме. Мерките, които използваме, са тези на физическата и биологичната 
технология, но ги използваме по специален начин, за да повлияем върху по-
ведението.  
 Нещо липсва в това изместване от вътрешния към външния контрол. 
Вътрешният контрол предполагаемо се упражнява не само от, но и за авто-
номния човек. За кого обаче трябва да се използва мощната технология на 
поведението? Кой трябва да я използва? С какви цели? Имаме предвид, че 
ефектите на една практика са по-добри от тези на друга, но на каква основа? 
Кое е доброто, на чиято база нещо друго се определя като по-добро? Мо-
жем ли да определим добрия живот? Или прогреса към добрия живот? 
Всъщност какво е прогрес? Какъв е смисълът на живота за индивида или за 
вида в една дума? 
 Въпроси от този вид, изглежда, насочват към бъдещето и се занимават 
не с произхода на човека, а с неговата съдба. Казва се, разбира се, че те 
включват "ценностни преценки" –   повдигат въпроси не за фактите, а за то-
ва, как хората се чувстват по отношение на тях, не за това, какво човекът мо-
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же да прави, а за онова, което трябва да прави. Обикновено се има пред-
вид, че отговорите са извън обсега на науката. Физиците и биолозите често 
са съгласни и с известно основание, защото науките им наистина нямат отго-
ворите. Физиката може да ни каже как да построим ядрена бомба, но не и 
дали тя трябва да се използва. Биологията може да ни каже как да контро-
лираме раждаемостта, но не и дали трябва да го правим. Решенията по от-
ношение на тази употреба на науката, изглежда, изискват тип мъдрост, коя-
то поради някаква любопитна причина се отказва на учените. Ако те въобще 
трябва да правят ценностни преценки, то е само с мъдростта, която споде-
лят с хората по принцип.  
 Би било грешка за поведенческия учен да се съгласява. Как хората се 
чувстват по отношение на фактите или какво означава да чувстваш нещо е 
въпрос, чийто отговор трябва да притежава науката за поведението. Фактът 
без съмнение не е различен от това, което човекът изпитва спрямо него, но 
последното също е факт. Това, което създава неприятности тук и навсякъде 
другаде, е обръщането към онова, което хората чувстват. По-полезна форма 
на въпроса е: "Ако научният анализ може да ни каже как да променяме по-
ведението, може ли да ни каже какви промени да извършим?" Това е въп-
рос за поведението на онези, които фактически предлагат и осъществяват 
промените. Хората действат, за да подобряват света и да прогресират към 
по-добър начин на живот поради основателни причини и сред тях са опре-
делени последствия от тяхното поведение, а сред последствията са нещата, 
които хората ценят и наричат добри.  
 
 Можем да започнем с няколко прости примера. Има неща, които почти 
всеки нарича добри. Някои неща имат добър вкус, изглеждат добре или се 
чувстват добре. Казваме това с такава леснота, с която казваме, че имат сла-
дък вкус, чувстват се груби или изглеждат червени. Има ли тогава някакво 
физическо свойство, притежавано от всички добри неща? Почти абсолютно 
сигурно е, че няма. Няма дори някакво общо свойство, притежавано от всич-
ки сладки, груби или червени неща. Сивата повърхност изглежда червена, 
ако сме гледали преди това синьо-зелена; обикновената хартия се чувства 
гладка, ако преди това сме държали шкурка, или груба, ако в ръцете сме 
имали гладко стъкло, а чешмяната вода има сладък вкус, ако преди това 
сме яли артишок. Някаква част от онова, което наричаме червено, гладко 
или сладко, трябва следователно да бъде в очите, върховете на пръстите 
или на езика на виждащия, осезаващия или вкусващия. Това, което припис-
ваме на обекта когато го наричаме червен, груб или сладък, е отчасти усло-
вие на собственото ни тяло, възникващо в резултат (в тези примери) от ско-
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рошната стимулация. Когато наричаме нещо добро, състоянията на тялото 
са много по-важни, и то поради различна причина.  
 Добрите неща са положителни подкрепители. Храната, която има добър 
вкус, ни подкрепя, когато я вкусваме. Нещата, които чувстваме като добри, 
ни подкрепят в момента, когато ги чувстваме. Нещата, които изглеждат доб-
ре, ни подкрепят, когато ги гледаме. Когато във всекидневната реч кажем, 
че "си падаме" по такива неща, идентифицираме вид поведение, което чес-
то е подкрепяно от тях. (Нещата, които наричаме лоши, също нямат общо 
свойство. Всичките те са отрицателни подкрепители и сме подкрепяни, кога-
то ги избягваме или бягаме от тях.) 
 Когато казваме, че ценностната преценка е въпрос не на факта, а на то-
ва, как някой се чувства по отношение на него, ние просто разграничаваме 
нещото от подкрепящия му ефект. Самите неща са изучавани от физиката и 
биологията обикновено без позоваване на тяхната стойност/ценност, но 
подкрепящите ефекти на нещата са царството на поведенческата наука, коя-
то, доколкото се занимава с оперантното подкрепление, е наука за стойнос-
тите/ценностите.  
 Нещата са добри (положително подкрепящи) или лоши (отрицателно 
подкрепящи) предполагаемо поради условните връзки на оцеляването, при 
които са възникнали� видовете. Има очевидна стойност за оцеляването във 
факта, че определени храни са подкрепящи: това означава, че хората по-
бързо са се научили да ги откриват, отглеждат или да ги ловят. Податливост-
та на отрицателното подкрепление е също толкова важна: онези, които са 
били най-силно подкрепяни когато са бягали или избягвали потенциално 
опасни условия, са се радвали на очевидни предимства. В резултат част от 
генетичното наследство, наречено "човешка природа", е да бъдеш подкре-
пян по определени начини от определени неща. (Част от това наследство е 
и че новите стимули стават подкрепящи чрез "респондентното" обуславяне� 
–   че гледката на плода например става подкрепяща, ако след като сме го 
гледали, отхапем от него и установим, че е добър. Възможността за респон-
дентно обуславяне не променя факта, че всички подкрепители в крайна 
сметка извличат силата си от еволюционния подбор.) 
 Да правиш ценностни преценки като наричаш нещо добро или лошо оз-
начава да го класифицираш в термините на подкрепящите му ефекти. Кла-
сификацията е важна, както ще видим след малко, когато подкрепителите 
започнат да се използват от други хора (когато например вербалните реак-
ции "Добре!" и "Лошо!" започнат да функционират като подкрепители), но 
нещата са били подкрепящи дълго преди да се нарекат добри или лоши. Те 
все още са подкрепящи за животните, които не ги наричат добри или лоши, 
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и за бебетата и другите хора, които не са способни да го направят. Подкре-
пящият ефект е същественото, но това ли се има предвид под "начина, по 
който хората се чувстват по отношение на нещата"? Не са ли нещата подкре-
пящи, защото се чувстват добре или зле? 
 Казва се, че чувствата са част от арсенала на автономния човек и се на-
лага известен по-нататъшен коментар. Човек чувства неща вътре в тялото си 
така, както чувства неща на повърхността му –   той се чувства депресиран 
така, както чувства студения вятър. От това различие в местоположението 
възникват две важни различия. На първо място, той може да чувства нещата 
извън кожата си в активен смисъл: може да чувства повърхността като пре-
карва пръсти по нея, за да обогати стимулацията, която получава, но въпре-
ки че има начини, по които може да "засили съзнанието си" за нещата вътре 
в тялото си, не ги чувства активно по същия начин�.  
 Още по-важна разлика съществува в начина, по който човек се научава 
да чувства нещата. Детето се научава да разграничава различните цветове, 
тонове, миризми, вкусове, температури и т.н. само когато те влязат в услов-
ни връзки с подкреплението. Ако червените бонбони имат подкрепящ вкус, 
а зелените –   не, детето взема и яде червените. Някои съществени услов-
ности са вербални. Родителите учат детето да наименува цветовете чрез 
подкрепянето на правилните отговори. Ако то каже "синьо" и обектът пред 
него е син, родителят казва "Добре!" или "Правилно!". Ако обектът е чер-
вен, родителят казва "Грешка!" Това не е възможно, когато детето се учи да 
назовава нещата вътре в тялото си. Човекът, който го учи да разграничава 
чувствата си, е в ситуацията на страдащ от цветна слепота, който учи детето 
да назовава цветовете. Учителят не може да бъде сигурен за присъствието 
или отсъствието на условието, което определя дали реакцията трябва да се 
подкрепя или не.  
 По принцип вербалната общност не може да урежда неуловимите ус-
ловности, необходими за научаването на фините разграничения между сти-
мулите, които са ѝ недостъпни. Тя трябва да разчита на видимите доказа-
телства за присъствието или отсъствието на личното условие. Родителят мо-
же да учи детето да казва "гладен съм" не защото чувства това, което детето 
чувства, а защото го вижда да яде лакомо или да се държи по някакъв друг 
начин, свързан с лишаването от или с подкрепянето на храната. Възможно е 
доказателствата да са добри и детето може да се научи да "описва чувствата 
си" с известна точност, но това в никакъв случай не е винаги вярно, защото 
много чувства имат невидими поведенчески прояви. В резултат езикът на 
емоциите не е прецизен. Склонни сме да описваме емоциите си в термини, 



82 
 
които сме научили във връзка с други типове неща –   почти всички думи, 
които използваме, са били първоначално метафори. 
 Можем да учим детето да нарича нещата добри като го подкрепяме в 
съответствие с начина, по който те изглеждат, чувстват се или имат вкус за 
нас, но не всеки смята едни и същи неща за добри и можем и да грешим. 
Единственото друго налично доказателство е от детското поведение. Ако 
дадем на детето нова храна и то започне активно да я яде, първият вкус оче-
видно е бил подкрепящ и тогава му казваме, че храната е добра и се съгла-
сяваме с него, когато я нарича добра. Детето обаче има и друга информа-
ция. То чувства и други ефекти и по-късно ще нарича други неща добри, ако 
имат същите ефекти, макар активното ядене да не е между тях.  
 Няма съществена каузална връзка между подкрепящия ефект на стиму-
ла и чувствата, които поражда. Можем да сме изкушени да кажем, следвай-
ки интерпретацията на Уилям Джеймс на емоцията, че стимулът не е подк-
репящ, защото се чувства добър, а се чувства добър, защото е подкрепящ. 
Но и тук двете "защото" са подвеждащи. Стимулите са подкрепящи и създа-
ват условия, чувствани като добри, поради една-единствена причина, която 
може да се открие в еволюционната история.  
 Дори и като насока, важното нещо не е чувството, а чувстваното нещо. 
Чашата е тази, която се възприема като гладка, а не "чувството за гладкост". 
Подкрепителят е този, който се чувства като добър, а не доброто чувство. 
Хората са генерализирали чувствата за добрите неща и са ги нарекли удо-
волствие, а чувствата за лошите неща нарекли болка, но ние не даваме на 
човека удоволствие или болка; даваме му неща, които той чувства като при-
ятни или болезнени. Хората не работят, за да максимализират удоволствие-
то и да минимализират болката, както твърди хедонизмът; те работят, за да 
произвеждат приятни неща и да избягват болезнените неща. Епикур не е 
бил прав: удоволствието не е крайното добро и болката не е крайното зло; 
единствените добри неща са положителните подкрепители и единствените 
лоши неща са отрицателните подкрепители. Това, което се максимализира 
или минимизира, или което е крайно добро или зло, са нещата, а не чувст-
вата, и хората работят, за да ги постигат или да ги избягват не поради начи-
на, по който се чувстват, а защото те са положителни или отрицателни подк-
репители. (Когато наричаме нещо доставящо удоволствие, може и да док-
ладваме чувство, но чувството е страничен продукт на факта, че доставящо-
то удоволствие нещо съвсем буквално е подкрепящо нещо. Говорим за се-
тивно удовлетворяване така, сякаш е въпрос на чувства, но да удовлетворя-
ваш значи да подкрепяш и признателността се отнася до реципрочното под-
крепление. Наричаме подкрепителя удовлетворяващ така, сякаш докладва-
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ме чувство, но думата буквално се отнася до промяна в състоянието на деп-
ривация, което прави обекта подкрепящ. Да си удовлетворен значи да си за-
ситен.) 
 
 Някои от простите неща, които функционират като подкрепители, идват 
от другите хора. Хората поддържат топлината или безопасността си като се 
държат заедно, подкрепят се един друг сексуално, споделят, заемат или 
крадат един от друг притежанията си. Подкреплението от другия човек не е 
задължително да е преднамерено. Човек се научава да пляска с ръце, за да 
привлече вниманието на другия, но другият не се обръща, за да го накара 
да пляска с ръце отново. Майката се научава да успокоява разстроеното де-
те като го гали, но детето не притихва, за да я накара отново да го гали. Мъ-
жът се научава да отдалечи врага от себе си като го удря, но врагът не си 
отива, за да го накара да го удря отново при друг повод. Във всеки от тези 
случаи можем да наречем подкрепящото действие непреднамерено. То ста-
ва преднамерено, ако ефектът е подкрепящ. Човек действа преднамерено, 
както видяхме, не в смисъл, че притежава намерението, което впоследствие 
осъществява, а в смисъл, че неговото поведение е било засилено от послед-
ствията. Детето, което плаче докато не го погалят, започва да плаче предна-
мерено. Треньорът по бокс може да учи ученика си да го удари по опреде-
лен начин като действа така, сякаш го боли. Човек не е вероятно да обръща 
внимание на друг, за да го накара да пляска с ръце, но може да направи то-
ва преднамерено, ако този начин за привличане на вниманието на другия е 
по-малко неприятен от друг.  
 Може да се каже, че когато преднамерено се уреждат и поддържат ус-
ловностите на подкреплението, повлияният от тях човек действа "за добро-
то на другите". Вероятно първите и все още най-често срещани условности, 
генериращи такова поведение, са неприятни. Всеки, имащ необходимата 
власт, може да третира другите неприятно, докато те се държат по начин, 
който го подкрепя. Методите, използващи положителното подкрепление, са 
по-трудни за научаване и по-малко е вероятно да бъдат използвани, защото 
резултатите обикновено са отложени, но имат предимството да избягват 
контраатаката. Кой метод ще се използва често зависи от наличната власт: 
силните заплашват с физическа сила; грозните плашат; физически привлека-
телните подкрепят сексуално, а богатите плащат. Вербалните подкрепители 
извличат мощта си от специфичните подкрепители, с които се използват, и 
тъй като от време на време се използват с различни подкрепители, ефектът 
може да се генерализира. Подкрепяме положително човек като му казваме 
"Добре!" или "Правилно!" и отрицателно чрез "Лошо!" или "Погрешно!", и 
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тези вербални стимули са ефективни, защото са били придружавани от дру-
ги подкрепители.  
 (Може да се направи разграничение между две двойки думи. Поведе-
нието се нарича добро или лошо (и етичните обертонове не са случайни) 
според начина, по който то обикновено е подкрепяно от другите. То обикно-
вено се нарича правилно или погрешно по отношение на условностите. Има 
правилен и погрешен начин да се направи нещо: дадено движение при шо-
фирането на кола е правилно, а не просто добро, а друго движение е непра-
вилно, а не просто лошо. Сходно разграничение може да се направи между 
похвалата и укора, от една страна, и заслугата и обвиняването, от друга. Хва-
лим и укоряваме хората по принцип, когато тяхното поведение е положи-
телно или отрицателно подкрепящо за нас без да се интересуваме от про-
дуктите на тяхното поведение, но когато отдаваме на човек заслуга за пос-
тижение или го обвиняваме за белята, посочваме постижението или белята 
и подчертаваме, че те наистина са резултат от неговото поведение. Използ-
ваме "Правилно!" и "Добре!" почти взаимозаменяемо обаче, а разграниче-
нието между похвалата и отдаването на заслугата може би невинаги си 
струва да се прави.) 
 Ефектът на подкрепител, който не може да се припише на стойността на 
оцеляването в курса на еволюцията (ефектът на хероина например), е пред-
полагаемо аномален. Условните подкрепители може би показват други ви-
дове податливости, но са ефективни поради обстоятелствата в по-ранната 
история на човека. Според Додс древният грък на Омир се е борел настър-
вено за постигането не на щастие, а на оценката на събратята си. Щастието 
може да се приеме като представляващо личните подкрепители, които мо-
гат да се припишат на стойността за оцеляването и оценката на някои от ус-
ловните подкрепители, използвани за подтикването на човека да действа за 
доброто на другите, но всички условни подкрепители извличат силата си от 
личните подкрепители (в традиционните термини общественият интерес 
винаги се основава на личния интерес), а следователно и от еволюционната 
история на вида. 
 Как човек се чувства по отношение на действането за доброто на други-
те зависи от използваните подкрепители. Чувствата са странични продукти 
на условните връзки и не хвърлят допълнителна светлина върху разграниче-
нието между обществено и лично. Не казваме, че простите биологични под-
крепители са ефективни поради любовта към себе си и не трябва да припис-
ваме действието за доброто на другите на любов към тях. Работейки за доб-
рото на другите, човек може да изпитва любов или страх, лоялност или за-
дължение, или всякакво друго условие, възникващо от условните връзки, 



85 
 
отговорни за поведението. Човек не действа за доброто на другите заради 
чувство на принадлежност и не отказва да го прави заради чувства на отчуж-
дение. Неговото поведение зависи от контрола, упражняван от социалната 
среда. 
 Когато човек е накаран да действа за доброто на друг човек, можем да 
попитаме дали резултатът е честен или справедлив. Дали добрините, полу-
чени от двете страни, са съизмерими? Когато един човек контролира друг 
неприятно, няма съизмеримо добро, и положителните подкрепители също 
могат да се използват по такъв начин, че придобивките далеч да не са рав-
ни. Нищо в поведенческия процес не гарантира справедливо третиране, тъй 
като количеството поведение, генерирано от подкрепителя, зависи от ус-
ловните връзки, в които се появява. В екстремалния случай човек може да е 
подкрепян от другите по график, който да му струва живота. Да предполо-
жим например, че група е заплашена от хищник ("чудовището" в митология-
та). Някой, който притежава специална сила или умение, атакува и убива чу-
довището или го изгонва. Групата, освободена от страха, подкрепя героя с 
одобрение, похвали, почести, привързаност, тържества, закони, триумфал-
ни арки и ръката на принцесата. Известна част от това може да е непредна-
мерено, но независимо от това е подкрепящо за героя. Друга част може да е 
преднамерена, т.е. героят е подкрепян точно за да бъде накаран да побеж-
дава и други чудовища. Важният факт по отношение на такива условни връз-
ки е, че колкото по-голяма е заплахата, толкова е по-висока оценката, дава-
на на героя, който я премахва. Героят следователно се заема с все по-опас-
ни задачи, докато не бъде убит. Условните връзки не е задължително да бъ-
дат социални; те се откриват и в други опасни дейности като алпинизма 
например, където освобождаването от заплахата става по-подкрепящо, кол-
кото е по-голяма заплахата. (Това, че поведенческият процес по този начин 
се обърква и води до смърт не е по-сериозно нарушение на принципа на ес-
тествения подбор, отколкото прототипното поведение на мушицата, което 
има стойност за оцеляването, когато я води на слънчева светлина, но се 
оказва смъртоносно, когато я води към пламъка.) 
 Както видяхме, въпросът за честността или справедливостта често е 
просто въпрос на добра икономика. Въпросът е дали подкрепителите се из-
ползват мъдро. Две други думи� отдавна са асоциирани с ценностните пре-
ценки, но не са така видимо въпрос на добра икономика –   "би трябвало" и 
"трябва". Използваме ги, за да изясняваме не-социални условни връзки. "За 
да стигнеш до Бостън, трябва (би трябвало) да следваш Път 1" е просто на-
чин да се каже: "Ако бъдеш подкрепен чрез стигането до Бостън, ще бъдеш 
подкрепен, ако използваш Път 1". Да се каже, че следването на Път 1 е "пра-
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вилният" начин да се стигне до Бостън, не е етична или морална преценка, а 
твърдение за пътната мрежа. Може да изглежда, че нещо по-близо до цен-
ностна преценка присъства в такъв израз като: "Би трябвало (трябва) да про-
четеш "Дейвид Копърфийлд", което може да се преведе като: "Ще бъдеш 
подкрепен, ако прочетеш "Дейвид Копърфийлд". Това е ценностна прецен-
ка, доколкото внушава, че книгата ще бъде подкрепяща. Можем да напра-
вим внушението още по-видимо като споменем някои от нашите доказател-
ства: "Ако ти е харесала "Големите надежди", трябва (би трябвало) да про-
четеш "Дейвид Копърфийлд". Тази ценностна преценка е правилна, ако по 
принцип е вярно, че онези, които са подкрепени от "Големите надежди", са 
подкрепени и от "Дейвид Копърфийлд". 
 "Трябва" и "би трябвало" започват да повдигат по-трудни въпроси, кога-
то се обърнем към условните връзки, при които човек е накаран да действа 
в името на доброто на другите. "Трябва [напомняне] (би трябвало) [припом-
няне на задължение] да казваш истината" е ценностно съждение, доколкото 
се отнася до подкрепящите условни връзки. Бихме могли да го преведем та-
ка: "Ако си подкрепян от одобрението на събратята си, ще бъдеш подкре-
пян, когато казваш истината." Ценността може да се намери в социалните 
условни връзки, поддържани в името на контрола. Това е етична или морал-
на преценка в смисъл, че етосът и нравите се отнасят до обичайните практи-
ки на групата.  
 Това е област, в която условните връзки е лесно да се загубят от поглед. 
Човек шофира добре заради условните връзки на подкреплението, които са 
оформили и поддържат поведението му. Поведението традиционно се 
обяснява като се казва, че той има познанията или уменията, необходими за 
шофирането на кола, но тогава познанията и уменията трябва да се просле-
дят до условни връзки, които първоначално може да са били използвани за 
обясняване на поведението. Не казваме, че човек прави това, което "би 
трябвало" [припомняне на задължение] да прави, когато кара кола поради 
някакво вътрешно чувство за онова, което е правилно. Вероятно ще се обър-
нем към някаква вътрешна добродетел обаче, за да обясним защо човекът 
се държи добре по отношението на събратята си, но прави това не защото 
събратята са му предали някакво чувство на уважение, задължение, лоял-
ност или респект към другите, а защото са устройвали ефективни социални 
условни връзки. Поведенията, класифицирани като добри или лоши и пра-
вилни или погрешни, не се дължат на доброта или лошота, или на добър 
или лош характер, или на познания за правилното и неправилното. Те се 
дължат на условни връзки, включващи огромно разнообразие от подкрепи-
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тели, включително генерализираните вербални подкрепители "Добре!", 
"Лошо!", "Правилно!" и "Погрешно!" 
 След като сме идентифицирали условните връзки, които контролират 
поведението, наречено добро или лошо, правилно или неправилно, разгра-
ничението между фактите и как хората се чувстват по отношение на тях е яс-
но. Как хората се чувстват по отношение на фактите е страничен продукт. 
Важното нещо е какво правят по отношение на тях, а това, което правят, е 
факт, който трябва да се разбере чрез изследване на релевантните условни 
връзки. Карл Попър изразява обратно-традиционна позиция така: 
 

"В лицето на социологическия факт, че повечето хора приемат нор-
мата "Не кради" все пак е възможно да се реши да се приеме или 
тази норма, или противоположната и е възможно да се насърчават 
приелите я да се придържат строго към нея или да се обезсърчават 
и да се убедят да приемат друга норма. Невъзможно е да се извле-
че изразяващо норма или решение изречение от изразяващо факт 
изречение; това е просто друг начин да се каже, че е невъзможно 
да се извличат норми или решения от факти." 

 
 Заключението е валидно, само ако наистина "е невъзможно да се прие-
ме норма или нейната противоположност". Тук автономният човек играе ро-
лята, предизвикваща най-голямо страхопочитание, но дали човек ще се под-
чинява на нормата "Не кради!" или не, зависи от подкрепящите условни 
връзки, които не трябва да се пренебрегват.  
 Тук могат да се цитират някои релевантни факти. Много преди някой да 
формулира "нормата" хората са атакували онези, които са крали от тях. В оп-
ределен момент кражбата е започнала да се назовава "погрешна" и като та-
кава е била наказвана дори от онези, които не са били обирани. Някой, за-
познат с тези условни връзки вероятно защото е бил излаган на тях, след то-
ва би могъл да посъветва другия човек: "Не кради!" Ако има достатъчен 
престиж или авторитет, няма да се налага да описва по-подробно условните 
връзки. По-силната форма на "Не кради!" като една от десетте Божи запове-
ди, внушава свръхестествена санкция. Релевантните социални условни връз-
ки се внушават от "Ти не би трябвало [задължение] да крадеш", което би 
могло да се преведе като "Ако си склонен да избягваш наказанието, избяг-
вай да крадеш" или "Кражбата е погрешна, а погрешното поведение се на-
казва". Такова изказване не е по-нормативно от "Ако кафето те държи бу-
ден, когато искаш да заспиш, тогава не го пий." 
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 Правилото или законът включва твърдение за преобладаващите услов-
ности –   естествени или социални. Човек може да следва правило или да се 
подчинява на закона поради условните връзки, към които те се отнасят, но 
онези, които формулират правилата и законите, обикновено осигуряват до-
пълнителни условности. Строителят следва правилото като носи каска. Ес-
тествените условни връзки, които включват предпазване от падащи предме-
ти, не са винаги много ефективни и затова правилото трябва да се налага: 
тези, които не носят каска, ще бъдат уволнени. Няма естествена връзка меж-
ду носенето на каска и запазването на работата; условната връзка се под-
държа, за да подкрепя естествените, но по-малко ефективни условности, 
включващи предпазването от падащи предмети. Паралелен аргумент може 
да се изкаже за всяко правило, включващо социални условни връзки. В 
крайна сметка хората се държат по-ефективно, ако им е била казана истина-
та, но придобивките са прекалено отдалечени във времето, че да повлияят 
върху казващия истината, и за да се поддържа поведението са необходими 
допълнителни условности. Казването на истината следователно се нарича 
добро. Това е правилното нещо, което човек трябва да прави, а лъжата е ло-
шо и погрешно нещо. "Нормата" е просто твърдение за условните връзки.  
 
 Преднамереният контрол "за доброто на другите" става по-мощен, ко-
гато се упражнява от религиозни, правителствени, икономически и образо-
вателни организации. Групата поддържа някакъв ред като наказва членове-
те си, когато се държат погрешно, но когато тази функция се изземе от пра-
вителството, наказанието се дава в ръцете на специалисти, които разполагат 
с по-мощни форми като глоби, лишаване от свобода или смърт. "Добро" и 
"лошо" стават "законно" и "незаконно", а условните връзки се кодифицират 
в закони, конкретизиращи поведението и условните наказания. Законите са 
полезни за тези, които трябва да им се подчиняват, защото определят пове-
дението, което трябва да се избягва. Полезни са и за онези, които ги нала-
гат, защото конкретизират наказуемото поведение. Групата е заменена от 
много по-категорично определяна институция –   държавата или нацията, 
чийто авторитет или власт да наказва може да се сигнализира чрез церемо-
нии, знамена, музика и истории за подчиняващите се на закона граждани и 
печално известни нарушаващи закона лица.  
 Религиозната институция е специална форма на ръководство, при която 
"добро" и "лошо" стават "благочестиво" и "грешно". Условните връзки, 
включващи положително и отрицателно подкрепление често пъти от най-
екстремални видове, са кодифицирани –   например като десетте Божи за-
поведи, и поддържани от специалисти обикновено с помощта на церемо-
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нии, ритуали и истории. По сходен начин там, където членовете на неорга-
низирана група разменят стоки и услуги при неформални условни връзки, 
икономическата институция или агенция изяснява специални роли като тези 
на работодател, работник, купувач и продавач, и конструира специални ти-
пове подкрепители като пари или кредити. Условните връзки са описани в 
споразуменията, договорите и т.н. По сходен начин членовете на неформал-
ната група се учат един от друг с или без преднамерено преподаване, но ор-
ганизираното обучение наема специалисти, наречени преподаватели, които 
действат в специални места, наречени учебни заведения, като урежда ус-
ловни връзки, включващи специални подкрепители като оценки и дипломи. 
"Добро" и "Лошо" стават "правилно" и "погрешно", и поведението, което 
трябва да се научи, може да се кодифицира в конспекти и тестове.  
 След като организираните агенции карат хората да действат "за добро-
то на другите" по-ефективно, те променят онова, което се чувства. Човек не 
подкрепя правителството си, защото е лоялен, а защото правителството е 
уредило специални условни връзки. Наричаме го лоялен и го учим да нари-
ча себе си лоялен, и да докладва всякакви специални състояния, които мо-
же да чувства като "лоялност". Човек не подкрепя дадена религия, защото е 
набожен; той я подкрепя поради условностите, уредени от религиозната ин-
ституция. Наричаме го набожен и го учим да назовава себе си набожен, и да 
докладва онова, което чувства като "набожност". Конфликтите между чувст-
вата като например в класическите литературни теми за любовта срещу 
дълга или патриотизма срещу вярата, са в действителност конфликти между 
условните връзки на подкреплението.  
 
 Когато стават по-мощни, условностите, които карат човека да действа 
"за доброто на другите", затъмняват условните връзки, включващи лични 
подкрепители. Тогава те могат да бъдат предизвикани. Предизвикателство-
то е, разбира се, метафора, която внушава добро съчетаване или битка, и 
онова, което хората в действителност правят в отговор на прекомерния или 
конфликтуващия контрол, може да бъде по-експлицитно описано. Видяхме 
модела на борбата за свобода в Глава 2. Човек може да дезертира от прави-
телството, обръщайки се към неформалния контрол на по-малка група или 
към усамотението в стил Торо. Може да стане вероотстъпник от ортодоксал-
ната религия, обръщайки се към етичните практики на неформална група 
или към изолацията на отшелничеството. Може да избяга от организирания 
икономически контрол, обръщайки се към неформалната размяна на стоки 
и услуги, или към производството за задоволяване на собствените нужди. 
Може да изостави организираното познание на учените в полза на личния 
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опит (обръщайки се от Wissen към Verstehen). Друга възможност е да отсла-
би или разруши онези, които налагат контрола, вероятно чрез създаване на 
конкурентна система.  
 Тези стъпки често се придружават от вербално поведение, което подк-
репя невербалното действие и кара другите да участват. Ценността или ва-
лидността на подкрепителите, използвани от другите хора и от организира-
ните институции, могат да се поставят под съмнение: "Защо трябва да търся 
възхищението или да избягвам цензурата на събратята си?" "Какво може 
моето правителство –   или кое да е правителство –   наистина да направи за 
мен?" "Може ли църквата наистина да определи дали аз ще бъда завинаги 
прокълнат или благословен?" "Какво е толкова чудесно в парите –   нуждая 
ли се от всички неща, които те могат да купят?" "Защо трябва да уча нещата, 
описани в университетския каталог?" Накратко: "Защо трябва да действам 
"за доброто на другите"?" 
 Когато упражняваният от другите контрол се напада или унищожава по 
този начин, остават само личните подкрепители. Индивидът се обръща към 
непосредственото удовлетворяване, вероятно по пътя на секса или наркоти-
ците. Ако не му се налага да полага особени усилия, за да намери храна, 
подслон или сигурност, ще се генерира и ограничено поведение. Неговото 
състояние след това се описва, като се казва, че той страда от липса на цен-
ности. Както посочва Маслоу, "безценностността" е "различно описвана като 
аномия, аморалност, анхедония, липса на корени, празнота, безнадежд-
ност, липсата на нещо, в което човек да вярва и да е отдаден". Всички тези 
термини, изглежда, се отнасят до чувства или психични състояния, но това, 
което липсва, са ефективни подкрепители. Аномията и аморалността се от-
насят до липса на измислените подкрепители, които карат хората да спазват 
правилата. Анхедонията, липсата на корени, празнотата и безнадеждността 
посочват липсата на всякакви подкрепители. "Нещото, в което човек да вяр-
ва и да му е отдаден" може да се намери сред измислените условни връзки, 
които карат хората да действат "за доброто на другите". 
 Разграничението между чувства и условни връзки е особено важно, ко-
гато трябва да се предприемат практически действия. Ако индивидът наис-
тина страда от някакво вътрешно състояние, наречено "безценностност", то-
гава можем да решим проблема само като променим състоянието –   напри-
мер като "реактивираме" или "оживим" "моралната сила", или "засилим 
моралната тъкан, или духовното ангажиране". Това, което трябва да се про-
мени, са условните връзки, независимо дали ги разглеждаме като отговор-
ни за дефектното поведение или за чувствата, за които се твърди, че обясня-
ват поведението.  
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 Често срещано предложение е да се засилят първоначалните контролни 
механизми, елиминирайки конфликтите, използвайки по-силни подкрепи-
тели и изостряйки условните връзки. Ако хората не работят, то е не защото 
са мързеливи или некадърни, а защото не им се плаща достатъчно или за-
щото социалните осигуровки или заможността са направили икономически-
те подкрепители по-малко ефективни. Добрите неща в живота трябва само 
да се направят правилно зависими от продуктивния труд. Ако гражданите 
не се подчиняват на закона, то е не защото са престъпници или "пет пари не 
дават за законите", а защото налагането на закона е немарливо и пробле-
мът може да се реши като се отказва да се отлагат или съкращават присъди-
те, като се увеличават силите на полицията и като се приемат по-строги за-
кони. Ако учащите се не учат, то е не защото не се интересуват, а защото 
стандартите са били занижени или защото преподаваните дисциплини вече 
не са релевантни на удовлетворяващия живот. Учащите се активно ще тър-
сят образование, ако се възстанови престижът, придаван на знанията и уме-
нията. (Случаен резултат ще бъде и това, че хората ще се научат да се чувст-
ват трудолюбиви, подчиняващи се на закона и заинтересовани от получава-
нето на образование.) 
 Такива предложения за засилване на старите методи на контрол пра-
вилно се наричат реакционни. Стратегията може да е успешна, но няма да 
коригира проблема. Организираният контрол "за доброто на другите" ще 
продължи да се конкурира с личните подкрепители, а също и различните 
типове организиран контрол ще се съревновават едни с други. Балансът на 
"благата", получавани от контролиращия и контролирания, ще остане несп-
раведлив или нечестен. Ако проблемът е просто да се коригира балансът, 
всяка стъпка, която прави контрола по-ефективен, е в погрешната посока, но 
и всяка стъпка към пълния индивидуализъм или пълната свобода от контро-
ла е също в погрешна посока.  
 Първата стъпка в решаването на проблема е да се идентифицират всич-
ки "блага", получавани от индивида, когато е контролиран за доброто на 
другите. Другите хора упражняват контрол като манипулират личните подк-
репители, на които е податлив човешкият организъм, заедно с извлечените 
от тях условни подкрепители като похвала или обвинение. Има обаче и дру-
ги последствия, които лесно се пренебрегват, защото не се появяват неза-
бавно. Вече дискутирахме проблема за превръщането на отложените неп-
риятни последствия в ефективни. Сходен проблем възниква, когато отложе-
ните последствия са положително подкрепящи. Това е достатъчно важно, за 
да оправдае по-подробен коментар.  
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 Процесът на оперантното обуславяне предполагаемо е възникнал, кога-
то онези организми, които са били по-чувствително повлияни от последст-
вията от поведението си, са били по-способни да се приспособят към среда-
та и да оцелеят. Само достатъчно непосредствените последствия е можело 
да бъдат ефективни. Една от причините за това има отношение към "окон-
чателните причини". Поведението не може в действителност да бъде повли-
яно от нещо, което го следва, но ако "последствието" е незабавно, то може 
да се припокрива с поведението. Втората причина има отношение към фун-
кционалното отношение между поведението и неговите последствия. Ус-
ловните връзки на оцеляването не са можели да генерират процес на обус-
лавяне, който взема предвид как поведението създава последствията си. 
Единственото полезно отношение е темпорално: възможно е било да въз-
никне процес, в който подкрепител засилва поведението, което следва. 
Процесът обаче е бил важен само ако засилва поведение, което действител-
но произвежда резултати. Оттук и значението на факта, че всяка промяна, 
която тясно следва дадена реакция, е по-вероятно да е била произведена от 
нея. Трета причина, свързана с втората, но с много по-практически характер, 
е, че подкрепящият ефект на всяко отложено във времето последствие мо-
же, тъй да се каже, да бъде узурпиран от намесващо се поведение, което е 
подкрепяно, въпреки че не е имало влияние в "производството" на подкре-
пящото събитие.  
 
 Процесът на оперантното обуславяне се занимава с непосредствените 
ефекти, но отдалечените във времето последствия могат също да са важни, 
както и индивидуалната полза, ако е възможно да бъде поставена под тех-
ния контрол. Пропастта може да се прекрачи чрез серия от "условни подк-
репители", пример на които вече разгледахме. Човек, който често е бягал от 
дъжда като се е премествал на сухо, в крайна сметка започва да избягва 
дъжда като се мести преди да завали. Стимулите, които често предхождат 
дъжда, стават отрицателни подкрепители (наричаме ги признаците или зап-
лахата на дъжда). Те са по-неприятни, когато човек не е на сухо и като се 
мести под подслона, той бяга от тях и избягва да се намокри. Ефективното 
последствие не е, че не се намокря когато дъждът в крайна сметка завали, а 
че условният неприятен стимул незабавно се редуцира.  
 Посредничеството на отдалечено последствие по-лесно се изследва, ко-
гато подкрепителите са положителни. Да вземем например частица "палео-
поведение", наречено поддържане на огън. Практиката да се нахвърля пе-
пел върху горящата жарава през нощта, така че да тлее до сутринта, за да 
може да се запали нов огън, трябва да е била много важна, когато не е било 
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лесно да се накладе огън по друг начин. Как е можело да се научи? (Разбира 
се, никакво обяснение не е да се каже, че някой е "получил идеята" как да 
поддържа огъня, тъй като трябва да преминем по същия път, за да обясним 
идеята.) Горящата жарава, откривана на сутринта, едва ли би могла да подк-
репя поведението на разпръсване на пепел предишната нощ, но времевата 
пропаст може да се прескочи чрез серия от условни подкрепители. Лесно е 
да се научиш да палиш нов огън от стар, който все още не е загаснал, и ако 
изглежда, че огънят е загаснал от известно време, е лесно да се научиш да 
ровиш в пепелта, за да намериш жив въглен. Дълбоката купчина пепел тога-
ва ще стане условен подкрепител в случай, че човек може да порови и да 
намери жив въглен. Натрупването на пепелта на купчина тогава автоматич-
но ще се подкрепя. Времевия отрязък първоначално може да е бил много 
кратък –   огънят е бил покрит с пепел, за да тлее и е бил открит много крат-
ко след това, но след като окопаването на огъня е станало практика, време-
вите аспекти на условните връзки е можело да се променят.  
 Както всички обяснения на произхода на палеоповедението, и това 
обяснение е силно спекулативно, но може да послужи за достигането на 
един важен извод. Условните връзки, при които хората са се научили да 
окопават огъня, трябва да са били изключително редки. Трябва да се обър-
нем към правдоподобността на факта, че е имало стотици хиляди години, 
по време на които те може да са се появявали. След като обаче поведение-
то на затрупването на огъня или на някаква част от него с пепел е било усво-
ено от един човек, другите е можело да го придобият много по-лесно и не е 
имало по-нататъшна необходимост от случайни условни връзки.  
 Едно от предимствата на това, да си социално животно, е, че не е необ-
ходимо да откриваш нещата самостоятелно. Родителят учи детето си така, 
както майсторът учи чирака, защото печели полезен помощник, но в този 
процес детето и чиракът придобиват полезно поведение, което е много ве-
роятно да не придобият при не-социални условни връзки. Вероятно никой 
не сее през пролетта просто защото тогава ще бере реколтата на есен. Сее-
нето не би било адаптивно или "разумно", ако нямаше връзка с беритбата, 
но човек сее през пролетта поради по-непосредствени условни връзки, по-
вечето от които са уредени от социалната среда. Беритбата в най-добрия 
случай има ефекта на поддържане на серия от условни подкрепители.  
 Съществен репертоар, задължително придобиван от другите, е вербал-
ният. Вербалното поведение вероятно е възникнало при условни връзки, 
включващи практически социални взаимодействия, но човекът –   говорещ и 
слушащ, притежава репертоар с изключителен обхват и сила, който може да 
използва самостоятелно. Части от репертоара се занимават със самопозна-
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нието и самоконтрола, които, както ще видим в Глава 9, са социални про-
дукти, макар обикновено да се представят погрешно като изключително ин-
дивидуални и лични неща.  
 Друго предимство е, че индивидът в крайна сметка е един от "другите", 
които упражняват контрол и правят това за собствена облага. Организира-
ните институции често се оправдават като посочват определени общи цен-
ности. Индивидът, управляван от правителство, се радва на определена сте-
пен на ред и сигурност. Икономическата система оправдава себе си като по-
сочва богатството, което произвежда, а образователните институции –   уме-
нията и знанията. 
 Без социалната среда човек остава по същество див като онези деца, за 
които се твърди, че са отгледани от вълци, или че в благоприятен климат са 
били способни да се грижат за себе си от най-ранна възраст. Човек, който е 
бил сам от раждането, няма да има вербално поведение, няма да съзнава 
себе си като човек, няма да притежава никакви техники за самоуправление 
и по отношение на света около себе си ще има само онези оскъдни умения, 
които могат да се придобият в краткия жизнен цикъл от не-социалните ус-
ловни връзки. В Дантевия ад той ще страда от специалните наказания за 
онези, които "са живели без вина и без похвала" като "ангелите, които ... са 
сами за себе си". Да си сам за себе си значи да си почти нищо.  
 Великите хора, толкова често цитирани, за да се покаже ценността на 
личната свобода, дължат успеха си на по-ранната социална среда. Недобро-
волния индивидуализъм на Робинзон Крузо и доброволният индивидуали-
зъм на Хенри Дейвид Торо демонстрират очевиден дълг към обществото. 
Ако Крузо е достигнал до острова като бебе и ако Торо е отраснал без ни-
какви грижи на бреговете на Уолдън Понд, техните истории биха били раз-
лични. Всички трябва да започнем като бебета и никаква степен на самооп-
ределение, самодостатъчност или разчитане на себе си няма да ни направи 
отделни индивиди в смисъл, надхвърлящ просто този на отделни членове 
на човешкия вид. Великият принцип на Русо, че "природата е направила чо-
века щастлив и добър, но обществото го покварява и го прави нещастен" е 
погрешен. Ироничен е фактът, че, оплаквайки се, че книгата му "Емил или за 
възпитанието" е толкова малко разбрана, Русо я описва като "трактат върху 
изначалната доброта на човека, целящ да покаже как пороците и грешките, 
чужди на неговата природа, се появяват отвън и постепенно го променят", 
защото книгата фактически е един от великите практически трактати върху 
това, как човешкото поведение може да се променя.  
 Дори онези, които изпъкват като революционери, са почти изцяло кон-
венционални продукти на системите, които събарят. Те говорят езика, из-
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ползват логиката и науката, спазват много от етичните и правните принципи, 
и използват практическите умения и знания, които обществото им е дало. 
Малка част от тяхното поведение може да е изключителна, а може би и до-
ри драматично изключителна, и трябва да търсим изключителните причини 
в техните идиосинкратични истории. (Да се приписва оригиналният им при-
нос на чудодейния им характер като автономни хора, разбира се, не е ни-
какво обяснение.) 
 Това са следователно някои от придобивките, които трябва да се припи-
шат на контрола, упражняван от другите в допълнение на благата, използва-
ни от него. По-отдалечените блага са релевантни на всяко обяснение на 
справедливостта или честността на размяната между индивида и неговата 
социална среда. Не може да се постигне разумен баланс докато по-отдале-
чените придобивки се пренебрегват от тоталния либерализъм или индиви-
дуализъм или докато балансът се хвърля така яростно в едната посока, как-
то при експлоататорската система. Предполага се, че има оптимално състоя-
ние на равновесие, в което всеки е максимално подкрепян. Да се каже оба-
че това означава да се въведе друг вид ценност. Защо изобщо някой трябва 
да се интересува от справедливостта или честността, дори и ако те могат да 
се редуцират до добра икономика на разположение на подкрепящите? Въп-
росите, с които започнахме, очевидно не могат да получат отговор просто 
като се посочи онова, което е лично добро, или онова, което е добро за дру-
гите. Има друг тип ценност, към която сега трябва да се обърнем.  
 

* 
 Борбата за свобода и достойнство е била формулирана по-скоро като 
защита на автономния човек, а не като ревизия на условните връзки на под-
креплението, при които хората живеят. Съществува технология на поведе-
нието, която по-успешно би редуцирала неприятните последствия от пове-
дението –   близки или далечни, и максимализирала постиженията, на които 
човешкият организъм е способен, но защитниците на свободата се противо-
поставят на използването ѝ. Противопоставянето може да повдигне опреде-
лени въпроси, засягащи "ценностите". Кой трябва да решава кое е добро за 
човека? Как ще се използва по-ефективната технология? От кого и с каква 
цел? Това наистина са въпроси за подкрепителите. Някои неща са станали 
"добри" по време на еволюционната история на вида и могат да се използ-
ват, за да се накарат хората да действат "за доброто на другите". Когато са 
използвани прекомерно, могат да бъдат предизвикани и човекът може да 
се обърне към неща, които са добри само за него. На предизвикателството 
може да се отговори като се интензифицират условните връзки, които гене-
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рират поведението за доброто на другите или като се посочват преди пре-
небрегваните индивидуални придобивки като онези, концептуализирани 
като сигурност, ред, здраве, богатство или мъдрост. Вероятно индиректно 
другите хора поставят отделния човек под контрола на някакви отдалечени 
във времето последствия от поведението му и доброто на другите тогава 
спомага за доброто на отделния човек. Друг тип добро, което допринася за 
човешкия прогрес, остава да бъде анализирано.  
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7. ЕВОЛЮЦИЯТА НА КУЛТУРАТА 
 

 
 
 Детето се ражда член на човешкия вид с генетично наследство, демонс-
триращо много идиосинкратични черти, и веднага започва да придобива 
репертоар от поведение под влияние на условните връзки на подкреплени-
ето, на които е подлагано като индивид. Повечето от тези условности са 
създадени от другите хора. Те са фактически онова, което се нарича култура, 
макар че терминът обикновено се определя по други начини. Двама видни 
антрополози� са казали например, че "същностното ядро на културата се 
състои от традиционни (т.е. исторически извлечени и подбрани) идеи и осо-
бено техните приписани стойности/ценности". Но тези, които наблюдават 
културите, не виждат идеите или стойностите им. Те виждат как хората жи-
веят, как отглеждат децата си, как събират или култивират храната си, в ка-
къв тип жилища живеят, какви игри играят, как се отнасят един към друг, как 
ръководят себе си и т.н. Това са обичаите –   обичайните поведения на наро-
да. За да ги обясним, трябва да се обърнем към условните връзки, които ги 
пораждат. 
 Някои условни връзки са част от физическата среда, но те обикновено 
работят в комбинация със социалните условности и именно социалните ус-
ловности са естествено подчертавани от онези, които изучават културите. 
Социалните условни връзки или поведенията, които генерират, са "идеите" 
на културата; появяващите се в условните връзки подкрепители са нейните 
"стойности/ценности". 
 
 Човек не само е изложен на условните връзки, съставляващи културата, 
но помага те да се поддържат и, доколкото условностите го карат да прави 
това, културата е самоовековечаваща се. Ефективните подкрепители са въп-
рос на наблюдение и не могат да се оспорват. Това, което дадена група от 
хора нарича добро, е факт –   това са нещата, които групата намира за подк-
репящи в резултат на генетичното наследство и природните и социалните 
условни връзки, на които е била изложена. Всяка култура има свой набор от 
"добро" и онова, което е добро в една култура, може да не е добро в друга. 
Да се признава това означава да се приема позицията на "културния релати-
визъм". Това, което е добро за островитянина от о-в Тробриан, е добро за 
островитянина от о-в Тробриан и толкоз. Антрополозите често са подчерта-
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вали релативизма като толерантна алтернатива на мисионерския "хъс" в 
превръщането на всички култури в един-единствен набор от етични, управ-
ленчески, религиозни или икономически ценности.  
 Даден набор от ценности може да обясни защо дадена култура функци-
онира може би без съществени промени за дълъг период от време, но нито 
една култура не е в постоянно равновесие. Условните връзки задължително 
се променят. Физическата среда се променя, след като хората се движат; 
климатът се променя, след като природните ресурси се консумират, извли-
чат за други нужди или стават неизползваеми и т.н. Социалните условни 
връзки също се променят, след като размерът на групата или контактите ѝ с 
други групи се променят или след като контролиращите институции стават 
повече или по-малко мощни или се съревновават една с друга, или след ка-
то упражняваният контрол води до контраконтрол под формата на бунт или 
бягство. Характерните за културата условни връзки могат да не се предават 
адекватно, така че тенденцията да си подкрепян от даден набор от ценнос-
ти не се поддържа. Границата на безопасността в справянето със спешните 
случаи може тогава да се стесни или разшири. Накратко, културата може да 
стане по-силна или по-слаба и можем да предвидим, че ще оцелее или ще 
изчезне. Оцеляването на културата тогава става нова ценност, която трябва 
да се взема предвид в допълнение на личното и социалното добро.  
 Фактът, че културата може да оцелее или да изчезне внушава някакъв 
вид еволюция, и, разбира се, паралелът с еволюцията на вида често е бил 
посочван. Той трябва обаче много внимателно да се формулира. Културата 
съответства на вида. Описваме я, като отбелязваме много от нейните прак-
тики така, както описваме вида чрез отбелязване на много от неговите ана-
томични характеристики. Две или повече култури могат да споделят обща 
практика така, както два или повече вида могат да имат обща анатомична 
характеристика. Практиките на културата, както и характеристиките на вида, 
се носят от членовете ѝ, които ги предават на другите. По принцип, колкото 
е по-голям броят на индивидите, които носят вида или културата, толкова са 
по-големи шансовете за тяхното оцеляване.  
 Културата, както и вида, подлежи на "естествен подбор" чрез адаптаци-
ята си към средата: до степента, до която помага на членовете си да получа-
ват това, от което се нуждаят и да избягват опасностите, тя им помага да 
оцелеят и да я предават. Двата вида еволюция са тясно преплетени. Едни и 
същи хора предават и културата, и биологичното наследство, макар и по 
много различен начин и в различни етапи от живота си. Способността да 
претърпяваш промените в поведението, което прави културата възможна, е 
била придобита в еволюцията на вида и по реципрочен път културата опре-
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деля много от предаваните биологични характеристики. Много настоящи 
култури например подпомагат някои индивиди да оцеляват и хранят онези, 
които иначе не биха могли да го направят. Не всяка практика в културата 
или всяка черта във вида са адаптивни, тъй като неадаптивните практики и 
черти могат да се пренасят чрез адаптивните, и култури и видове, които са 
слабо адаптирани, могат да оцеляват за дълго.  
 Новите практики съответстват на генетичните мутации. Дадена нова 
практика може да отслабва културата –   например като води до ненужна 
консумация на ресурсите или като уврежда здравето на членовете си, или 
да я засилва –   например като подпомага членовете по-ефективно да из-
ползват ресурсите или като подобрява здравословното им състояние. Точно 
както мутацията (промяната в структурата на гена) не е свързана с условните 
връзки на подбора, влияещ върху възникващата в резултат нова черта, така 
и произходът на практиката не е задължително свързан с нейната стойност 
за оцеляването. Хранителната алергия на силен лидер може да породи за-
кон за начина на хранене, сексуалната идеосинкразия –   промяна в брачни-
те практики, характерът на терена –   промяна във военната стратегия, и 
практиките могат да са ценни за културата поради съвсем несвързани при-
чини. Разбира се, много културни практики са били проследени до някакви 
случайности. Древният Рим, разположен в плодородна равнина и многок-
ратно внезапно нападан от племената от съседните естествени крепости на 
заобикалящите го хълмове, разработва закони за собствеността, които на-
дживяват първоначалния проблем. Египтяните, възстановяващи границите 
всяка година след преливането на Нил, развиват тригонометрията, която се 
е оказала ценна поради редица други причини.  
 Паралелът между биологичната и културната еволюция се разпада в 
точката на предаването. В предаването на културната практика няма нищо 
подобно на хромозомно-генния механизъм. Културната еволюция е в стил 
Ламарк в смисъл, че придобитите практики се предават. Ако използваме 
доста износен пример, жирафът не си протяга врата, за да достигне храна, 
която иначе би била недостижима, и след това да предава по-дългия врат 
на поколението си; вместо това онези жирафи, у които мутациите са произ-
вели по-дълги вратове, е по-вероятно да достигат наличната храна и да пре-
дават мутацията. Култура обаче, която развива практика, позволяваща ѝ да 
използва иначе недостижими източници на храна, може да предава тази 
практика не само на новите членове, но и на съвременниците или на оцеле-
лите от по-ранните поколения. Нещо още по-важно: практиката може да се 
предава чрез "разсейване" към други култури –   сякаш антилопите, наблю-
давайки ползата от дългия врат у жирафите, трябваше да си отгледат по-
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дълги вратове. Видовете са изолирани един от друг чрез непредаваемостта 
на генетичните черти, но подобна изолация на културите не съществува. 
Културата е набор от практики, но това не е набор, който не може да се 
смесва с други набори.  
 
 Склонни сме да асоциираме културата с група от хора. Хората по-лесно 
се виждат в сравнение с поведението им, а поведението се вижда по-лесно 
от условните връзки, които го пораждат. (Също така лесни за виждане, а 
следователно и често цитирани за определяне на културата, са говоримият 
език и използваните от културата неща като оръдия, оръжия, дрехи и худо-
жествени форми.) Само доколкото идентифицираме културата с хората, кои-
то я практикуват, можем да говорим за "член на културата", тъй като човек 
не може да е член на набор от условни връзки на подкрепление или на на-
бор от артефакти (или по сходен начин на "набор от идеи и техните припи-
сани стойности/ценности"). 
 Няколко типа изолация могат да породят добре определена култура 
чрез ограничаване на предаваемостта на практиките. Географската изола-
ция се цитира, когато говорим за култура на о-в Самоа, а расовите характе-
ристики, които могат да се намесват в размяната на практики –   когато гово-
рим за "полинезийска култура". Някаква доминираща контролираща инсти-
туция или система може да поддържа практиките заедно. Демократична 
култура например е социална среда, белязана от определени управленчес-
ки практики, подкрепяни от съвместимите етични, религиозни, икономичес-
ки и образователни практики. Християнска, мохамеданска или будистка кул-
тура внушава доминиращ религиозен контрол, а капиталистическа или со-
циалистическа култура –   доминиращ набор от икономически практики, 
всяка от които вероятно е свързвана със съвместими практики от друг вид. 
Култура, определяна чрез управленческа, религиозна или икономическа 
система, не изисква географска или расова изолация.  
 Макар че паралелът между биологичната и културната еволюция се 
препъва в точката на предаваемостта, идеята за културна еволюция си оста-
ва полезна. Възникват нови практики и те имат тенденцията да се предават, 
ако допринасят за оцеляването на онези, които ги практикуват. Фактически 
можем да проследим еволюцията на културата по-ясно, отколкото еволю-
цията на вида, тъй като същностните условия са наблюдаеми, а не такива, за 
които се правят заключения, и често могат директно да бъдат манипулира-
ни. Независимо от това, както видяхме, ролята на средата едва започва да 
се разбира, а социалната среда, каквато е културата, често е трудна за иден-
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тифициране. Тя постоянно се променя, липсва ѝ субстанция и лесно се обър-
ква с хората, които поддържат средата и са повлияни от нея. 
 
 Тъй като културата обикновено се идентифицира с хората, които я прак-
тикуват, принципът на еволюцията е бил използван за оправдаване на кон-
куренцията между културите в т.нар. "доктрина на социалния дарвинизъм". 
Войните между правителствата, религиите, икономическите системи, расите 
и класите са били определяни въз основа на това, че оцеляването на най-
пригодените е закон в природата. Ако човекът е еволюирал като най-вис-
шия вид, защо да не започнем да търсим най-висш подвид или раса? Ако 
културата е възникнала в сходен процес, защо не и най-висша култура? Вяр-
но е, че хората наистина се убиват един друг и често правят това поради 
практики, които, изглежда, дефинират културите. Едно управление или фор-
ма на управление се съревновава с друго и основните средства се посочват 
от техните военни бюджети. Религиозните и икономическите системи при-
бягват до военни мерки. Нацисткото "решение на еврейския проблем" беше 
конкурентна борба до смърт. И в конкуренция от този вид силните наистина 
изглежда оцеляват. Нито един човек обаче и нито една управленческа, ре-
лигиозна или икономическа институция не оцеляват за дълго. Това, което се 
разгръща, са практиките.  
 Както в биологичната, така и в културната еволюция конкуренцията с 
другите форми не е единственото важно условие за подбора. Както видове-
те, така и културите "се съревновават" преди всичко с физическата среда. 
По-голямата част от анатомията и физиологията на вида има отношение към 
дишането, храненето, поддържането на подходящата температура, оцеля-
ването от опасността, борбата с инфекциите, възпроизвеждането и т.н. Само 
малка част се занимава с (а следователно е оцеляла поради) успеха в борба-
та с другите членове на същия вид или другите видове. По сходен начин по-
вечето от съставляващите културата практики се занимават с изхранването и 
сигурността, отколкото със съревнованието с другите култури, и са били 
подбрани от условни връзки на оцеляването, в които успешната конкурен-
ция е играла незначителна роля. 
 Културата не е продукт на творчески "групов ум" или израз на "обща во-
ля". Нито едно общество не е започвало със социален договор, нито една 
икономическа система –   с идеята за бартер или надници, нито една семей-
на структура –   с прозрение за предимствата на съвместното съжителство. 
Културата се разгръща и еволюира когато нови практики способстват за оце-
ляването на онези, които ги практикуват.  
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 Когато стане ясно, че културата може да оцелее или да изчезне, някои 
от членовете ѝ могат да започнат да действат за подпомагане на оцеляване-
то й. Към двете ценности, които, както видяхме, могат да повлияят върху 
онези, които са в позицията да използват технологията на поведението (лич-
ното "добро", подкрепящо поради човешкото генетично наследство, и "доб-
рото на другите", извлечено от личните подкрепители), сега трябва да при-
бавим и трета –   доброто на културата. Но защо е ефективна? Защо хората 
от последната трета на ХХ в. трябва да се интересуват от това, как ще изг-
леждат хората от последната трета на ХХI в., как ще бъдат управлявани, как 
ще работят продуктивно, какво ще знаят или как ще изглеждат техните кни-
ги, картини и музика? Никакви настоящи подкрепители не могат да се изв-
лекат от нещо толкова далечно. Защо тогава човек трябва да разглежда оце-
ляването на културата си като "добро"? 
 Разбира се, не ни помага да кажем, че човекът действа, "защото чувства 
загриженост за оцеляването на културата си". Чувствата по отношение на 
всяка институция зависят от подкрепителите, които тя използва. Това, което 
човек ще чувства по отношение на правителството, може да се простира от 
най-пламенния патриотизъм до най-жалкия страх в зависимост от контроли-
ращите практики. Това, което човек чувства по отношение на икономическа-
та система, може да се простира от ентусиазираната подкрепа до горчивото 
разочарование в зависимост от начина, по който системата използва поло-
жителните и отрицателните подкрепители. А това, което човек чувства по 
отношение на оцеляването на културата си, ще зависи от мерките, използва-
ни от нея за подтикване на хората да работят за оцеляването й. Мерките 
обясняват подкрепата; чувствата са странични продукти. Едва ли някой вне-
запно го осенява идеята, че трябва да работи за оцеляването на културата и 
предаването ѝ на другите. "Идеята" е най-малкото също толкова трудна за 
обясняване, колкото и практиките, за които се твърди, че я изразяват, а ос-
вен всичко друго е и много по-малко достъпна. Как обаче можем да обяс-
ним практиките? 
 Голяма част от това, което човек прави, за да подпомогне оцеляването 
на културата, не е "преднамерено", т.е. то не се прави защото увеличава 
стойността за оцеляването. Културата оцелява, ако носещите я оцеляват, и 
това отчасти зависи от определени генетични податливости към подкрепле-
ние, в резултат на които се оформя и поддържа поведението, допринасящо 
за оцеляването в определена среда. Практики, които карат човека да работи 
за доброто на другите, може би подпомагат оцеляването на другите, а оттук 
и оцеляването на културата, носена от тях.  
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 Институциите могат да извличат подкрепители от събитията, които ще 
се случат едва след смъртта на човека. Те опосредстват сигурността, спра-
ведливостта, реда, знанието, богатството, здравето и т.н., само на част от ко-
ито ще се радва индивидът. В петгодишен план или програма за строги ико-
номии хората са накарани да работят усилено и да се откажат от определе-
ни видове подкрепители в замяна на обещанието за подкрепители, които 
ще се получат по-късно, но много от тях няма да доживеят, за да се радват 
на отложените последствия. (Русо отбелязва това по отношение на обучени-
ето: половината от децата, които са били подложени на наказателни обра-
зователни практики по негово време, така и не са доживели, за да се радват 
на предполагаемите облаги.) Почестите, отдавани на живия герой, го на-
дживяват под формата на паметници. Натрупаното богатство надживява 
натрупалия го така, както и натрупаното познание. Богатите основават фон-
дации с имената си, а науката има своите герои. Християнската идея за жи-
вот след смъртта може да е възникнала от социалното подкрепление на 
онези, които страдат за своята религия, докато все още са живи. Раят се 
описва като сбор от положителни подкрепители, а адът –  от отрицателни, 
макар че зависят от поведението, изпълнявано преди смъртта. (Личното 
оцеляване след смъртта може да е метафорично предзнаменование за ево-
люционната концепция за стойността за оцеляването.) Разбира се, индиви-
дът не е пряко повлиян от никое от тези неща; той просто печели от услов-
ните подкрепители, използвани от другите членове на културата му, които 
го надживяват и са пряко повлияни.  
 Казаното няма да обясни "непорочната загриженост за оцеляването на 
културата", но всъщност изобщо не се нуждаем от обяснение. Точно както 
няма нужда да обясняваме произхода на генетичните мутации, за да дока-
жем ефекта им върху естествения подбор, така няма нужда да обясняваме 
произхода на дадена културна практика, за да видим приноса ѝ за оцелява-
нето на културата. Простият факт е, че култура, която по някаква причина ка-
ра членовете си да работят за оцеляването ѝ или за оцеляването на някои от 
нейните практики, е по-вероятно да оцелее. Оцеляването е единствената 
ценност, според която в крайна сметка културата трябва да се преценява, и 
всяка практика, подпомагаща оцеляването, по определение има стойност за 
оцеляването.  
 Ако не е много удовлетворяващо да се каже, че всяка култура, която ка-
ра членовете си да работят за оцеляването ѝ поради някаква причина, е сле-
дователно по-вероятно да оцелее и да овековечи практиката, трябва да 
помним, че няма какво толкова да се обяснява. Културите рядко генерират 
непорочна загриженост за тяхното оцеляване –   загриженост, която е абсо-
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лютно свободна от шовинистичните капани, расовите характеристики, геог-
рафското разположение или институционализираните практики, с които 
обикновено културата се идентифицира.  
 Когато доброто на другите се предизвиква (и особено доброто на орга-
низираните други), не е лесно да се отговори като се посочват отложените 
предимства. Така правителството се предизвиква, когато гражданите му от-
казват да плащат данъци, да служат във въоръжените сили, да участват в из-
бори и т.н., и то може да посрещне предизвикателството или като засили ус-
ловните си връзки, или като направи така, че отдалечените придобивки да 
имат отношение към въпросното поведение. Но как може да отговори на 
въпроса: "Защо трябва да се интересувам дали моето правителство (или ко-
ето и да е правителство) ще оцелее дълго след моята смърт?" По сходен на-
чин религиозна организация, чиито послушници не ходят на църква, не доп-
ринасят за издръжката й, не предприемат политически действия в нейна 
подкрепа и т.н., може да посрещне предизвикателството като засили услов-
ните си връзки или като посочва отложените печалби. Какъв е обаче отго-
ворът ѝ на въпроса: "Защо трябва да работя за дългосрочното оцеляване на 
моята религия?" Икономическа система се предизвиква, когато хората не 
работят продуктивно и тя може да реагира като засили условните си връзки 
или като посочва отложените предимства. Какъв е обаче отговорът ѝ на въп-
роса: "Защо трябва да съм загрижен за оцеляването на определен вид ико-
номическа система?" Вероятно единственият честен отговор на този тип 
въпроси е: "Няма никаква причина, поради която трябва да се интересуваш, 
но ако твоята култура не те е убедила, че има, толкова по-зле за културата 
ти."  
 Дори още по-трудно е да се обясни всякакво действие, целящо засилва-
нето на една-единствена култура за цялото човечество. Идеите за Романски 
или Пан-Американски свят, за демократичен свят, за световен комунизъм 
или за "католическа" църква изискват подкрепата на силни институции, но 
не и "чистата" световна култура. Малко е вероятно тя да възникне от успеш-
ната конкуренция между религиозните, управленческите или икономичес-
ките институции. Независимо от това можем да посочим множество причи-
ни защо хората сега трябва да са загрижени за доброто на цялото човечест-
во. Големите проблеми на света днес са глобални. Свръхнаселението, из-
черпването на ресурсите, замърсяването на средата и възможността за яд-
рен апокалипсис –   това са не толкова отдалечените последствия на настоя-
щия курс на действие. Посочването на последствията обаче не е достатъчно. 
Трябва да създадем условни връзки, при които последствията ще имат 
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ефект. Как културите на света могат да направят така, че тези ужасяващи 
възможности да имат връзка с поведението на техните членове? 
 Разбира се, процесът на културната еволюция няма да спре, ако има са-
мо една култура, както и биологичната еволюция няма да спре, ако има са-
мо един основен вид –   да речем човека. Някои важни условия на подбора 
ще се променят, а други ще се елиминират, но мутациите все пак ще се поя-
вяват и ще претърпяват подбор, ще продължат да възникват нови практики. 
Няма да има причина да говорим за една култура –   ще е ясно, че имаме ра-
бота единствено с практики така, както при един-единствен биологичен вид 
ще си имаме работа само с черти.  
 
 Еволюцията на културата повдига определени въпроси за т.нар. "цен-
ности", които не са получили пълен отговор. Дали еволюцията на културата 
е "прогрес"? Каква е целта й? Дали целта е някакъв вид последствие, съвсем 
различно от последствията –   реални или фалшиви, които карат индивидите 
да работят в името на оцеляването на тяхната култура? 
 Може да изглежда, че структурният анализ избягва тези въпроси. Ако се 
ограничим само до онова, което хората правят, тогава културата, изглежда, 
възниква и се развива само чрез преминаването през последователност от 
етапи. Макар че е възможно и да пропуска някой етап, може да се демонст-
рира някакъв вид характерен ред. Структуралистът търси обяснение на това, 
защо един етап следва друг в модела на последователността. Технически 
говорейки, той се опитва да обясни зависимата променлива без да я свърз-
ва с никакви независими променливи. Фактът, че еволюцията се осъществя-
ва във времето внушава обаче, че времето може да е полезна независима 
променлива. Както се изразява Лесли Уайт�, "Еволюцията може да се опре-
дели като времевата последователност на форми: една форма произтича от 
друга; културата напредва от един етап към друг. В този процес времето е 
също толкова интегрален фактор, колкото и промяната на формата." 
 Често се говори за насочената промяна във времето като за "развитие". 
Геолозите проследяват развитието на Земята през различни епохи, а пале-
онтолозите –   развитието на видовете. Психолозите следват развитието на, 
да речем, психосексуалното приспособяване. Развитието на културата може 
да се проследи в нейната употреба на материалите (от камъка през бронза 
до желязото), в начините на придобиването на храна (от събирането през 
ловуването и рибарството до култивирането), в използването ѝ на икономи-
ческата власт (от феодализма през търговията и индустриализма до социа-
лизма) и т.н.  
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 Фактите от този вид са полезни, но промяната се осъществява не пора-
ди преминаването на времето, а заради онова, което става, докато времето 
тече. Креда в геологията не се е появила на даден етап от развитието на Зе-
мята поради някаква предопределена фиксирана последователност, а защо-
то предшестващото състояние на Земята е довело до определени периоди. 
Конското копито не се е развило, защото времето е минавало, а защото оп-
ределени мутации са били подбрани, когато са благоприятствали оцелява-
нето в средата, в която конят е живял. Размерът на речника или граматичес-
ките форми, които детето използва, не са функция на етапа от развитието 
му, а на вербалните условни връзки, преобладаващи в общността, на които 
то е било изложено. Детето развива "понятието за инерцията" на дадена 
възраст единствено поради социалните и не-социалните условни връзки на 
подкреплението, генерирали поведението, за което се твърди, че демонст-
рира овладяването на понятието. Условните връзки се "развиват" също тол-
кова, колкото и поведението, което пораждат. Ако етапите в развитието се 
следват един друг във фиксиран ред, то е защото единият етап изгражда ус-
ловията, отговорни за следващия. Детето трябва да ходи преди да може да 
бяга или скача; трябва да има рудиментарен речник преди да може "да под-
режда думите в граматически модели"; трябва да притежава прости пове-
дения преди да може да придобие поведение, за което се казва, че демонс-
трира овладяване на "сложни понятия". 
 Същите въпроси възникват и при развитието на културата. Практиките 
за събиране на храна естествено предшестват селското стопанство не пора-
ди някакъв същностен модел, а защото хората трябва някакси да оцелеят 
(като събират храна), докато придобият селскостопанските практики. Необ-
ходимият ред в историческия детерминизъм на Карл Маркс е в условните 
връзки. Класовата борба е недодялан начин за представяне на начините, по 
които хората се контролират един друг. Възходът на властта на търговците и 
западането на феодализма, а по-късно появата на индустриалната епоха 
(която вероятно ще се следва от социализъм или държава на благосъстоя-
нието) зависят до голяма степен от икономическите условни връзки на под-
креплението.  
 Чистото разглеждане на развитието, задоволяващо се с моделите на 
последователна промяна в структурата, изпуска шанса да обясни поведени-
ето в термините на генетична история и история на средата. То пропуска съ-
що и шанса да промени реда, в който етапите се следват един друг, или ско-
ростта, с която го правят. В стандартната среда детето може да придобива 
понятия в стандартния ред, но редът се определя от условните връзки, кои-
то могат да се променят. По сходен начин културата може да се развива 
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през последователност от етапи, след като се развиват условните връзки, но 
може да се създаде и различен ред на условностите. Не можем да проме-
ним възрастта на земята или на детето, но в случая на детето не е необходи-
мо да чакаме времето да минава, за да променим нещата, които се случват 
във времето.  
 Понятието за развитието се преплита с т.нар. "ценности", когато насоче-
ната промяна се разглежда като растеж. Растящата ябълка преминава през 
последователност от етапи и на един етап е най-добра. Отхвърляме зелени-
те или изгнилите ябълки и само зрелите са добри. По аналогия говорим за 
зрял човек и зряла култура. Фермерът работи, за да доведе реколтата си не-
покътната до зрелостта, родителите, учителите и терапевтите се борят, за да 
произведат зрял човек. Промяната в посоката на зрелостта често се цени ка-
то "ставане". Ако промяната се прекъсне, говорим за забавено или фиксира-
но развитие, което се опитваме да коригираме. Когато промяната е бавна, 
говорим за изоставане и работим за ускоряване. Тези високо уважавани 
ценности обаче стават безсмислени (или нещо по-лошо), когато се достигне 
зрелостта. Никой не гори от нетърпение да "стане сенилен"; зрелият човек 
би бил доволен, ако развитието му се забави или се фиксира –   от този мо-
мент нататък той няма да има нищо против да бъде изостанал.  
 Грешка е да се предполага, че цялата промяна или развитие е растеж. 
Днешното състояние на повърхността на Земята не е зряло или незряло; ко-
нят, доколкото знаем, не е достигнал някакъв окончателен или предполага-
емо оптимален етап в еволюционното си развитие. Ако ни изглежда, че ези-
кът на детето расте като ембрион, то е само защото са били пренебрегнати 
условните връзки на средата. Дивото дете няма език не защото изолацията 
му е попречила на някакъв процес на растежа, а защото не е било изложено 
на вербалната общност. Нямаме никаква причина да наричаме която и да е 
култура зряла в смисъл, че бъдещото развитие е малко вероятно или че за-
дължително предстои някакъв вид влошаване. Наричаме някои култури не-
доразвити или незрели за разлика от други, които наричаме "напреднали", 
но да инсинуираме, че което и да е управление, религия или икономическа 
система са зрели е просто недодялана форма на шовинизъм.  
 Основното възражение срещу метафората на растежа при разглеждане-
то на развитието както на индивида, така и на културата е, че подчертава 
крайно състояние, което няма функция. Казваме, че организмът расте към 
зрелостта или за да достигне зрелостта. Зрелостта става цел, а прогресът се 
превръща в движение към целта. Целта е буквално крайна точка –   краят на 
нещо като например надбягване. Тя няма никакъв ефект върху надбягване-
то, освен да го доведе до край. Думата се използва в този относително пра-
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зен смисъл, когато казваме, че целта на живота е смъртта или че целта на 
еволюцията е да се запълни земята с живот. Смъртта е без съмнение краят 
на живота и пълният свят може и да е краят на еволюцията, но тези крайни 
състояния нямат отношение към процеса, чрез който се достигат. Ние не жи-
веем, за да умрем и еволюцията не тече, за да запълни земята с живот.  
 Целта като края на надбягването лесно се обърква с печеленето, а оттук 
и с причините за бягането или с целта на бегача. Ранните изследователи на 
ученето използват лабиринти и други устройства, в които целта, изглежда, 
показвала положението на подкрепителя по отношение на поведението, чи-
ето последствие е: организмът вървял към целта. Важното отношение обаче 
е времево, а не пространствено. Поведението се следва от подкрепление, 
то не го преследва и задминава. Обясняваме развитието на вида и на пове-
дението на член на вида като посочваме селективното действие на условни-
те връзки на оцеляването и на подкреплението. Както видът, така и поведе-
нието на индивида се развиват, когато са оформени и поддържани от свои-
те ефекти върху света около тях. Това е единствената роля на бъдещето.  
 Това обаче не означава, че няма посока. Много усилия са били правени 
да се характеризира еволюцията като насочена промяна –   например като 
стабилно увеличаване на сложността на структурата в чувствителността към 
стимулация или в ефективното използване на енергията. Съществува и дру-
га важна възможност: и двата вида еволюция правят организмите по-чувст-
вителни към последствията от техните действия. Организмите, които е най-
вероятно да бъдат променени от определени типове последствия, предпо-
лагаемо са имали предимство, и културата привежда индивида под контро-
ла на отдалечените последствия, които може да не са играли никаква роля 
във физическата еволюция на вида. Отдалеченото лично добро става ефек-
тивно, когато човек е контролиран в името на доброто на другите, а култура-
та, която кара някои от своите членове да работят за оцеляването й, прави 
още по-отдалечените последствия релевантни.  
 Задачата на инженера на културата е да засили развитието на практики-
те, които извеждат на сцената отдалечените последствия от поведението. 
Сега ще се обърнем към някои от проблемите, с които той се сблъсква.  
 

* 
 Социалната среда е това, което се нарича култура. Тя оформя и под-
държа поведението на онези, които живеят в нея. Дадена култура се разви-
ва, когато възникват нови практики –   възможно и поради нерелевантни 
причини –   и се подбират поради приноса им към силата на културата, кога-
то тя се "съревновава" с физическата среда и с другите култури. Основна 
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стъпка е появата на практики, които карат членовете да работят за оцелява-
нето на културата им. Такива практики не могат да се проследят до личното 
добро дори когато се използват за доброто на другите, тъй като оцеляване-
то на културата отвъд жизнения цикъл на човека не може да служи като из-
точник на условни подкрепители. Други хора могат да надживеят човека, 
когото карат да действа за тяхно добро, и културата, за чието оцеляване ста-
ва въпрос, често се идентифицира с тях или с техните организации, но ево-
люцията на културата въвежда допълнителен тип добро или ценност. Култу-
ра, която поради някаква причина кара членовете си да работят за нейното 
оцеляване, е по-вероятно да оцелее. Това е въпрос на доброто за културата, 
а не за индивида. Експлицитният инженеринг подпомага това добро като ус-
корява еволюционния процес, а тъй като подпомагат по-добрия инжене-
ринг, науката за поведението и нейната технология са съществени "мута-
ции" в еволюцията на културата. Ако има някаква цел или посока в еволю-
цията на културата, то тя има отношение към все по-пълното поставяне на 
хората под контрола на тяхното поведение.  
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8. ПЛАНИРАНЕТО НА КУЛТУРАТА 

 
 
 
 Много хора са ангажирани в планирането и препланирането на култур-
ните практики. Те правят промени в нещата, които използват, и в начина, по 
който ги използват. Изобретяват по-добри капани за мишки и компютри, и 
откриват по-добри начини за отглеждане на децата, за плащане на надни-
ците, за събиране на данъците и за подпомагане на хората с проблеми. Не е 
необходимо да прахосваме много време за думата "по-добри" –   това е 
просто сравнителната степен на "добри", а доброто е подкрепител. Един фо-
тоапарат се нарича по-добър от друг заради онова, което се случва, когато е 
използван. Производителят кара потенциалните купувачи да "ценят" него-
вия фотоапарат, гарантирайки, че той ще работи по удовлетворителен на-
чин, цитирайки какво потребителите са казали за неговата работа и т.н. Раз-
бира се, много по-трудно е да наречеш една култура по-добра от друга, от-
части защото трябва да се вземат предвид повече последствия.  
 Никой не знае най-добрия начин за отглеждане на деца, за плащане на 
работниците, за поддържане на закона и реда, за преподаване или за прев-
ръщане на хората в творци, но е възможно да се предложат по-добри начи-
ни от тези, с които разполагаме днес, и те да се подкрепят като се предвиж-
дат и евентуално демонстрират по-подкрепящи резултати. Това е правено в 
миналото с помощта на личния опит и народната мъдрост, но научният ана-
лиз на човешкото поведение очевидно е релевантен. Той помага по два на-
чина: определя какво трябва да се направи и предлага начините, по които 
да се направи. Колко силно се нуждаем от него се вижда от скорошна диску-
сия на страниците на един седмичник за това, какво не е наред в Америка. 
Проблемът беше описан като "разстроено психотично състояние на млади-
те", "рецесия на духа", "тенденция към духовен спад" и "духовна криза", ко-
ито бяха приписани на "тревожност", "несигурност", "неспокойствие", "от-
чуждение", "генерализирано отчаяние" и няколко други настроения и пси-
хични състояния, всичките от които взаимодействат в познатия интрапсихи-
чен модел (казва се например, че липсата на социална увереност води до 
отчуждение, а фрустрацията –   до агресия). Повечето читатели вероятно са 
знаели за какво говори писателят и може и да са мислели, че казва нещо по-
лезно, но пасажът (който не е някакво изключение) има два характерни де-
фекта, които обясняват неспособността ни адекватно да се справим с проб-
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лемите на културата: разстройващото поведение не се описва точно и не се 
споменава нищо, което може да се направи, за да се промени това поведе-
ние.  
 Да вземем млад човек, чийто свят внезапно се е променил. Завършил е 
университета и ще започне работа или пък е бил зачислен на военна служ-
ба. По-голямата част от поведението, което е придобил до този момент, се 
оказва безполезно в новата му среда. Действително демонстрираното от 
него поведение може да се опише заедно със своя "превод" така: липсва му 
увереност или се чувства несигурен в себе си (неговото поведение е бедно и 
неподходящо); не е удовлетворен или е обезсърчен (рядко е подкрепян и в 
резултат поведението му заглъхва); фрустриран е (заглъхването се придру-
жава от емоционална реакция); чувства се неловко или изпитва тревожност 
(поведението му често има неизбежни неприятни последствия, които имат 
емоционални ефекти); няма нищо, което иска да прави или се радва да пра-
ви, няма чувство за овладяване, за водене на целенасочен живот, за пости-
жения (рядко е подкрепян за вършенето на каквото и да било); чувства се 
виновен или засрамен (преди това е бил наказван за безделие или неуспе-
хи, което сега предизвиква емоционална реакция); той е разочарован или 
отвратен от себе си (вече не е подкрепян чрез възхищението на другите, и 
последващото заглъхване има емоционални ефекти); става хипохондрик 
(прави заключението, че е болен) или невротик (ангажира се в разнообра-
зие от неефективни способи за бягство) и преживява криза на идентичност-
та (не познава човека, който някога е наричал "аз"). 
 Парафразите в курсив са прекалено кратки, за да бъдат прецизни, но 
внушават възможността за алтернативно обяснение, което пък предлага 
ефективно действие. За младия човек важните неща без съмнение са раз-
личните състояния на тялото му. Те са осезаеми стимули и той се е научил 
да ги използва по традиционния начин, за да обяснява поведението за себе 
си и за другите. Това, което ни казва за чувствата си�, може да ни позволи 
да направим някои догадки за онова, което не е наред с условните връзки, 
но трябва да се насочим директно към тях, ако искаме да сме сигурни, а 
именно условните връзки са тези, които трябва да се променят, ако искаме 
да се промени поведението на човека. 
 Чувствата и състоянията на психиката все още доминират в дискусиите 
на човешкото поведение поради много причини. Преди всичко, те отдавна 
прикриват алтернативите, които могат да ги заменят –   трудно е да се види 
поведението като такова без то да се вмества в много от нещата, за които се 
твърди, че изразява. Селективното действие на средата е останало прикрито 
поради природата си. Нищо освен експерименталния анализ не може да от-
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крие значението на условните връзки на подкреплението, а тези връзки ос-
тават почти извън обсега на обикновеното наблюдение. Това лесно се де-
монстрира. Условните връзки, създадени в оперантната лаборатория, са 
често комплексни, но все пак са по-прости от много условности в света като 
цяло. На някой, който е толкова незапознат с лабораторната практика, ще 
му е трудно да види какво става в експерименталната среда. Той вижда ор-
ганизмът да се държи по няколко прости начина в присъствието на различ-
ни стимули, които се променят от време на време, и може да види някое 
случайно подкрепящо събитие –   например появата на храна, която орга-
низмът поглъща. Фактите са ясни, но обикновеното наблюдение само по се-
бе си рядко ще разкрие условните връзки. Нашият наблюдател няма да е 
способен да обясни защо организмът се държи по този начин. И ако не мо-
же да разбере онова, което вижда в опростена лабораторна среда, как мо-
жем да очакваме от него да осмисли ставащото във всекидневния живот? 
 Експериментаторът, разбира се, има допълнителна информация. Той 
знае нещичко за генетиката на своето изследвано животно поне до степен-
та, до която е изучавал други дисциплини в същия дух. Знае нещо за мина-
лата история –   за предхождащите условни връзки, на които организмът е 
бил изложен, за графика на лишаване и т.н. Нашият наблюдател обаче не се 
проваля, защото му липсват тези допълнителни факти. Той се проваля, за-
щото не може да види какво става пред очите му. В експеримент върху опе-
рантното поведение важните данни са промените във вероятността на реак-
цията, обикновено наблюдавани в промени в процента, но е трудно, ако не 
и невъзможно, промените в процента да се следват чрез обикновеното наб-
людение. Ние не сме много добре "екипирани", за да виждаме промените, 
които се осъществяват в течение на доста дълги периоди от време. Експери-
ментаторът може да ги види в своите записки. Това, което изглежда като по-
скоро спорадично реагиране, може да се окаже етап в подреден процес. Ек-
спериментаторът знае също и доминиращите условни връзки (фактически 
той е конструирал апарата, който ги развива). Ако обикновеният наблюда-
тел отдели достатъчно време, може и да открие някои от връзките, но би 
направил това само при положение, че знае какво да търси. Докато услов-
ните връзки не са започнали да се развиват и ефектите им –   да се изучават 
в лабораторията, малко усилия са били правени те да се откриват във все-
кидневния живот. Това е смисълът, в който, както отбелязахме в Глава 1, ек-
сперименталният анализ прави възможна ефективната интерпретация на 
човешкото поведение. Той ни позволява да пренебрегнем нерелевантните 
детайли, без значение колко драматични изглеждат, и да подчертаваме ха-



113 
 
рактеристиките, които без помощта на анализа биха били пренебрегнати ка-
то тривиални.  
 (Читателят може да е бил склонен да пренебрегва честото позоваване 
на условните връзки на подкреплението като нова мода в техническия жар-
гон, но това не е въпрос просто на говорене по нов начин за стари неща. Ус-
ловните връзки са вездесъщи: те покриват класическите области на намере-
нието и целта, но по много по-полезен начин и осигуряват алтернативни 
формулировки на т.нар. "психични процеси". С много детайли преди изоб-
що не се е работело и няма традиционни термини за тяхното дискутиране. 
Без съмнение, пълното значение на понятието все още далеч не е адекватно 
осъзнато и признато.) 
 Отвъд интерпретацията лежи практическото действие. Условните връз-
ки са постижими и след като започваме да разбираме отношенията между 
поведението и средата откриваме нови начини за промяна на поведението. 
Очертанията на технологията вече са ясни. Задачата се определя като пове-
дение, което трябва да се създаде или модифицира, и след това се създават 
необходимите условни връзки. Може да е необходима програмирана пос-
ледователност от условни връзки. Технологията е имала най-голям успех 
там, където поведението може доста лесно да се определи и където подхо-
дящите условни връзки могат да се конструират –   например в грижите за 
детето, училищата и работата с умствено изостанали и институционализира-
ни психотични пациенти. Същите принципи се прилагат обаче и в подготов-
ката на дидактически материали за всички образователни равнища, в психо-
терапията отвъд простото управление, в рехабилитацията, в индустриалния 
мениджмънт, в градското планиране и в много други области на човешкото 
поведение. Има много разновидности на "поведенческата модификация" и 
много различни формулировки, но всички те са единни по отношение на 
един съществен момент: поведението може да се променя чрез промяна на 
условията, чиято функция е.  
 
 Такава технология е неутрална в етично отношение. Тя може да се из-
ползва от злодей или от светец. Няма нищо в методологията, което да опре-
деля ценностите, ръководещи нейната употреба. Тук ни занимават обаче не 
само практиките, но и планирането на цялата култура, и оцеляването на кул-
турата тогава се очертава като специален тип ценност. Човек може да създа-
де по-добър начин за отглеждане на деца предимно за да избяга от децата, 
които не се държат добре. Може да реши проблема си например като стане 
педант по отношение на дисциплината. Или пък новият му метод може да 
подпомага доброто на децата или на родителите като цяло. Той може да 
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изисква време, усилия и жертване на личните подкрепители, но човекът ще 
го предложи и ще го използва, ако е бил достатъчно подтикнат да работи за 
доброто на другите. Ако е силно подкрепян, когато види другите хора щаст-
ливи например, той ще създаде среда, в която децата са щастливи. Ако кул-
турата му го е накарала да се интересува от нейното оцеляване обаче, той 
може да изучава приноса, който хората имат към своята култура в резултат 
на по-ранната им история, и след това може да създаде по-добър метод, за 
да засили този принос. Онези, които възприемат метода, могат да претър-
пят известна загуба на личните подкрепители.  
 Същите три типа ценности могат да се открият и в строежа на други кул-
турни практики. Учителят може да създаде нови начини за преподаване, ко-
ито улесняват живота му или доставят удоволствие на учениците му (и те на 
свой ред го подкрепят), или правят вероятно учениците да допринасят кол-
кото се може повече за своята култура. Индустриалецът може да разработи 
система за заплащане, която максимализира печалбите му, или да работи за 
доброто на служителите си, или най-ефективно да произвежда необходи-
мите за културата стоки с минимално потребление на ресурси и замърсява-
не. Политическа партия на власт може да действа предимно за да запази 
властта или за да подкрепя онези, които ръководи (и те на свой ред я под-
държат на власт), или да подпомага държавата например чрез осъществява-
не на програма за строги икономии, която може да ѝ струва както властта, 
така и подкрепата.  
 Същите три нива могат да се открият в строежа на културата като цяло. 
Ако инженерът на културата е индивидуалист, той ще проектира свят, в кой-
то ще бъде под минимален контрол и ще приема собственото си лично доб-
ро като крайната ценност. Ако е бил изложен на подходящата социална сре-
да, той ще планира в името на доброто на другите и вероятно това ще му 
струва загуба на известна част от личното добро. Ако се интересува предим-
но от стойността за оцеляването, ще планира културата съобразно това, да-
ли тя ще работи.  
 
 Когато културата кара някои от членовете си да работят за нейното оце-
ляване, какво правят те? Те ще трябва да предвидят някои от трудностите, с 
които културата ще се сблъска. Тези трудности обикновено се намират нап-
ред в бъдещето и детайлите им невинаги са ясни. Апокалиптичните приви-
дения имат дълга история, но едва напоследък се обръща голямо внимание 
на предвиждането на бъдещето. Няма какво да се прави по отношение на 
напълно непредвидими трудности, но можем да предвидим някои от тях 
като екстраполираме настоящите тенденции. Може да се окаже достатъчно 
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просто да наблюдаваме стабилното покачване броя на хората на земята, 
размера и разположението на запасите от ядрени оръжия или замърсяване-
то на средата и изчерпването на природните ресурси. Тогава можем да про-
меним практиките, за да накараме хората съответно да имат по-малко деца, 
да харчат по-малко пари за ядрени оръжия, да спрем замърсяването на сре-
дата и да консумираме ресурсите по-бавно.  
 Не е необходимо да предвиждаме бъдещето, за да видим някои от на-
чините, по които силата на културата зависи от поведението на членовете й. 
Култура, която поддържа гражданския ред и се защитава срещу атаките, ос-
вобождава членовете си от определен тип заплахи и предполагаемо осигу-
рява повече време и енергия за други неща (особено ако редът и сигурност-
та не се поддържат чрез сила). Културата се нуждае от различни блага за 
оцеляването си и силата ѝ трябва да зависи отчасти от икономическите ус-
ловни връзки, поддържащи предприемачеството и продуктивния труд, от 
наличието на средства за производство и от разработването и запазването 
на ресурсите. Предполага се, че културата е по-силна, ако кара членовете си 
да поддържат безопасна и здравословна среда, ако осигурява медицински 
грижи и поддържа гъстота на населението, подходяща за нейните ресурси и 
пространство. Културата трябва да се предава от поколение на поколение и 
силата ѝ ще зависи от това, какво и в каква степен новите членове научават 
чрез неформалните учебни условни връзки или в образователните институ-
ции. Културата се нуждае от подкрепата на своите членове и трябва да оси-
гурява преследването и постигането на щастие, ако иска да предотврати от-
чуждението или дезертьорството. Тя трябва да е разумно стабилна, но тряб-
ва също и да се променя, и се предполага, че ще е най-силна, ако може да 
избегне прекомерното зачитане на традицията и страха от нововъведения-
та, от една страна, и прекомерно бързата промяна, от друга. И на последно 
място, културата ще има определена стойност за оцеляването, ако насърча-
ва членовете си да изследват нейните практики и да експериментират с но-
ви.  
 Културата много прилича на експерименталното пространство, използ-
вано в анализа на поведението. И двете са набори от условни връзки на 
подкреплението. Детето се ражда в културата така, както организмът се пос-
тавя в експерименталното пространство. Планирането на културата е като 
планиране на експеримент: създават се условни връзки и се отбелязват 
ефектите. В експеримента се интересуваме от онова, което става, при пла-
нирането на културата –   от това, дали тя ще работи.  
 Цяла колекция от различни културни планове може да се намери в уто-
пичната литература. Писателите са описвали своите версии на добрия живот 
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и са предлагали начини за постигането му. Платон в "Държавата" избира по-
литическо решение; Св. Августин в "Божият град" –   религиозно. Томас Мор 
и Френсис Бейкън –   и двамата прависти, се обръщат към закона и реда, а 
утопистите от ХVIII век в стил Русо –   към предполагаемата доброта на чове-
ка. Деветнадесети век е обърнал поглед към икономическите решения, а ХХ 
в. стана свидетел на възхода на онова, което може да се нарече поведенч-
ески утопии�, в които започва да се дискутира (често сатирично) цял обхват 
от социални условни връзки.  
 Утопичните писатели са положили неимоверни усилия да опростят за-
дачата си. Утопичната общност обикновено се състои от относително малък 
брой хора, които имат стабилни контакти помежду си. Те могат да практику-
ват неформален етичен контрол и да минимизират ролята на организирани-
те институции. Могат да се учат един от друг, а не от специалисти, наречени 
учители. Могат да бъдат въздържани от лошо държание един към друг чрез 
цензура, а не чрез специализираните наказания на правната система. Могат 
да произвеждат и разменят стоки, без да определят стойностите чрез пари-
те. Могат да помагат на болните, слабите, разстроените или остарелите с 
минимум институционализирани грижи. Проблемните контакти с другите 
култури се избягват чрез географската изолация (утопиите обикновено са 
локализирани на някой остров или са заобиколени от високи планини) и 
преходът към нова култура се подпомага от някакво формализирано скъсва-
не с миналото като например ритуала на прераждането (утопиите често са 
установени в далечното бъдеще, така че необходимата еволюция на култу-
рата изглежда осъществима). Утопията е тотална социална среда и всички 
нейни части работят заедно. Домът не е в конфликт с училището или с ули-
цата, религията –   с управлението и т.н.  
 Може би най-съществената характеристика на утопичния план обаче е, 
че оцеляването на общността може да бъде направено значимо за членове-
те й. Малкият размер, изолацията и вътрешната сплотеност –   всичко това 
дава на общността идентичност, която прави нейния успех или провал види-
ми. Фундаменталният въпрос при всички утопии е: "Дали наистина ще рабо-
ти?" Струва си човек да отчита тази литература просто защото тя подчертава 
експериментирането. Традиционната култура е изследвана и нейното несъ-
вършенство е установено, така че е изградено ново становище, което трябва 
да се провери и планира наново така, както диктуват обстоятелствата.  
 Опростяването в утопичните писания (което не е нищо повече от опрос-
тяването, характерно за науката) рядко е приложимо в света като цяло и 
има редица други причини, поради които е трудно да се приложи на прак-
тика даден експлицитен план. Огромно флуидно население не може да бъ-
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де поставено под неформален социален или етичен контрол, защото соци-
алните подкрепители като похвала и обвинение не са разменяеми срещу 
личните подкрепители, на които се основават. Защо човек трябва да е пов-
лиян от похвалата или обвинението на някой друг, който повече никога ня-
ма да види? Етичният контрол може да оцелява в малките групи, но контро-
лът на популацията като цяло трябва да се делегира на специалисти –   на 
полицията, свещениците, собствениците, учителите, терапевтите и т.н., с 
техните специализирани подкрепители и кодифицираните им условни връз-
ки. Те вероятно вече са в конфликт едни с други и почти със сигурност ще 
бъдат в конфликт с всеки нов набор от условни връзки. Там, където не е 
прекалено трудно да се промени неформалното образование например, е 
почти невъзможно да се промени образователната система. Доста лесно е 
да се промени бракът, разводът и практиките по отглеждането на децата, 
след като значението им за културата се промени, но е почти невъзможно 
да се променят религиозните принципи, които диктуват такива практики. 
Лесно е да се промени степента, до която различни типове поведение се 
приемат като правилни, но е трудно да се променят законите на управле-
ние. Подкрепящите стойности на различните типове "добро" са по-гъвкави, 
отколкото стойностите, определени от икономическите институции. Думата 
на властта е по-неподатлива, отколкото фактите, за които тя говори.  
 Не е учудващо, че доколкото се отнася до реалния свят, думата утопи-
чен значи неосъществим. Историята, изглежда, подкрепя това: различни 
утопични планове са били предлагани за близо 25 хиляди години и повече-
то опити те да се приложат на практика са били позорни провали. Истори-
ческите доказателства обаче винаги са срещу вероятността за нещо ново –   
това е, което се има предвид под история. Научните открития и изобретения 
са невероятни –   именно това се има предвид под откритие и изобретяване. 
И ако планираните икономики, доброжелателните диктатури, перфекцио-
нистките общества и другите утопични начинания са се провалили, трябва 
да помним, че непланирани, неръководени и неидеални култури също са се 
проваляли. Провалът не винаги е грешка –   той може да е просто най-доб-
рото, което човек може да направи при дадените обстоятелства. Истинската 
грешка е да спрем да се опитваме. Може би днес не можем да планираме 
успешна култура като цяло, но можем да планираме по-добри практики "на 
парче". Поведенческите процеси в света като цяло са същите като тези в уто-
пичната общност и практиките имат същите ефекти поради същите причини.  
 
 Същите предимства могат да се намерят и в подчертаването на услов-
ните връзки на подкреплението във връзка с психичните състояния или чув-
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ствата. Без съмнение представлява сериозен проблем, когато учащите се ве-
че не реагират по традиционния начин на образователната среда, когато на-
пускат училище (вероятно за дълги периоди от време), когато посещават са-
мо дисциплини, които харесват или изглеждат релевантни на техните проб-
леми, когато разрушават училищната собственост и атакуват учителите и ди-
ректорите. Няма обаче да решим този проблем като "култивираме у общест-
вото уважение, което му липсва, към академизма и науката, и към практику-
ващите ги учени и учители". (Култивирането на уважение е метафора в сти-
ла на градинарската традиция.) Това, което е сбъркано, е образователната 
среда. Трябва да създадем условни връзки, при които учащите се ще придо-
биват поведение, полезно за тях и за тяхната култура –   условни връзки, ко-
ито нямат притесняващи странични продукти и генерират поведение, "де-
монстриращо уважение към ученето". Не е трудно да се види какво не е на-
ред в повечето типове образователна среда и вече е направено много за 
създаване на дидактически материали, които правят ученето колкото се мо-
же по-лесно, както и за конструирането на условни връзки (в класната стая и 
навсякъде другаде), които дават на учениците мощни причини за получава-
не на образование.  
 Сериозен проблем възниква и когато младите хора отказват да служат 
във въоръжените сили и дезертират от армията или емигрират в други стра-
ни, но няма да осъществим чувствително промяна чрез "инспириране на по-
голяма лоялност или патриотизъм". Това, което трябва да се промени, са ус-
ловните връзки, каращи младите хора да се държат по определен начин 
към своето правителство. Правителствените санкции остават почти изцяло 
наказателни и злощастните странични продукти в достатъчна степен са ви-
дими в степента на вътрешните безредици и международните конфликти. 
Сериозен проблем е това, че оставаме почти непрекъснато във война с дру-
ги нации, но все още не сме стигнали далеч като атакуваме "напреженията, 
водещи до война" или като аплодираме войнствения дух, или променяме 
умовете на хората (където според ЮНЕСКО започват войните). Това, което 
трябва да се промени, са обстоятелствата, при които хората и нациите водят 
война. 
 Можем да сме разстроени и от факта, че много млади хора работят кол-
кото се може по-малко или че работниците не са особено продуктивни и 
често отсъстват, или че стоките често са с ниско качество, но няма да стиг-
нем далеч като инспирираме "чувство за майсторство или гордост от собст-
вената работа" или "чувство за достойнство от труда", или където уменията 
са част от нравите на кастата, като променяме "дълбоката емоционална съп-
ротива на кастовото суперего", както каза един писател. Нещо не е наред с 
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условните връзки, които карат хората да работят трудолюбиво и внимател-
но. (Други типове икономически условни връзки също не са наред.) 
 Уолтър Липман е казал, че "върховният въпрос пред човечеството" е как 
хората да се спасят от катастрофата, която ги заплашва, но за да отговорим 
на него, трябва да направим нещо повече от откриването на това, как хората 
могат "да направят себе си способни и желаещи да се спасят". Трябва да 
обърнем поглед към условните връзки, които карат хората да засилват шан-
совете тяхната култура да оцелее. Имаме физическите, биологичните и по-
веденческите технологии, необходими "да спасим себе си"; проблемът е 
как да накараме хората да ги използват. Може би "утопията трябва само да 
се желае", но какво означава това? Какви са основните характеристики на 
културата, които ще оцелеят, защото тя кара членовете си да работят за оце-
ляването ѝ? 
 
 Приложението на науката за поведението към планирането на култура-
та е амбициозно предложение, често смятано за утопично в пейоративния 
смисъл, и някои причини за скептицизма заслужават коментар. Често се 
твърди например, че има фундаментални различия между реалния свят и 
лабораторията, в която се анализира поведението. Докато лабораторната 
среда е измислена, реалният свят е истински; докато лабораторията е прос-
та, светът е комплексен; докато наблюдаваните в лабораторията процеси 
разкриват ред, поведението "навън" е изключително объркано. Това са 
действителни различия, но могат и да не останат такива, след като науката 
за поведението напредва, и често не трябва да се приемат сериозно дори и 
днес.  
 Разликата между измислените и естествените условия не е сериозна. 
Може да е естествено за гълъба да разравя листата и на намира трохички 
под тях в смисъл, че условните връзки са стандартни части от средата, в коя-
то се е появил гълъбът. Условните връзки, при които гълъбът кълве осветен 
диск на стената и след това храната се появява в хранилка под него, наисти-
на са неестествени. Но макар че програмираният апарат в лабораторията е 
измислен, а подреждането на листата и семената –   естествено, графиците, 
според които се подкрепя поведението, могат да бъдат направени идентич-
ни. Естественият график е и графикът на "променливото отношение" от ла-
бораторията и нямаме причини да се съмняваме, че поведението е повлия-
но от него и при двете условия. Когато ефектите на графика се изучават с по-
мощта на програмирани апарати, започваме да разбираме наблюдаваното 
в природата поведение, а след като в лабораторията започват да се изслед-
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ват все по-сложни условни връзки на подкрепление, се хвърля все повече 
светлина върху естествените условни връзки.  
 Същото се отнася и до опростяването. Всяка експериментална наука оп-
ростява условията, при които работи, особено на ранните етапи от развитие-
то си. Анализът на поведението естествено започва с поведението на прости 
организми по прост начин в проста среда. Когато се появява разумна степен 
на подреденост, апаратите и обстановката могат да се направят по-сложни. 
Движим се напред толкова бързо, колкото ни позволяват успехите, и прог-
ресът често не изглежда достатъчно бърз. Поведението е обезсърчаваща 
област, защото сме в толкова тесен контакт с него. Ранните физици, химици 
и биолози са се радвали на един вид естествена защита срещу сложността 
на своите области: те са били недокоснати от огромни обхвати от релевант-
ни факти. Можело е да изберат няколко неща за изучаване и да пренебрег-
нат останалата част от природата или като нерелевантна, или като очевидно 
недосегаема. Ако Джилбърт, Фарадей или Максуел можеха да хвърлят дори 
само бегъл поглед върху известното за електричеството днес, щяха да имат 
много повече проблеми в откриването на началните точки и във формули-
рането на принципи, които да не изглеждат "свръхопростени". За тяхно щас-
тие голяма част от известното днес в техните области, е станало такова в ре-
зултат на изследвания и технологична употреба, и не е трябвало да се отчи-
та, докато формулировките не са напреднали достатъчно. Поведенческият 
учен няма такъв късмет. Той пределно добре съзнава собственото си пове-
дение като част от предметната си материя. Неуловимите възприятия, три-
ковете на паметта, приумиците на сънищата, привидно интуитивните реше-
ния на проблемите –   тези и много други неща по отношение на човешкото 
поведение непрекъснато изискват внимание. Много по-трудно е да се наме-
ри начална точка и да се достигне до формулировки, които да не изглеждат 
прекалено прости.  
 Интерпретацията на сложния свят на човешките дела в термините на ек-
сперименталния анализ е без съмнение често пъти свръхопростена. Твърде-
нията се преувеличават, а ограниченията се пренебрегват. Истински голямо-
то свръхопростяване обаче е традиционното позоваване на психични състо-
яния, чувства и други аспекти на автономния човек, които поведенческият 
аналитик замества. Леснотата, с която менталистките обяснения могат да се 
измислят моментално, е може би най-добрият критерий за това, колко мал-
ко внимание трябва да им обръщаме. Същото може да се каже по отноше-
ние на традиционните практики. Възникващата от експерименталния ана-
лиз технология трябва да се оценява само в сравнение с онова, което се 
прави по други начини. Какво в крайна сметка можем да противопоставим 
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на ненаучната или преднаучната преценка, или здравия разум, или прозре-
нията, достигнати чрез личния опит? Това е наука или нищо и единственото 
решение на опростяването е да се научим как да се справяме със сложнос-
тите.  
 Науката за поведението все още не е готова да реши всички наши проб-
леми, но това е наука в прогрес и крайната ѝ адекватност не може да се пре-
ценява днес. Когато критиците твърдят, че тя не може да обясни този или 
онзи аспект на човешкото поведение, обикновено имат предвид, че никога 
няма да е в състояние да го направи, но анализът продължава да се развива 
и фактически е много по-напреднал, отколкото те осъзнават.  
 Важното е не толкова да знаем как да решим проблема, а как да търсим 
решения. Учените, които са се обърнали към президента Рузвелт с предло-
жението да се построи толкова мощна бомба, че да сложи край на Втората 
световна война само за няколко дни, не са можели да кажат, че знаят как да 
я направят. Всичко, което са можели да твърдят, е било, че знаят как да под-
ходят, за да открият начин. Поведенческите проблеми, които трябва да се 
разрешат в света днес, без съмнение са много по-сложни от практическото 
използване на ядрена ракета, а базисната наука със сигурност не е много 
напреднала, но знаем откъде да започнем да търсим решенията.  
 Предложението да се планира културата с помощта на научния анализ 
често води до пророчества за катастрофа в стил Касандра. Културата няма 
да работи така, както е планирана, непредвидените последствия може да са 
катастрофални. Рядко се предлагат доказателства, вероятно защото истори-
ята, изглежда, е на страната на провала –   много планове са се обърквали и 
вероятно е било така просто защото са били планирани. Заплахата в плани-
раната култура, каза г-н Кръч, е че непланираното "може никога да не въз-
никне отново". Трудно е обаче да се оправдае доверието, което се оказва 
на случайността. Вярно е, че случайностите са отговорни за почти всичко, ко-
ето човекът е постигнал досега, и без съмнение ще продължат да доприна-
сят за човешките постижения, но в случайността като такава няма никаква 
добродетел. Непланираното също може да се обърка. Идеосинкратичности-
те на ревнив управник, който разглежда всяко смущение като престъпление 
срещу себе си, могат да имат случайна стойност за оцеляването, ако законът 
и редът се поддържат, но военните стратегии на параноичния лидер имат 
същия произход, но могат да водят до съвършено различни последици. Ин-
дустрията, която възниква в неканализираното преследване на щастието, 
може да има случайна стойност за оцеляването, когато внезапно е необхо-
дим военна продукция, но тя може и да изтощава природните ресурси и да 
замърсява средата.  
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 Ако планираната култура задължително значи униформеност или строга 
дисциплина и уравниловка, тя може наистина да работи срещу по-нататъш-
ната еволюция. Ако хората са много сходни, ще е по-малко вероятно да по-
падат случайно на или да планират нови практики, а култура, направила хо-
рата абсолютно сходни, може да се подхлъзне по стандартен модел, от кой-
то няма бягство. Това би било лошо планиране, и ако търсим разнообразие-
то, не трябва да разчитаме на случайностите. Много случайни култури са би-
ли белязани от еднаквост и уравниловка. Строгите правила на управлението 
в партийните, религиозните и икономическите системи пораждат унифор-
меност, защото опростяват проблема на контрола. Традиционният образо-
вателен "Естаблишмънт" определя какво ученикът трябва да учи и на каква 
възраст, и прилага тестове, за да се увери, че изискванията са посрещнати. 
Уставите на правителствата и религиите обикновено са съвсем експлицитни 
и не позволяват особено разнообразие или промяна. Единствената надежда 
е планираното разнообразяване, в което се признава значението на разно-
образието. Отглеждането на растения и животни се движи към униформе-
ността, когато тя е важна (като при опростяването на селското стопанство 
или животновъдството), но изисква и планирано разнообразие.  
 Планирането не предотвратява полезни случайности. От хилядолетия 
хората използват влакната (памук, вълна, коприна) от случайни източници в 
смисъл, че са продукти на условните връзки на оцеляването, които не са тяс-
но свързани с условните връзки, направили ги полезни за хората. Синтетич-
ните влакна, от друга страна, са експлицитно планирани –   тяхната полза е 
взета предвид. Производството на синтетични влакна обаче не прави по-
малко вероятна еволюцията на нов вид памук, вълна или коприна. Случай-
ности все още се появяват и в действителност се подпомагат от онези, които 
изследват нови възможности. Може да се каже, че науката максимализира 
случайностите. Физикът не се ограничава с температурите, които се появя-
ват случайно в света, а произвежда непрекъснати серии от температури в 
много широк обхват. Поведенческият учен не се ограничава до графиците 
на подкрепление, които случайно се появяват в природата, а конструира 
широко разнообразие от графици, някои от които може и никога да не възн-
икнат случайно. Няма никаква добродетел в случайната природа на случа-
йността. Културата се развива, когато се появяват нови практики, те претър-
пяват подбор и не можем да чакаме да се появят случайно.  
 
 Друг тип противопоставяне на ново планиране на културата може да се 
формулира като: "Не би ми харесало" или в превод: "Културата ще е непри-
ятна и няма да ме подкрепя по начина, по който съм свикнал." Световната 
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реформа не се ползва от благоразположението на мнозинството, защото 
обикновено се асоциира с разрушаване на подкрепителите –   "пуританите 
са изрязали украсените с цветя и ленти колове и дървеното конче за люлее-
не е забравено", но планирането на нова култура е задължително вид ре-
форма и почти винаги задължително означава промяна на подкрепителите. 
Да се елиминира заплахата например значи да се елиминира тръпката от 
бягството: в един по-добър свят никой няма "да откъсва това цвете –   сигур-
ността ... от неговата леха –   опасността". Подкрепящата стойност на почив-
ката, релаксацията и свободното време задължително намалява, след като 
трудът се направи по-малко задължителен. Свят, в който няма нужда от мо-
рална борба, няма да предлага никакво подкрепление за успешния резул-
тат. Нито един новопокръстен в дадена религия няма да се радва на осво-
бождаването от "стреса на огромна тревожност" на кардинал Нюман. Изкус-
твото и литературата вече няма да имат причина да се възхищават на хора-
та, които издържат на страдание, излагат се на опасности или се борят, за да 
бъдат добри –   възможно е да не проявяваме никакъв интерес към картини 
или книги за тях. Изкуството и литературата на новата култура ще бъдат за 
други неща.  
 Това са огромни промени и е естествено внимателно да ги обмисляме. 
Проблемът е да се планира свят, който ще бъде харесван не от хората таки-
ва, каквито са сега, а от онези, които ще живеят в него. "Не би ми харесало" 
е оплакване на индивидуалист, който издига на преден план собствената си 
податливост на подкрепление като установена ценност. Свят, който ще бъде 
харесван от съвременните хора, ще увековечава статуквото. Той ще бъде ха-
ресван, защото хората са научени да го харесват и то поради причини, които 
невинаги издържат на щателен анализ. По-добър свят ще бъде харесван от 
онези, които живеят в него, защото е бил планиран с поглед към онова, кое-
то е или може да бъде най-подкрепящо. 
 Пълното скъсване с миналото е невъзможно. Планиращият новата кул-
тура винаги ще е обвързан с културата, тъй като няма да може да се освобо-
ди напълно от наследените от социалната среда, в която живее, предразпо-
ложености. До известна степен той задължително ще планира свят, който 
той харесва. Нещо повече: новата култура трябва да харесва на онези, които 
трябва да се придвижат в нея, а те задължително са продукт на по-старата 
култура. В рамките на тези практически ограничения обаче трябва да е въз-
можно да се минимизира ефектът на случайните характеристики на преоб-
ладаващите култури и да се обърнем към източниците на нещата, които хо-
рата наричат добри. Крайните източници могат да се намерят в еволюцията 
на видовете и в еволюцията на културата.  
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 Понякога се казва, че научното планиране на културата е невъзможно, 
защото човек просто няма да приеме факта, че може да бъде контролиран. 
Дори и ако може да се докаже, че човешкото поведение е напълно детер-
минирано, казва Достоевски�, човек 
"все пак ще направи нещо просто от перверзност –   ще създаде разрушение 
и хаос, просто за да докаже своето... И ако всичко това може на свой ред да 
се анализира и предотврати чрез предвиждането на онова, което ще се слу-
чи, тогава човек тенденциозно ще полудее, за да докаже тезата си." 
 
 Внушението е, че тогава той ще е извън контрол, сякаш лудостта е няка-
къв специален тип свобода или пък поведението на психотика не може да 
се предвиди и контролира.  
 Има известен смисъл, в който Достоевски може и да е прав. Литература-
та за свободата може да вдъхновява съществено финансово противопоста-
вяне на контролиращите практики, за да генерира ако не психотична, то по-
не невротична реакция. Съществуват признаци на емоционална нестабил-
ност у онези, които са били дълбоко повлияни от нея. Нямаме по-добра ин-
дикация за бедата на традиционния либерал от горчивината, с която той 
дискутира възможността за съществуване на наука и технология на поведе-
нието, и тяхното използване в преднамереното планиране на културата. Из-
ползването на обидни имена е често срещано. Артур Кьостлер нарича бихе-
виоризма "монументална тривиалност". Според него той представлява 
"просене на въпроси по героична скала". Той е захвърлил психологията в 
"модерна версия на Тъмните векове". Бихевиористите използват "педанти-
чен жаргон", а подкрепление е "мръсна дума". Апаратите в оперантната ла-
боратория са "измишльотини". Питър Гей, чиято научна работа върху Прос-
вещението от ХVIII век би трябвало да го е подготвила за съвременен инте-
рес към планирането на културата, говори за "вродения наивитет, интелек-
туалния банкрут и полупреднамерената жестокост на бихевиоризма". 
 Друг симптом е един вид слепота за настоящото състояние на науката. 
Кьостлер каза, че "най-впечатляващият експеримент в "предвиждането и 
контрола на поведението" е да се обучат гълъби чрез оперантното обусла-
вяне да ходят наперено с неестествено високо вдигнати глави". Той параф-
разира "теорията за ученето" така: 
"Според бихевиористичната доктрина цялото учене се осъществява по пътя 
на уцелването и изпускането или метода на пробите и грешките. Правилна-
та реакция на даден стимул се уцелва случайно и има награждаващ или, 
както твърди жаргонът, подкрепящ ефект; ако подкреплението е силно или 
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достатъчно често повтаряно, реакцията ще бъде "запечатана" и се формира 
S-R връзка (връзка стимул-реакция)." 
 
 Модата на тази парафразата е минала преди близо 70 години.  
 Други често срещани погрешни интерпретации включват твърденията, 
че научният анализ третира цялото поведение като реакции на стимули или 
като "въпрос на условни рефлекси", че не признава приноса на генетичното 
наследство за поведението и че игнорира съзнанието. (Ще видим в следва-
щата глава, че бихевиористите са отговорни за по-голямата част от строгите 
дискусии върху природата и използването на това, което се нарича съзна-
ние.) Твърдения от този вид често се появяват в хуманитарните науки –   об-
ласт, която някога се е отличавала с академизъм, но за историка на бъдеще-
то ще е трудно да реконструира настоящата поведенческа наука и техноло-
гия от онова, което е написано от техните критици.  
 Друга практика е бихевиоризмът да се обвинява за всичките ни злини. 
Тя има дълга история: римляните са обвинявали християните, а християните 
–   римляните за земетресенията и епидемиите. Може би никой не е отишъл 
толкова далеч в обвиняването на научната концепция за човека за сериоз-
ните проблеми, с които се сблъскваме днес, колкото анонимен автор в 
Times Literary Supplement [Литературната добавка на в-к Таймс]: 
 

"По време на последния половин век различните наши интелекту-
ални лидери са ни обусловили (самата дума е продукт на бихевио-
ризма) да разглеждаме света в количествени и прикрито детерми-
нистични термини. Философите и психолозите по сходен начин са 
ерозирали всичките ни стари допускания за свободната воля и мо-
ралната отговорност. Научени сме били да вярваме, че единствен-
ата реалност лежи във физическия ред на нещата. Ние не иниции-
раме действие, а реагираме на серия от външни стимули. Едва през 
последните години започваме да виждаме как това становище за 
света ни обсебва: тъжните събития в Далас и Лос Анжелис..." 

 
 С други думи, научният анализ на човешкото поведение е отговорен за 
убийствата на Джон и Робърт Кенеди. Заблуждение с такъв размер, изглеж-
да, потвърждава предсказанието на Достоевски. Политическото убийство е 
имало прекалено дълга история, за да е било инспирирано от науката за по-
ведението. Ако трябва да се обвинява някаква теория, то това е единствено 
универсалната теория за свободния и достойния автономен човек.  
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 Има, разбира се, основателни причини контролът на човешкото поведе-
ние да получава такава яростна съпротива. Най-често срещаните техники са 
неприятни и трябва да се очаква известна степен на контраконтрол. Контро-
лираният може да се премести извън обсега му (контролиращият ще работи 
усилено, за да го държи там), но може и да атакува, и начините това да се 
направи са се появили като важни стъпки в еволюцията на културите. Така 
членовете на дадена група установяват принципа, че е погрешно да се из-
ползва сила и наказват тези с всички налични средства, които я използват. 
Правителствата кодифицират принципа и наричат използването на сила не-
законно, а религиите го наричат грешно, като създават условни връзки, за 
да го потискат. Когато контролиращите тогава се обърнат към методи, които 
не са неприятни, но имат отложени неприятни последствия, се появяват до-
пълнителни принципи. Групата нарича погрешно да се контролира чрез из-
мама например и тогава правителствените и религиозните санкции следват 
веднага.  
 Видяхме, че литературата за свободата и достойнството са разширили 
тези контраконтролиращи мерки в усилието си да потиснат всички контро-
лиращи практики, дори когато нямат неприятни последствия или имат подк-
репящи последствия. Планиращият културата попада под обстрел, защото 
експлицитното планиране внушава контрол (дори и само контрола, упраж-
няван от планиращия). Въпросът често се формулира така: "Кой трябва да 
контролира?" и се повдига обикновено, ако отговорите са задължително 
заплашителни. За да предотвратим злоупотребата с контролиращата власт 
обаче, трябва да обърнем поглед не към самия контролиращ, а към услов-
ните връзки, при които той се ангажира с контрола.  
 Подведени сме от различията във видимостта на контролиращите мер-
ки. Египетският роб, сечейки в кариерата камък за пирамидата, е работел 
под надзора на войник с камшик, на когото е било плащано за да го размах-
ва. Неговият господар получавал заплащането си от фараон, който пък бил 
убеден в необходимостта от непревземаема гробница. В това го убеждава-
ли жреци, защитаващи идеята поради привилегиите и властта, които при 
това положение попадали в ръцете им и т.н. Камшикът е по-очевиден инст-
румент за контрол от надниците, а те са по-видими от жреческите привиле-
гии, които са по-видими от перспективата за охолен бъдещ живот. Има 
свързани различия и в резултатите. Робът ще избяга, ако може, войникът 
или господарят му ще се оттеглят или ще стачкуват, ако икономическите ус-
ловни връзки са прекалено слаби, фараонът ще уволни жреците и ще поло-
жи основите на нова религия, ако богатството му неправомерно изтънее, а 
жреците ще изместят подкрепата си към негов опонент. Вероятно е да по-
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сочваме видимите примери на контрол, защото поради яркостта и яснотата 
на ефекта им те, изглежда, поставят началото на нещо, но е голяма грешка 
да пренебрегваме невидимите форми.  
 Отношението между контролиращия и контролирания е реципрочно. 
Ученият в лабораторията, изучаващ поведението на гълъба, създава услов-
ни връзки и наблюдава техните ефекти. Неговият апарат упражнява видим 
контрол върху гълъба, но не трябва да пренебрегваме контрола, упражня-
ван от гълъба. Поведението му е определило дизайна на апарата и процеду-
рите, в които той се използва. Такъв реципрочен контрол е характерен за 
цялата наука. Както Френсис Бейкън казва, за да можем да командваме 
природата, трябва да ѝ се подчиняваме. Планиращият циклотрон учен е под 
контрола на частиците, които изучава. Поведението, с което родител конт-
ролира детето си неприятно или чрез положителното подкрепление, се 
оформя и поддържа от реакциите на детето. Психотерапевтът променя по-
ведението на пациента си по начини, които са били оформени и поддържа-
ни от неговите успехи в промяната на това поведение. Правителство или ре-
лигия предписват и налагат санкции, избрани поради ефективността им в 
контролирането на гражданите или послушниците. Работодателят кара слу-
жителите си да работят усилено и внимателно чрез системата за заплащане, 
детерминирана от ефектите ѝ върху поведението. Практиките на учителя в 
класната стая са оформени и поддържани от ефектите им върху учениците. 
В много истински смисъл тогава робът контролира надзирателя, детето –   
родителя, пациентът –   терапевта, гражданинът –   държавата, послушникът 
–   религията, работникът –   работодателя, а ученикът –   учителя.  
 Вярно е, че физикът планира циклотрон, за да контролира поведението 
на определени атомни частици; частиците не се държат по характерен на-
чин, за да го накарат да направи това. Надзирателят използва камшик, за да 
накара роба да работи; робът не работи, за да накара надзирателя да из-
ползва камшика. Намерението или целта, внушавани от фразата "за да" са 
въпрос на степен, до която условните връзки са ефективни в промяната на 
поведението, а следователно и степента, до която те трябва да се вземат 
предвид в обяснението му. Частицата не е повлияна от последствията от 
своите действия и няма причина да говорим да намерение или цел, но ро-
бът може да е повлиян от последствията от своите действия. Реципрочният 
контрол не е задължително преднамерен нито в едната, нито в другата по-
сока, но става такъв, когато последствията направят така, че да се чувстват. 
Майката се научава да взема бебето на ръце и да го носи, за да го накара да 
спре да плаче и може да се научи да прави това преди бебето да се научи 
да плаче, за да го вземат на ръце и да го носят. За известно време единстве-
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но поведението на майката е преднамерено, но и поведението на детето 
може да стане такова.  
 
 Архетипният модел на контрола за доброто на контролирания е добро-
желателният диктатор, но не е никакво обяснение да се каже, че той дейст-
ва доброжелателно, защото е доброжелателен или защото се чувства доб-
рожелателен, и естествено оставаме подозрителни, докато не можем да по-
сочим условните връзки, които генерират доброжелателното поведение. 
Чувствата на доброжелателност или състрадание могат да придружават то-
ва поведение, но могат и да възникват от много нерелевантни условия. Сле-
дователно те не са гаранция, че контролиращият задължително ще контро-
лира добре себе си и другите, защото се чувства състрадателен. Разказва се, 
че Рамакришна, вървейки с богат приятел, бил шокиран от бедността на ня-
кои селяни. Той възкликнал пред приятеля си: "Дай на тези хора по една 
дреха, нахрани ги и им раздай масло за главите им." Когато приятелят му 
първо отказал, Рамакришна избухнал в сълзи: "Ти, отрепка такава! –   плачел 
той. –   Оставам с тези хора. Те нямат никой, който да се грижи за тях. Няма 
да ги напусна." Забелязваме, че Рамакришна е бил загрижен не за духовно-
то състояние на селяните, а за дрехите, храната и предпазването от слънце-
то. Чувствата му обаче не са били страничен продукт на ефективно дейст-
вие: с цялата сила на своето "самади" той не е имал нищо друго, което да 
им предложи, освен състрадание. Макар че културите се подобряват от хо-
рата, чиято мъдрост и състрадание могат да осигуряват насоки за онова, ко-
ето правят или ще направят, крайното подобрение идва от средата, която ги 
прави мъдри и състрадателни.  
 Големият проблем е да се създаде ефективен контраконтрол, а следо-
вателно да се направят някои съществени последствия релевантни на пове-
дението на контролиращия. Някои класически примери за липса на баланс 
между контрол и контраконтрол възникват, когато контролът се делегира и 
тогава контраконтролът става неефективен. Болниците за психотични паци-
енти и домовете за умствено изостанали, сираци и възрастни хора са печал-
но известни със слабия си контраконтрол, защото онези, които са загрижени 
за добруването на такива хора, често не знаят какво става. Затворите почти 
не предлагат възможност за контраконтрол, както посочват най-често из-
ползваните мерки за контрол. Контролът и контраконтролът имат тенденци-
ята да се дислоцират, когато контролът се поеме от организирани агенции. 
Неформалните условни връзки са обект на бързо приспособяване, когато 
ефектите им се променят, но условните връзки, които организациите оста-
вят на специалистите, могат да са незасегнати от много от последствията. 
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Тези, които плащат за образованието например, могат да загубят допир с 
онова, което се преподава, и с използваните методи. Учителят е обект само 
на контраконтрола, упражняван от ученика. В резултат училището може да 
стане абсолютно автократично или напълно анархично, и онова, което се 
преподава, може да остарее, след като светът се променя, или да бъде ре-
дуцирано до нещата, които учениците ще се съгласят да учат. Сходен проб-
лем съществува в юриспунденцията, когато продължават да се налагат зако-
ни, които вече не са подходящи за практиката в общността. Правилата нико-
га не генерират поведение, абсолютно подходящо за условните връзки, от 
които правилата са извлечени, и несъответствието се утежнява още повече, 
ако условните връзки се променят, а правилата останат ненакърнени. По 
сходен начин стойностите, наложени върху стоките от икономическите 
предприятия, могат да загубят съответствието си с подкрепящите ефекти на 
стоките, когато последните се променят. Накратко, организираната институ-
ция, която е нечувствителна към последствията от своята практика, не е 
обект на съществен тип контраконтрол.  
 Често изглежда, че самоуправлението решава проблема като идентифи-
цира контролиращия с контролирания. Принципът контролиращият да се 
прави член на групата, която контролира, би трябвало да се приложи и към 
планиращия културата. Човек, който създава някакъв инструмент за собст-
вена употреба, предполагаемо взема предвид интересите на потребителя и 
човекът, който планира социална среда, в която трябва да живее, вероятно 
ще направи същото. Той ще подбира доброто или ценностите, които са важ-
ни за него, и ще създава типа условни връзки, към които той може да се 
адаптира. При демокрацията контролиращият може да се открие сред конт-
ролираните, макар че се държи по различен начин в двете роли. Ще видим 
по-късно, че има известен смисъл, в който културата контролира самата се-
бе си така, както човек контролира себе си, но процесът изисква по-внима-
телен анализ.  
 
 Преднамереното планиране на културата в смисъл, че поведението 
трябва да се контролира, понякога се нарича етично или морално неправил-
но. Етиката и моралът се занимават особено много с извикването на преден 
план на по-отдалечените последствия от поведението. Има моралност на 
естествените последствия. Как човек може да се държи настрана от вкусната 
храна, ако тя по-късно ще го разболее? Или как да се подложи на болка или 
изтощение, ако трябва да направи това, за да достигне до безопасността? 
Социалните условни връзки е много по-вероятно да повдигат морални или 
етични въпроси. (Както отбелязахме, термините се отнасят до нравите на 
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групите.) Как човек може да се въздържа от отнемането на неща, принадле-
жащи на други, за да избегне наказанието, което може да последва? Или 
как да се подложи на болка или изтощение, за да спечели тяхното одобре-
ние? 
 Практическият въпрос, който вече разгледахме, е как отдалечените пос-
ледствия могат да се направят ефективни. Без помощ човек придобива мно-
го ограничено морално или етично поведение при условията на природните 
или социалните условни връзки. Групата осигурява подкрепящите условнос-
ти, когато описва практиките си в кодекси или правила, които казват на ин-
дивида как да се държи, и когато налага тези правила с допълнителни ус-
ловни връзки. Максимите, поговорките и другите форми на народна мъд-
рост дават на човека причини за подчиняването на правилата. Правителст-
вата и религиите формулират условните връзки, които поддържат в извест-
на степен по-експлицитно, а образованието съобщава правила, които пра-
вят възможно удовлетворяването както на природните, така и на социални-
те условни връзки без човек директно да е бил изложен на тях.  
 Всичко това е част от социалната среда, наречена култура, и основният 
ефект, както видяхме, е да се постави индивидът под контрола на по-отда-
лечените последствия от своето поведение. Ефектът е имал стойност за оце-
ляването в процеса на културната еволюция, тъй като практиките възникват, 
защото онези, които ги практикуват, са по-добре. Има един вид природна 
моралност както в биологичната, така и в културната еволюция. Биологична-
та еволюция е направила човешкия вид по-чувствителен към средата си и 
по-умел в боравенето с нея. Културната еволюция е станала възможна чрез 
биологичната и е поставила човешкия организъм под много по-широкия 
контрол на средата.  
 Казваме, че има нещо "морално погрешно" в тоталитарната държава, в 
хазартната институция, в неконтролираните надници на парче, в продажба-
та на вредни вещества или в неправомерното лично влияние не поради ня-
какъв абсолютен набор от ценности, а защото всички тези неща имат непри-
ятни последствия. Последствията са отложени и наука, която изяснява тях-
ното отношение към поведението, е в най-добрата възможна позиция да 
определи по-добър свят в етичен или морален смисъл. Следователно не е 
вярно, че емпиричният учен трябва да отрича, че може да има "каквато и да 
е научна загриженост за човешките и политическите ценности и цели" или 
че моралността, справедливостта и редът под ръководството на закона се 
намират "отвъд оцеляването".  
 Една специална ценност в научната практика също е релевантна. Уче-
ният работи при условни връзки, които минимализират непосредствените 
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лични подкрепители. Нито един учен не е "непорочен" в смисъл, че е извън 
обсега на непосредствените подкрепители и други последствия от поведе-
нието му играят важна роля. Ако планира експеримент по определен начин 
или спира експеримент в определена точка, защото резултатите ще потвър-
дят дадена теория, носеща името му, или ще имат приложение в производ-
ството, от което той може да получи пари, или ще впечатлят агенциите, под-
крепящи финансово изследванията му, той със сигурност ще се сблъска с 
неприятности. Публикуваните резултати на учените са обект на много бърза 
проверка от страна на колегите и учен, позволяващ си да бъде зашеметен от 
последствия, които не са част от предметната му материя, е вероятно да се 
намери в голяма беда. Да се каже че учените са следователно по-морални 
или етични от другите хора или че имат по-прецизно развито етично чувст-
во, значи да се направи грешката да се приписва на учения онова, което е в 
действителност характеристика на средата, в която работи.  
 Почти всеки прави етични и морални преценки, но тази идея не означа-
ва, че човешкият вид има "вродена потребност или нужда от етични стан-
дарти". (По същата логика бихме могли да кажем, че има вродена потреб-
ност или нужда от неетично поведение, тъй като почти всеки се държи нее-
тично в един или друг момент.) Човекът не е възникнал като етично или мо-
рално животно. Той е еволюирал до степен, в която е конструирал етична 
или морална култура. Той се различава от другите животни не в притежава-
нето на морално или етично чувство, а в това, че е способен да генерира мо-
рална или етична социална среда.  
 
 Преднамереното планиране на културата и контролът на човешкото по-
ведение, който се внушава от него, са от съществено значение, ако човеш-
кият вид трябва да продължи да се развива. Нито биологичната, нито кул-
турната еволюция са някаква гаранция, че неизбежно се движим напред 
към по-добър свят. Дарвин завършва "Произход на видовете" с прочутото 
изречение: "И след като естественият подбор работи единствено чрез и за 
доброто на всяко същество, всички телесни и умствени надарености ще 
имат тенденцията да прогресират към съвършенство." А Хърбърт Спенсър 
твърди, че "крайното развитие на идеалния човек е логически сигурно" (ма-
кар че Медауор посочва, че Спенсър е променил становището си, когато 
термодинамиката издига идеята за различен тип крайна точка в понятието 
за ентропията). Тенисън споделя ескатологичния оптимизъм на своето вре-
ме като посочва "едно твърде божествено събитие, към което се движи 
всичко живо". Изчезналите видове и изчезналите култури обаче свидетелст-
ват за възможността от фиаско.  
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 Стойността на оцеляването се променя с промяната на условията. Нап-
ример силната податливост на подкрепление от някакви типове храни, сек-
суален контакт и агресивна вреда някога е била изключително важна. Кога-
то човек прекарва огромна част от деня си в търсене на храна, е било важно 
бързо да се научи къде да я намира и как да я лови, но с появата на селск-
ото стопанство, животновъдството и начините за съхраняването на храната 
предимството е било загубено, а способността да бъдеш подкрепян от хра-
ната днес води до преяждане и болест. Когато гладът и епидемиите често 
покосявали населението, е било важно хората да се размножават при всяка 
възможност, но с подобрените санитарни условия, медицина и селско сто-
панство, податливостта на сексуално подкрепление сега означава свръхна-
селение. Във време, когато човекът е трябвало да се защитава от хищници, 
включително и другите хора, е било важно всеки признак за нанесена вреда 
на хищника да подкрепя поведението, имащо този ефект, но с еволюцията 
на организираното общество податливостта на този вид подкрепление е 
станала по-малко важна и днес може да пречи на по-полезните социални 
отношения. Една от функциите на културата е да коригира тези вродени 
диспозиции чрез създаването на техники за контрол и особено за самоконт-
рол, които опосредстват ефектите на подкреплението.  
 Дори при стабилни условия даден вид може да придобие неадаптивни 
или маладаптивни характеристики. Самият процес на оперантното обусла-
вяне осигурява пример. Бързата реакция на подкреплението трябва да е 
имала стойност за оцеляването и много видове са стигнали до точка, в която 
едно-единствено подкрепление има съществен ефект. Но колкото по-бързо 
организмът се учи, толкова по-уязвим става за случайните условни връзки. 
Случайната поява на подкрепител засилва всяко осъществяващо се поведе-
ние и го поставя под контрола на настоящите стимули. Наричаме резултати-
те суеверие�. Доколкото знаем, всеки вид, способен на учене от нови подк-
репители, е предмет на суеверие, а последствията често са катастрофални. 
Културата коригира този дефект, когато разработва статистически процеду-
ри, препятстващи ефектите на случайните условни връзки и поставящи пове-
дението под контрола само на онези последствия, които са функционално 
свързани с него. 
 Това, от което се нуждаем, е повече, а не по-малко контрол и това само 
по себе си е инженерингов проблем с първостепенна важност. Доброто на 
културата не може да функционира като източник на истински подкрепите-
ли за индивида, а подкрепителите, измислени от културите, за да карат чле-
новете си да работят за оцеляването им, често са в конфликт с личните под-
крепители. Броят на експлицитно ангажираните в подобряването на дизай-
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на на автомобилите например надвишава многократно броя на онези, кои-
то се занимават с подобряване на живота в градските гета. Това не е така, 
защото автомобилът е по-важен от начина на живот, а по-скоро защото ико-
номическите условни връзки, каращи хората да подобряват автомобилите, 
са много мощни. Те възникват от личните подкрепители на онези, които 
произвеждат автомобили. Никакви подкрепители със съразмерна сила не 
насърчават инженеринга за чистото оцеляване на културата. Освен това, 
технологията на автомобилостроенето е далеч по-напреднала от технологи-
ята на поведението. Тези факти просто подчертават значението на заплаха-
та, отправяна от литературата за свободата и достойнството.  
 
 Чувствителен тест за степента, до която културата подпомага собствено-
то си бъдеще, е отношението към свободното време. Някои хора имат дос-
татъчно власт, за да принуждават или да карат другите да работят за тях по 
такъв начин, че самите те няма какво толкова да правят. Те си "почиват". Та-
кива са и тези, които живеят в особено благоприятен климат. Такива са и де-
цата, умствено изостаналите или психично болните, възрастните и другите, 
за които се грижат останалите хора. Такива са и членовете на охолните об-
щества и тези на благосъстоянието. Всички тези хора изглеждат способни да 
"правят каквото си поискат" и това е естествена цел за либерала. Свободно-
то време е резюмето на свободата.  
 Видът е подготвен за кратки периоди на безделие –   когато са напълно 
заситени след богата храна или когато опасността е успешно избягната, хо-
рата почиват или спят така, както правят и другите биологични видове. Ако 
това условие продължи малко по-дълго време, те дори могат да се ангажи-
рат в различни форми на игра –   сериозно поведение, което в момента има 
не-сериозни последствия. Резултатът е обаче много различен, когато няма 
какво да се прави за дълги периоди от време. Затвореният в клетка лъв в зо-
ологическата градина –   добре нахранен и в безопасност, не се държи като 
заситения лъв в саваната. Сходно на институционализираното човешко съ-
щество, той се изправя пред проблема на свободното време в най-тежката 
му форма: няма какво да прави. Свободното време е условие, за което чо-
вешкият вид е много лошо подготвен, защото съвсем доскоро на него се е 
радвал само много ограничен кръг, който не е допринасял особено за гене-
тичния пул. Големи групи от хора днес "са свободни" за чувствително по-
дълги периоди от време, но не е имало никакъв шанс за ефективен подбор 
както на релевантното генетично наследство, така и на релевантната култу-
ра.  
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 Когато вече не действат силните подкрепители, по-слабите заемат мес-
тата им. Сексуалното подкрепление оцелява и при охолството или благосъс-
тоянието, защото се занимава с оцеляването на вида, а не толкова на инди-
вида, а постигането на сексуално подкрепление не е нещо, което човек де-
легира на другите. Сексуалното поведение следователно заема видно място 
в свободното време. Подкрепителите, които остават ефективни, могат да 
бъдат измислени или открити като например храни, които продължават да 
подкрепят дори когато човек не е гладен, вещества като алкохол, марихуана 
или хероин, които случайно са подкрепящи поради нерелевантни причини, 
или масаж. Всеки слаб подкрепител става мощен, когато се получава по 
подходящ график и графикът на променливо отношение, който може да се 
открие във всички хазартни дейности, излиза на преден план в свободното 
време. Същият график обяснява отдадеността на ловеца, рибаря или колек-
ционера, където онова, което се лови или колекционира, няма кой знае как-
во значение. В игрите и спорта условните връзки са специално измислени, 
за да направят тривиални събития изключително важни. Хората по време на 
свободното си време стават и зрители, гледащи сериозните поведения на 
другите например в древноримския цирк или съвременната футболна игра, 
в театъра или в киното, или слушат и четат обяснения за сериозното поведе-
ние на други хора например в клюките или литературата. Малка част от това 
поведение допринася за личното оцеляване или за оцеляването на култура-
та.  
 Свободното време отдавна се асоциира с художествена, литературна 
или научна продуктивност. Човек трябва да има свободно време, за да се 
отдаде на тези дейности и само достатъчно охолното общество може да ги 
подкрепя на широка основа. Самото свободно време обаче не води задъл-
жително до изкуство, литература или наука. Необходими са специални кул-
турни условия. Онези, които са загрижени за оцеляването на културата си 
следователно, ще отправят поглед към условностите, които остават когато 
належащите условни връзки във всекидневния живот са били смекчени.  
 Често се казва, че охолната култура може да си позволи свободното 
време, но не можем да бъдем сигурни в това. За  онези, които работят уси-
лено, е лесно да объркват състоянието на безделие с подкрепление, отчасти 
защото то често придружава подкреплението, и щастието (както и свобода-
та) отдавна се асоциира с правенето "каквото душа поиска", но същевре-
менно фактическият ефект върху човешкото поведение може да заплашва 
оцеляването на културата. Огромният потенциал на онези, които няма какво 
да правят, не може да се пренебрегва. Те могат да са продуктивни или дест-
руктивни, запазващи или консумиращи. Могат да стигнат границата на свои-
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те възможности или да бъдат превърнати в машини. Могат да подкрепят 
културата, ако са силно подкрепяни от нея, или да дезертират, ако животът 
е скучен. Те могат да бъдат или да не бъдат подготвени да действат ефек-
тивно, когато безделието свърши.  
 Безделието е едно от големите предизвикателства за онези, които са 
загрижени за оцеляването на културата, защото всеки опит да се контроли-
ра какво човекът прави, когато не му се налага да прави нищо, е особено ве-
роятно да бъде атакуван като неправомерна намеса. Животът, свободата и 
преследването на щастие са основни права. Но това са правата на отделния 
човек и са отбелязани като такива по времето, когато литературата за свобо-
дата и достойнството се е занимавала с превъзнасянето на индивида. Те 
имат много слабо отношение към оцеляването на културата.  
 Планиращият културата не е нито натрапник, нито "шило". Той не се на-
месва, за да пречи на естествен процес, той е част от естествения процес. Ге-
нетикът, който променя характеристиките на вида чрез селективно отглеж-
дане или чрез промяна на гените, може да изглежда, че се меси в биологич-
ната еволюция, но той прави това, защото неговият вид е еволюирал до сте-
пен, в която е бил способен да развие науката генетика и културата, караща 
членовете си да имат предвид бъдещето на вида.  
 Тези, които са били накарани от културата си да действат за подпомага-
нето на оцеляването ѝ чрез планирането, трябва да приемат факта, че про-
менят условията, при които хората живеят, и следователно се ангажират в 
контрол върху човешкото поведение. Добрата среда е също толкова въпрос 
на контрол на човешкото поведение, колкото и лошата, добрите условия на 
заплащане –   също колкото и експлоатацията, доброто преподаване –   съ-
що колкото и наказателните упражнения. Нищо няма да спечелим като из-
ползваме по-мека дума. Ако сме доволни просто да "влияем" върху хората, 
няма да стигнем по-далеч от първоначалното значение на тази дума –   
"етерният поток, за който се е смятало, че тече от звездите и влияе върху 
действията на хората". 
 Атакуването на контролиращите практики е, разбира се, форма на конт-
раконтрол. То може да донесе неоценима полза, ако по този начин се под-
берат по-добри контролиращи практики. Литературата за свободата и дос-
тойнството обаче е допуснала грешката да смята, че потиска контрола, а не 
че го коригира. По този начин се разстройва реципрочният контрол, чрез 
който културата еволюира. Да откажеш да упражняваш контрол, защото в 
някакъв смисъл целият контрол е погрешен, значи да оттегляш възможност-
та за съществени форми на контраконтрол. Видяхме някои от последствия-
та. Наказателните мерки, които иначе литературата за свободата и достойн-
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ството е спомогнала да се елиминират, вместо това се подпомагат. Предпо-
читанието към методи, които правят контрола невидим или позволяват той 
да бъде дегизиран, е заклеймило онези, които са в позицията да упражня-
ват конструктивен контраконтрол с използването на слаби мерки.  
 Това може да е летална културна мутация. Нашата култура е произвела 
нужната наука и технология за спасяване на себе си. Тя има богатството, не-
обходимо за ефективно действие. В значителна степен тя е загрижена за 
собственото си бъдеще. Ако обаче продължава да приема свободата и дос-
тойнството, а не собственото си оцеляване за основна ценност, тогава е въз-
можно някоя друга култура да има по-голям принос за бъдещето. Защитни-
кът на свободата и достойнството може тогава като Сатаната на Милтън� да 
продължи да си казва, че има "ум, който не трябва да се променя от мястото 
и времето" и напълно самодостатъчна лична идентичност ("Какво значение 
има къде, ако аз ще съм си все същия?"), но независимо от това ще открие 
себе си в ада с никаква друга утеха, освен с илюзията, че "тук поне ще бъ-
дем свободни". 
 

* 
 Културата прилича на експерименталното пространство, използвано в 
изучаването на поведението. Тя е набор от условни връзки на подкрепление 
–   понятие, което едва наскоро започна да се разбира по-добре. Възниква-
щата технология на поведението е етично неутрална, но когато се прилага 
към планирането на културата, оцеляването на културата функционира като 
ценност. Работещите в името на културата си трябва да предвидят някои от 
проблемите, които трябва да се разрешат, но много от днешните характе-
ристики на културата видимо имат отношение към нейната стойност за оце-
ляването. Плановете, откривани в утопичната литература, се позовават на 
определени опростяващи принципи. Те имат достойнството, че подчертават 
стойността за оцеляването: Дали утопията ще работи? Светът като цяло, раз-
бира се, е много по-сложен, но процесите са едни и същи, и практиките ра-
ботят поради същите причини. Преди всичко, има го същото предимство в 
постулирането на задачите в поведенчески термини. Използването на нау-
ката в планирането на културата обикновено среща съпротива. Казва се, че 
науката е неадекватна, че използването ѝ може да има ужасни последствия, 
че няма да произведе последствия, които членовете на други култури ще ха-
ресат и във всеки случай че хората някак си ще откажат да бъдат контроли-
рани. Злоупотребата с технологията на поведението е сериозен въпрос, но 
можем най-добре да се предпазим от нея като търсим не наказващите конт-
ролиращи, а условните връзки, при които те контролират. Трябва да се изс-
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ледва не добронамереността на контролиращия, а условните връзки, при 
които той контролира добронамерено. Целият контрол е реципрочен и вза-
имната размяна на контрол и контраконтрол е съществена за еволюцията на 
културата. Тя се осуетява от литературата за свободата и достойнството, коя-
то интерпретира контраконтрола като потискане, а не като корекция на кон-
тролиращите практики. Ефектите могат да бъдат смъртоносни. Независимо 
от забележимия напредък, може да се окаже, че културата ни има фатален 
недостатък. Някоя друга култура може тогава да допринесе по-съществено 
за бъдещето.  
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9. КАКВО Е ЧОВЕКЪТ? 

 
 
 
 
 
 След като науката за поведението започва да приема стратегията на фи-
зиката и биологията, автономният субект, на когото традиционно се е при-
писвало поведението, се замества от средата –   средата, в която видовете 
са възникнали и в която се оформя и поддържа поведението на индивида. 
Превратностите на становището за средата показват колко трудно е било да 
се направи тази промяна. Отдавна се признава, че поведението на човека 
дължи нещо на предшестващите събития и че средата е по-обещаваща точ-
ка за атака, отколкото самия той. Както Крейн Бринтън отбелязва, "програ-
мата за промяна на нещата, а не само за "преобръщане" на хората" е същес-
твена част от Английската, Френската и Руската революции. Едва Робърт Оу-
ен според Тревелян е първият, който "ясно осъзна и учеше, че средата изг-
ражда характера и че тя е под човешки контрол", или, както пише Джилбърт 
Селдс, "че човекът е създание на обстоятелствата, че ако промените средата 
на тридесет малки хотентота и тридесет малки английски деца на аристок-
рацията, аристократите ще станат хотентоти по всички практически въпроси, 
а хотентотите –   малки консерватори." 
 Доказателствата за тоталното позоваване на средата са достатъчно яс-
ни. Хората са изумително различни на различни места и вероятно това е та-
ка точно заради местата. Номадите на кон в Монголия и астронавтите в кос-
моса са различни хора, но, доколкото знаем, ако бяха разменени по време 
на раждането, биха заели мястото на другия. (Изразът "разменям си места-
та" показва колко тясно идентифицираме поведението на човека със среда-
та, в която то се появява.) Трябва обаче да знаем много повече, преди фак-
тът да стане полезен. Какво е това нещо в средата, което създава хотентота? 
И какво трябва да се промени, за да се създаде вместо него английски кон-
серватор? 
 Както ентусиазмът на защитниците на средата, така и техните обикнове-
но позорни провали са илюстрирани от утопичния експеримент в Нова хар-
мония на Оуен. Дългата история на реформа на средата в образованието, 
пенологията, индустрията и семейния живот, да не споменаваме управле-
нието и религията, показва същия модел. Различните типове среда се конст-
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руират по модела на защитниците на средата, в който се чества доброто по-
ведение, но то не успява да се появи. Двеста години история на този вид 
яростно защитаване на средата нямат какво толкова да покажат и то поради 
една много проста причина. Трябва да знаем как работи средата преди да 
можем да променяме поведението или нея. Просто изместването на ударе-
нието от човека към средата не означава почти нищо.  
 
 Нека разгледаме някои примери, в които средата поема функцията и 
ролята на автономния човек. Първият, за който често се казва, че включва 
човешката природа, е агресията. Хората често действат по такъв начин, че 
вредят на другите и, изглежда, често са подкрепяни от признаците за нане-
сена вреда на другите. Етолозите са подчертавали условните връзки на оце-
ляването, които привнасят тези характеристики в генетичното наследство на 
вида, но условните връзки на подкреплението в литературата за индивида 
са също съществени, тъй като действащите агресивно, за да навредят на 
другите, е вероятно да бъдат подкрепяни по други начини –   например чрез 
придобиване на стоки и блага. Условните връзки обясняват поведението 
съвсем отделно от всякакви психични състояния, чувство за агресия или 
иницииращ акт от страна на автономния човек.  
 Друг пример, включващ т.нар. "характерова черта", е трудолюбието. Ня-
кои хора са трудолюбиви в смисъл, че работят енергично за дълги периоди 
от време, докато други са мързеливи и безделни в смисъл, че не го правят. 
"Трудолюбието" и "мързелът" са сред хилядите т.нар. "черти". Поведението, 
за което се отнасят, може да бъде обяснено по други начини. Известна част 
от него може да се припише на генетични идеосинкратичности (а те са 
обект на промяна само чрез генетични мерки), а останалата част –   на ус-
ловни връзки на средата, които са много по-важни, отколкото обикновено 
се осъзнава. Независимо от всякакво нормално генетично наследство, орга-
низмът ще се простира в обхвата от енергична дейност до пълна летаргия в 
зависимост от графиците на подкрепление, на които е бил изложен. Обясне-
нието се измества от характерова черта към историята на средата в подк-
реплението.  
 Трети пример на "когнитивна дейност" е вниманието. Човек реагира са-
мо на малка част от стимулите, на които е подложен. Традиционното стано-
вище е, че самият той определя кои стимули трябва да бъдат ефективни ка-
то им "обръща внимание". Казва се, че някакъв вид вътрешен "вратар" поз-
волява на някои стимули да влязат, а всички други –   да стоят отвън. Внеза-
пен или силен стимул може да се промуши и да "привлече вниманието", но 
самият човек, изглежда, иначе е в пълен контрол. Анализът на обстоятелст-
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вата от средата обръща отношението. Типът стимули, които се "промушват" 
като "привличат вниманието", правят това, защото са били асоциирани в 
еволюционната история на вида или в личната история на човека с важни –   
например опасни –   неща. По-малко мощните стимули привличат внимани-
ето само до степента, до която са изпъкнали в условните връзки на подкреп-
лението. Можем да създаваме условни връзки, които карат организма (до-
ри такъв "прост" организъм като гълъба) да обръща внимание на един 
обект, но не и на друг, или на едно качество на обекта като например цвета 
му, но не и на друг –   например формата. Вътрешният вратар се замества от 
условните връзки, на които организмът е бил изложен и които подбират на 
кои стимули той ще реагира.  
 Според традиционното становище човекът възприема света около себе 
си и му въздейства, за да го направи известен за себе си. В известен смисъл 
той протяга ръка и го хваща –   "взема го" и го притежава. Той го "познава" в 
Библейския смисъл, в който мъжът познава жената. Дори се е твърдяло, че 
светът не би съществувал, ако нямаше кой да го възприема. В анализа на 
средата действието е напълно обърнато. Разбира се, не би имало възприя-
тие, ако нямаше свят, който да се възприема, но съществуващият свят не би 
се възприемал, ако ги нямаше подходящите условни връзки. Казваме, че бе-
бето възприема лицето на майка си и го познава. Нашето доказателство е, 
че бебето реагира по един начин на лицето на майка си и по друг начин на 
другите лица или неща. То прави това разграничение не чрез някакъв психи-
чен акт на възприятие, а поради предишни условни връзки. Някои от тях мо-
гат да бъдат условни връзки на оцеляването. Физическите характеристики 
на вида са особено стабилни части на средата, в която той еволюира. (Зато-
ва етолозите отделят такова видно място на ухажването и половите връзки, 
и взаимоотношенията между родителите и поколението.) Лицето и лицеви-
те изражения на човешката майка са били асоциирани със сигурност, топло-
та, храна и други важни неща както по време на еволюцията на вида, така и 
в живота на детето.  
 Научаваме се да възприемаме в смисъл, че се научаваме да реагираме 
на нещата по определени начини поради условните връзки, чиято част са те. 
Можем да възприемаме слънцето например просто защото е изключително 
мощен стимул, но то е било и е постоянна част от средата на вида през ця-
лата му еволюция и по-специфичното поведение по отношение на него мо-
же да е било подбрано от условните връзки на оцеляването (както е било 
при много други биологични видове). Слънцето изпъква на преден план в 
много настоящи условни връзки на подкрепление: излизаме на слънце или 
се крием на сянка в зависимост от температурата; чакаме слънцето да изг-
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рее или да залезе, за да предприемем определени действия; говорим за 
слънцето и неговите ефекти; в крайна сметка дори го изучаваме с инстру-
ментите и методите на науката. Нашето възприятие за слънцето зависи от 
това, какво правим по отношение на него. Каквото и да правим, а следова-
телно и както и да го възприемаме, остава си фактът, че средата е тази, коя-
то действа върху възприемащия човек, а не възприемащия човек –   този, 
които въздейства върху средата.  
 Възприемането и познаването, възникващи от вербалните условни 
връзки, са дори още по-очевидно продукти на средата. Реагираме на обект 
по много практически начини заради цвета му –   така откъсваме и ядем 
червените ябълки от определен сорт, но не и зелените. Ясно е, че можем 
"да направим разликата" между червеното и зеленото, но се включва нещо 
повече, когато казваме, че знаем, че една ябълка е червена, а друга –   зеле-
на. Изкушаващо е да се каже, че знаенето е когнитивен процес, напълно от-
къснат от действието, но условните връзки осигуряват по-полезно разграни-
чение. Когато някой пита за цвета на обект, който не може да види, и му от-
говаряме, че е червен, ние не правим нищо по отношение на обекта по ни-
какъв друг начин. Именно човекът, който е попитал и е чул нашия отговор, е 
този, който осъществява практическата реакция, зависеща от цвета. Само 
при условията на вербалните условни връзки говорещият може да реагира 
на някакво изолирано качество, по отношение на което не може да се реа-
лизира невербална реакция. Реакция, насочена към свойство на обект без 
да му се реагира по никакъв друг начин, се нарича абстракция. Абстрактно-
то мислене е продукт на определен тип среда, а не на някаква когнитивна 
способност.  
 Като слушатели ние придобиваме тип познание от вербалното поведе-
ние на другите, което може да е изключително ценно, за да ни позволи да 
избягваме прякото излагане на условните връзки. Учим от опита на другите 
като реагираме на онова, което те казват за условните връзки. Когато пре-
дупреждаваме да не се прави нещо или сме съветвани на направим нещо, 
може да няма никакъв смисъл да се говори за познания, но когато научава-
ме по-издържливи типове предупреждения и съвети под формата на макси-
ми и правила, може да се каже, че имаме специален вид познания за услов-
ните връзки, за които те се отнасят. Законите на науката са описания на ус-
ловни връзки на подкрепление и някой, който знае научния закон, може да 
се държи ефективно без да се излага на условностите, описвани от него. 
(Разбира се, той ще има много различни чувства по отношение на условните 
връзки в зависимост от това, дали следва правило или е директно изложен 
на тях. Научното познание е "студено", но поведението, на което дава нача-



142 
 
ло, е също толкова ефективно, колкото и "топлото" познание, идващо от 
личния опит.) 
 Исая Бърлин се обръща към един специален смисъл на знаенето, за 
който се твърди, че е открит от Джамбатиста Вико. Той е: 
 

"смисълът, в който аз знам какво е да си беден, да се бориш за кау-
за, да принадлежиш към нация, да се присъединиш или да напус-
неш църква или партия, да чувстваш носталгия, ужас, всемогъщест-
вото на Бога, да разбираш жест, художествено произведение, шега, 
характера на даден човек, че си трансформиран или лъжеш сам се-
бе си." 

 
 Това са типът неща, които човек вероятно научава чрез прекия контакт с 
условните връзки, а не толкова чрез вербалното поведение на другите, и 
без съмнение с тях са свързани специални типове чувства, но дори и да е та-
ка, познанието не е някак си директно дадено. Човек може да знае какво е 
да се бориш за кауза само след дълга история, през която той се е научил да 
възприема и да знае онова състояние на нещата, наречено борба за кауза.  
 Ролята на средата е особено неуловима, когато онова, което се знае, е 
самият знаещ. Ако няма външен свят, който да инициира знанието, не тряб-
ва ли да кажем, че самият знаещ действа пръв? Това, разбира се, е областта 
на съзнанието, на осъзнаването� –   област, за която научният анализ на по-
ведението често е обвиняван, че пренебрегва. Обвинението е сериозно и 
трябва да се приема сериозно. Казва се, че човекът се различава от другите 
животни предимно защото "съзнава собственото си съществуване". Той 
знае какво прави: знае, че има минало и ще има бъдеще; "размишлява вър-
ху собствената си природа"; само той следва класическата заповед "Позна-
вай себе си!" Всеки анализ на човешкото поведение, който пренебрегва те-
зи факти, наистина ще е дефектен. И някои анализи го правят. Това, което се 
нарича "методологически бихевиоризъм", се ограничава само до онова, ко-
ето може публично да се наблюдава; психичните процеси могат и да същес-
твуват, но се изключват от научно разглеждане поради природата си. "Бихе-
виористите" в политологията и много логически позитивисти във философи-
ята са следвали сходна линия. Самонаблюдението обаче може да се изуча-
ва и трябва да се включи във всяко достатъчно пълно обяснение на човеш-
кото поведение. Вместо да игнорира съзнанието, експерименталният ана-
лиз на поведението е подчертавал определени критични въпроси. Въпросът 
е не дали човек може да познава себе си, а какво знае, когато го прави.  
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 Проблемът възниква отчасти поради необоримия факт на строго лич-
ното качество на живота: малка част от вселената е обгърната от кожата на 
човека. Би било глупаво да се отрича съществуването на личен свят, но съ-
що е глупаво да се твърди, че тъй като е личен, той има различна природа 
от света навън. Разликата не е в "материята", от която е изграден личният 
свят, а в достъпността му. Главоболието, сърдечните болки или тихото гово-
рене на себе си са изключително интимни неща. Интимността понякога раз-
стройва (човек не може да си затвори очите пред главоболието), но не е за-
дължително да го прави и тази интимност, изглежда, е подкрепяла доктри-
ната, че знаенето е един вид притежание.  
 Трудността е в това, че макар личният живот да приближава познава-
щия до онова, което познава, той пречи на процеса, чрез който човек науча-
ва каквото и да било. Както видяхме в Глава 6, условните връзки, при които 
детето се научава да описва чувствата си, не са задължително дефектни; 
вербалната общност не може да използва процедурите, с които учителят 
учи детето да описва обектите. Има, разбира се, природни условни връзки, 
при които се учим да реагираме на личните стимули, и те генерират поведе-
ние с голяма прецизност –   не бихме могли да скачаме, ходим или да за-
въртим дръжката на вратата, ако не сме били стимулирани от части на на-
шето тяло. С този тип поведение обаче се асоциира много малко съзнател-
ност, а фактически ние се държим по тези начини през по-голямата част от 
времето без да съзнаваме стимулите, на които реагираме. Не приписваме 
съзнателност на другите биологични видове, които очевидно също използ-
ват сходни лични стимули. "Да знаеш" личните стимули е нещо повече от то-
ва, да им реагираш.  
 Вербалната общност се специализира в себеописващи условни връзки. 
Тя си задава въпроси като: "Какво прави вчера?"; "Какво правиш сега?"; 
"Какво ще правиш утре?"; "Защо направи това?"; "Наистина ли искаш да 
направиш това?"; "Как се чувстваш по отношение на това?" Отговорите по-
магат на хората ефективно да се приспособяват един към друг. И именно 
поради задаването на такива въпроси човек реагира на себе си и на поведе-
нието си по специален начин, наречен знаене или осъзнаване. Без помощта 
на вербалната общност цялото поведение ще е безсъзнателно. Съзнанието 
е социален продукт. То не само не е специалната област на автономния чо-
век, но не е и в обхвата на отшелника. 
 А освен това не е в обхвата на точност на който и да било. Личното ка-
чество, което, изглежда, придава интимност на самопознанието, прави въз-
можно вербалната общност да поддържа прецизни условни връзки. Интрос-
пективните речници са по природа неточни и това е една от причините те да 
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варират толкова много в различните философски и психологически школи. 
Дори внимателно обученият наблюдател се натъква на проблеми, когато се 
изучават нови лични стимули. (Независимото доказателство за личната сти-
мулация –   например чрез физиологичните мерки, би направило възможно 
засилването на условните връзки, генериращи самонаблюдението, и евен-
туално би потвърдило настоящата интерпретация. Такова доказателство, 
както отбелязахме в Глава 1, няма да предложи никаква подкрепа за тео-
рия, която приписва човешкото поведение на някаква наблюдаема вътреш-
на сила.) 
 Теориите за психотерапията, подчертаващи съзнанието, придават роля 
на автономния човек, която правомерно и много по-ефективно е запазена 
за условните връзки на подкреплението. Осъзнаването може да помогне, 
ако проблемът е отчасти липса на осъзнаване, а "инсайтът" за собственото 
състояние -ако човек предприеме след това действия за облекчаването му, 
но осъзнаването или инсайтът сами по себе си не са винаги достатъчни, а 
могат и да "дойдат прекалено много". Човек не е задължително да осъзнава 
собственото си поведение или условията, които го контролират, за да се 
държи ефективно (или неефективно). Точно обратното: както преследване-
то на стоножката от страна на краставата жаба показва, постоянното само-
наблюдение може да е пречка. Изявеният пианист ще свири лошо, ако съз-
наваше много ясно поведението си така, както ученикът, който едва се учи 
да свири.  
 Културите често се преценяват по степента, до която насърчават само-
наблюдението. За някои от тях се казва, че отглеждат безмисловен човек, а 
на Сократ са се възхищавали за това, че кара хората да изследват собствена-
та си природа, но самонаблюдението е само увертюрата към действието. 
Степента, до която човек трябва да осъзнава себе си, зависи от значението 
на самонаблюдението за ефективното поведение. Самопознанието е ценно 
само до степента, до която помага за удовлетворяване на условните връзки, 
при които е възникнало.  
 
 Може би последната крепост на автономния човек е онази сложна "ког-
нитивна" дейност, наречена мислене. Тъй като е сложна, тя много бавно се 
е поддавала на обяснение в термините на условните връзки на подкрепле-
ние. Когато казваме, че човек разграничава� червено и оранжево, имаме 
предвид, че дискриминацията е вид психичен акт. Изглежда, че самият чо-
век не прави каквото и да било: той реагира по различен начин на червени 
и оранжеви стимули, но това е резултатът от дискриминацията (разгранича-
ването), а не действието. По сходен начин казваме, че човек генерализира –   
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да речем, от собствения си ограничен опит към света като цяло, но всичко, 
което виждаме, е, че реагира на света като цяло така, както се е научил да 
реагира на собствения си малък свят. Казваме, че човек си формира понятие 
или абстракция, но всичко, което виждаме, е, че определени типове услов-
ни връзки на подкрепление са поставили реакцията под контрола на едно-
единствено свойство на стимула. Казваме, че човек си спомня какво е видял 
или чул, но всичко, което виждаме, е, че настоящата ситуация предизвиква 
реакция (вероятно в отслабена или променена форма), придобита в друга 
ситуация. Казваме, че човек асоциира една дума с друга, но всичко, което 
виждаме, е, че вербален стимул предизвиква реакция, която преди е била 
излъчвана по отношение на друг стимул. Вместо да предполагаме, че следо-
вателно автономният човек е този, който прави разграничението, генерали-
зацията, формира си понятия или абстракции, припомня си и асоциира, мо-
жем добре да подредим нещата просто като отбележим, че тези термини не 
се отнасят до форми на поведение.  
 Човек обаче може да предприема експлицитно действие при реша-
ването на проблем. Когато реди мозайка, той движи парчетата насам-натам, 
за да подобри шансовете си да намери мястото, което им съответства. При 
решаването на уравнение може да прехвърля в друга част на уравнението с 
обратен знак, да опростява дроби и да извлича корени, за да подобри шан-
совете си да открие форма на уравнението, която вече се е научил да реша-
ва. Творецът може да манипулира средството, с което работи, докато не из-
никне нещо интересно. Голяма част от това може да се върши прикрито и 
тогава е вероятно да бъде приписано на различна дименсионална система, 
но винаги може да се направи открито –   може би по-бавно, но често и по-
ефективно, и с редки изключения то трябва да е било научено в открита 
форма. Културата съдейства за мисленето като конструира специални услов-
ни връзки. Тя учи човека на фини разграничения като прави диференциал-
ните подкрепления по-прецизни. Тя преподава техниките, които трябва да 
се използват при решаване на проблемите. Осигурява правилата, които 
изискват човек да се излага на условните връзки, от които правилата са изв-
лечени, а осигурява и правила за откриването на правила.  
 Самоконтролът или самоуправлението е специален тип решаване на 
проблеми, който, както и самопознанието, повдига същите свързани с лич-
ното качество въпроси. Дискутирахме някои от техниките във връзка с неп-
риятния контрол в Глава 4. Винаги средата е тази, която изгражда поведени-
ето, използвано при решаването на проблемите, дори когато те не могат да 
се открият в личния свят вътре под кожата. Нито един от тези въпроси не е 
бил изследван по особено продуктивен начин, но неадекватността на ана-
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лиза ни не е причина да се връщаме обратно към творящата чудеса психика. 
Ако разбирането ни за условните връзки на подкреплението все още не е 
достатъчно, за да обясни всички типове мислене, трябва да помним, че по-
зоваването на психиката не обяснява нищо.  
 При изместването на контрола от автономния човек към наблюдаемата 
среда не оставяме организма празен. Много неща стават под кожата и фи-
зиологията в крайна сметка ще ни разкрива все повече за тях. Тя ще обясни 
защо поведението наистина е свързано с предхождащите събития, на които 
може да се покаже, че е функция. Задачата днес невинаги правилно се раз-
бира. Много физиолози разглеждат себе си като търсещи "физиологичните 
корелати"� на психичните събития. Физиологичните изследвания се разг-
леждат просто като по-научна версия на интроспекцията. Физиологичните 
техники обаче не са създадени, за да улавят или измерват личности, идеи, 
нагласи, чувства, импулси, мисли или цели. (Ако бяха, щеше да е необходи-
мо да отговорим на трети въпрос в допълнение на повдигнатите в Глава 1: 
Как личност, идея, чувство или цел могат да повлияят върху инструментите 
на физиолога?) В момента нито интроспекцията, нито физиологията осигу-
ряват особено адекватна информация за онова, което става вътре в човека, 
когато излъчва поведение, и тъй като и двете са насочени навътре, имат 
един и същи ефект на разсейване на вниманието от външната среда.  
 Голяма част от разбирането за вътрешния човек идва от метафората за 
склада. Еволюционната история и тази на средата променят организма, но 
не се съхраняват в него. Така ние наблюдаваме, че бебетата сучат от гърдата 
на майка си и можем лесно да си представим, че силната тенденция това да 
се прави има стойност за оцеляването, но много повече се инсинуира в "ин-
стинкта за сучене", разглеждан като нещо, което бебето притежава и което 
му помага да суче. Понятието за "човешката природа" или за "генетичното 
наследство" е опасно, когато се приема в този смисъл. Ние сме по-близо до 
човешката природа при бебето, отколкото при възрастния, или при прими-
тивната култура, отколкото при напредналата в смисъл, че условните връзки 
на средата е по-малко вероятно да са прикрили генетичното наследство. Из-
кушаващо е да се драматизира това наследство чрез инсинуации, че по-ран-
ните етапи са оцелели в прикрита форма: човекът е гола маймуна, а палео-
литния бик�, който е жив във вътрешното Аз на човека, се "докопва" до по-
върхността винаги, когато на социалната сцена се появи заплашителен 
жест". Анатомите и физиолозите обаче няма да намерят маймуна или бик, 
или пък някакви инстинкти. Те ще открият анатомични и физиологични ха-
рактеристики, които са продукт на еволюционната история.  
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 За личната история на индивида също често се казва, че се съхранява 
вътре в него. Вместо "инстинкт" чети "навик". Цигареният навик вероятно е 
нещо повече, отколкото поведението, приемано като демонстриращо, че 
човек го притежава, но единствената друга налична информация засяга под-
крепителите и графиците на подкрепление, които карат човек много да пу-
ши. Условните връзки не се съхраняват; те просто са оставили променен чо-
век.  
 Често се казва, че средата се съхранява под формата на спомени: за да 
си спомним нещо, търсим копие от него�, което тогава може да се види та-
ка, както е било видяно и оригиналното нещо. Доколкото знаем обаче, в ин-
дивида няма копия на средата по никое време, дори когато нещото присъс-
тва в момента и се наблюдава. Твърди се, че и продуктите на по-сложни ус-
ловни връзки се съхраняват: придобиваният репертоар, когато човек се учи 
да говори френски, се нарича "знание на френски език". 
 За характеровите черти, независимо дали са извлечени от условните 
връзки на оцеляването или на подкреплението, също се твърди, че се съхра-
няват. Любопитен пример се появява в Modern American Usage [Съвременна 
употреба на американския език] на Фолет�: "Казваме Той посрещна бедите 
смело, съзнавайки без да мислим, че смелостта е свойство на човека, а не 
на посрещането; смел акт е поетично съкратено название за акта на човека, 
който демонстрира смелост, когато го изпълнява." Ние обаче наричаме чо-
века смел заради действията му, а той се държи смело, когато обстоятелст-
вата на средата го накарат да постъпи така. Обстоятелствата са променили 
поведението му: те не са имплантирали някаква черта или добродетел.  
 Философите са говорели и за притежавани неща. Казва се, че човек го-
вори или действа по определени начини, защото има определена филосо-
фия (като например идеализъм, диалектически материализъм или калвини-
зъм). Термини от този сорт обобщават ефекта на условията на средата, кои-
то в днешно време трудно могат да се проследят, но трябва да са съществу-
вали някога и не трябва да се игнорират. Човек, който притежава "филосо-
фия на свободата", е такъв, който е бил променен по определен начин от 
литературата за свободата.  
 Въпросът е имал любопитно място в теологията. Дали човек прегреша-
ва, защото е грешен или е грешен, защото прегрешава? Нито един от двата 
въпроса не сочи към нещо полезно. Да се каже, че човек е грешен, защото 
прегрешава, означава да се дава операционално определение на греха. Да 
се каже, че прегрешава, защото е грешен, означава да се проследява пове-
дението му назад до предполагаема вътрешна черта. Дали обаче човек се 
ангажира или не в типа поведение, наречено грешно, зависи от обстоятелст-



148 
 
вата, които не са споменати в нито един от въпросите. Грехът, представян 
като вътрешно притежание (грехът, който човекът "познава"), може да се 
намери в историята на подкреплението. (Изразът "страхуващ се от Бога" 
внушава такава история, но състраданието, добродетелта, иманентността на 
Бога, моралният смисъл или моралността –   не. Както видяхме, човек не е 
морално животно в смисъл на притежаване на специална черта или добро-
детел; той е изградил тип социална среда, която го кара да се държи по мо-
рален начин.) 
 Тези разграничения имат практически приложения. Скорошно изслед-
ване на бели американци показа, че "повече от половината обвиняват за по-
лошия образователен и икономически статус на чернокожите "нещо вътре в 
самите чернокожи"�." Това "нещо" по-нататък се идентифицира като "липса 
на мотивация", която трябва да се разграничава както от генетичните факто-
ри, така и от тези на средата. Същественото е твърдението, че мотивацията 
е свързана със "свободната воля". Да се пренебрегва ролята на средата по 
този начин означава да се обезсърчава всяко изследване на дефектните ус-
ловни връзки, отговорни за "липсата на мотивация". 
 
 В природата на експерименталния анализ на човешкото поведение е да 
премахва функциите, преди приписвани на автономния човек, и да ги прех-
върля една по една на контролиращата среда. Анализът оставя все по-мал-
ко неща, които автономният човек би могъл да прави. Какво обаче може да 
се каже за самия човек? Няма ли нещо в него, което да е повече от живо тя-
ло? Освен ако нещо, наречено Аз, не оцелее, как можем да говорим за са-
мопознание или самоконтрол? До кого трябва да се адресира заповедта: 
"Познай себе си"? 
 Важна част от условните връзки, на които малкото дете е изложено, е 
това, че собственото му тяло е единствената оставаща една и съща (иден-
тична) през различните моменти и в различните дни част от средата му. Каз-
ваме, че то открива своята идентичност, когато се научава да разграничава 
тялото си от останалата част от света. То прави това далеч преди общността 
да го научи да нарича нещата по име и да разграничава "мен" от "него" или 
"теб".  
 Азът е репертоар от поведения, подходящи за даден набор от условни 
връзки. Съществена част от условията, на които човек е изложен, могат да 
играят доминираща роля, а при други условия човек може да каже: "Днес 
не приличам на себе си" или "Не може да съм направил така, както ти каз-
ваш, защото това не съм аз". Приписваната на Аза идентичност възниква от 
условните връзки, които са отговорни за поведението. Два или повече ре-
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пертоара, генерирани от различни набора от условни връзки, съставляват 
два или повече Аза. Човек притежава един репертоар, подходящ за живот с 
приятелите му, и друг –   за живот със семейството, и някой приятел може 
да открие съвършено различен човек, ако го види със семейството му, или 
пък семейството му –   ако го види с приятелите му. Проблемът с идентич-
ността възниква тогава, когато ситуациите са смесени като например когато 
човек се оказва едновременно със семейството и с приятелите си.  
 Самопознанието и самоконтрола внушават два Аза в този смисъл. Поз-
наващият себе си е почти винаги продукт на социалните условности, но 
Азът, който е познаван, може да идва от други източници. Контролиращият 
Аз (съвестта или суперегото) има социален произход, но контролираният Аз 
е по-вероятно да е продукт на генетичните податливости на подкрепление 
(То или грешникът). Контролиращият Аз по принцип представлява интереси-
те на другите; контролираният Аз –   интересите на индивида.  
 Картината, която се очертава от научния анализ, не е на тяло с човек 
вътре, а на тяло, което е човек в смисъл, че то проявява сложен репертоар 
от поведения. Картината, разбира се, не е позната. Човекът, който е изобра-
зен по този начин, е непознат и от традиционна гледна точка може да изг-
лежда, че въобще не е човек. "Поне от сто години –   казва Джоузеф Ууд 
Кръч, –  сме били предубедени във всяка теория, включително икономичес-
кия детерминизъм, механичния бихевиоризъм и релативизма, която реду-
цира статута на човека дотам, че той накрая престава да бъде човек в смисъ-
ла, който хуманистите от по-ранните векове биха признали. 
 
 Метсън твърди, че "емпиричният поведенчески учен... отрича, дори и 
само по импликация, че съществува уникално поведение, наречено Човек." 
"Това, което днес се атакува", казва Маслоу, "е човекът като ставане". К.С. 
Луис го казва съвсем безцеремонно: "Човекът се унищожава". 
 Ясно е, че има известни трудности да се идентифицира човекът, за кого-
то се отнасят тези изрази. Луис не може да е имал предвид човешкия вид, 
защото той не само не е унищожен, ами запълва земята. (В резултат на това 
в крайна сметка той може да се унищожи сам по пътя на болестите, глада, 
замърсяването или ядрената катастрофа, но не това е имал предвид Луис.) 
Нито пък отделните хора стават по-малко ефективни или продуктивни. Каз-
ва ни се, че това, което е заплашено, е "човекът като човек" или "човекът в 
своята човечност" или "човекът като Ти, а не То", или "човекът като личност, 
а не като нещо". Това не са особено полезни изрази, но дават известна насо-
ка. Това, което се унищожава, е автономният човек –   вътрешния човек, хо-
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мункулуса, обсебващия демон, човека, защитаван от литературата за свобо-
дата и достойнството.  
 Неговото унищожаване отдавна е належащо. Автономният човек е 
средство, използвано за обясняване на онова, което не можем да обясним 
по никакъв друг начин. Бил е конструиран от незнанието ни и след като раз-
бирането ни се задълбочава, самото вещество, от което е изграден, изчезва. 
Науката не дехуманизира човека –   тя го де-хомункулизира и трябва да нап-
рави това, за да предотврати унищожаването на човешкия вид. На драго 
сърце се отърваваме от човека като човек. Само като се откажем от него мо-
жем да се обърнем към истинските причини за човешкото поведение. Само 
тогава можем да се обърнем от извлеченото по пътя на заключенията към 
наблюдаемото, от чудотворното към естественото, от недостижимото към 
манипулируемото.  
 Често се казва, че правейки това, трябва да разглеждаме оцеляващия 
човек просто като животно. "Животно" е пейоративен термин, но само за-
щото думата "човек" е била направена фалшиво възвеличаваща. Кръч твър-
ди, че докато традиционното становище подкрепя възклицанието на Хамлет 
"Колко сходен на Бог!", поведенческият учен Павлов подчертавал "Колко 
сходен на куче!" Но това е било крачка напред. Богът е архетипният модел 
на обяснителната фикция, на чудодейния ум, на метафизическото. Човекът 
е много повече от куче, но сходно на кучето е в обсега на научния анализ.  
 Вярно е, че голяма част от експерименталния анализ на поведението се 
е занимавала с по-нисши организми. Генетичните различия се минимизират 
чрез използването на специални породи; историите на средата могат да се 
контролират –   може би дори още от раждането, могат да се поддържат 
строги режими по време на дълги експерименти, а много малко от това е 
възможно с хора-изследвани лица. Нещо повече: при работата с по-нисши 
животни ученият е по-малко вероятно да прибавя собствените си реакции 
на експерименталното обуславяне в данните си или да планира условни 
връзки с поглед към ефекта им по-скоро върху него, отколкото върху експе-
рименталния организъм, който изучава. Никой не е обезпокоен, когато фи-
зиолозите изучават дишането, възпроизводството, храненето или ендокрин-
ната система при животните –   те правят това, за да се възползват от много 
големите сходства. Сравними сходства в поведението също се откриват. Раз-
бира се, съществува винаги опасността методите, създадени за изучаване на 
нисшите животни, да подчертават само характеристиките, общи за тях и чо-
века, но ние не можем да открием онова, което е "същностно" човешко, до-
като не сме изследвали не-човешки участници в експериментите. Традици-
онните теории за автономния човек са преувеличавали различията между 
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видовете. Някои от сега изследваните сложни условни връзки на подкреп-
лението генерират поведение у нисшите животни, което, ако участниците в 
експериментите бяха хора, традиционно би било определено като включва-
що висши психични процеси.  
 Човекът не се превръща в машина от анализирането на поведението му 
в механични термини. Както видяхме, ранните теории за поведението пред-
ставят човека като автомат, действащ на принципа "подбутване-дърпане", 
сходно на идеята от ХIХ в. за машината, но прогрес все пак е осъществен. 
Човекът е машина в смисъл, че е сложна система, държаща се по законо-
мерни начини, но сложността е изключителна. Неговата способност да се 
приспособява към условните връзки на подкреплението може би в крайна 
сметка ще бъде симулирана от машините, но това още не е направено и жи-
вата система, която се симулира по този начин, ще си остане уникална в 
много други отношения.  
 Човекът не се превръща в машина и от това, че го караме да използва 
машините. Някои машини изискват монотонно и скучно поведение, и бяга-
ме от тях винаги, когато можем, но други невероятно разширяват ефектив-
ността ни в справянето със света около нас. Човек може да реагира на много 
малки неща с помощта на електронния микроскоп и на много големи неща 
с радиотелескопите, и правенето на това може да изглежда доста нечовеш-
ко на онези, които използват само невъоръжените си сетива. Човек може да 
въздейства върху средата с деликатната прецизност на гаечния ключ или с 
обхвата и силата на космическа ракета, и това поведение може да изглежда 
нечовешко на онези, които разчитат само на мускулните си контракции. 
(Твърди се, че използваният в оперантната лаборатория апарат погрешно 
представя естественото поведение, защото въвежда външен източник на си-
ла�, но хората използват външни източници когато пускат хвърчила, карат 
кораби или стрелят с лък и стрели. Те ще трябва да изоставят всичко, освен 
малка част от постиженията си, ако използваха само силата на своите муску-
ли.) Хората записват поведението си в книги и в другите медии, и употреба-
та на тези записи може да изглежда съвсем нечовешка на онези, които мо-
гат да използват само спомените си. Хората описват сложни условни връзки 
под формата на правила и правила за манипулиране на правилата, и ги въ-
веждат в електронни системи, които "мислят" със скорост, която на невъо-
ръжения мислител може да изглежда съвсем нечовешка. Човешките същес-
тва правят всичко това с машини и биха били по-малко човечни, ако не го 
правеха. Това, което сега разглеждаме като машиноподобно поведение, е 
било фактически много по-често срещано преди изобретяването на тези уст-
ройства. Робът в плантация с памук, счетоводителят на високия си стол без 
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облегалка, ученикът, наказван с упражнения от учителя си –   това са били 
машиноподобни хора.  
 Машините заместват хората тогава, когато правят онова, което хората са 
правели, и социалните последствия могат да бъдат сериозни. С напредъка 
на технологията машините ще изземат все повече от функциите на хората, 
но само до определен момент. Конструираме машини, които намаляват ня-
кои от неприятните характеристики на средата ни (изтощителния труд нап-
ример) и създават по-положителни подкрепители. Строим ги точно защото 
ни осигуряват това. Нямаме причини да създаваме машини, които да бъдат 
подкрепяни от тези последствия, и ако направим това, ще лишим себе си от 
подкрепление. Ако евентуално машините, строени от човека, го направят 
напълно излишен, това ще е по случайност, а не по план.  
 
 Важната роля на автономния човек е била да даде на човешкото пове-
дение посока и често се казва, че при отказването от вътрешната движеща 
сила оставяме човека сам на себе си без цел. Както казва един автор, "Тъй 
като научната психология трябва да разглежда човешкото поведение обек-
тивно, така както е детерминирано от необходимите закони, то тя трябва да 
го представя като непреднамерено". "Необходимите закони" обаче биха 
имали този ефект само ако се отнасяха изключително до предхождащите ус-
ловия. Намерението и целта се отнасят до селективни последствия, чиито 
ефекти могат да се формулират в "необходими закони". Има ли животът във 
всичките му форми, в които съществува на повърхността на земята, цел и 
дали това е доказателство за преднамерено планиране? Ръката на примати-
те е еволюирала за да могат нещата по-успешно да се манипулират, но ней-
ната цел може да се намери не в предварителния план, а в процеса на под-
бор. По сходен начин при оперантното обуславяне целта на умело движе-
ние на ръката може да се намери в последствията, които го следват. Пиа-
нистът нито придобива, нито изпълнява поведението гладко свирене на га-
мата поради някакво предишно намерение да направи това. Гладкото сви-
рене на гамата е подкрепящо по много причини и те са подбрали умелите 
движения. Нито в еволюцията на човешката ръка, нито в придобитото ѝ из-
ползване има някакво предварително намерение или цел.  
 Аргументът за целта, изглежда, се засилва от придвижването назад към 
по-тъмните рецесии на мутациите. Жак Барзун твърди, че Дарвин и Маркс 
пренебрегват не само човешката цел, но и творческата цел, отговорна за ва-
риациите, с които работи естественият подбор. Може да се окаже вярно 
(както някои генетици твърдят), че мутациите не са напълно случайни, но 
неслучайността не е задължително доказателство за съзидателен ум. Мута-
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циите няма да бъдат случайни, когато генетиката експлицитно ги планира с 
цел даден организъм да отговаря по-успешно на определени условия на 
подбора и тогава ще изглежда, че генетиците играят ролята на Създателя в 
предеволюционната теория, но целта, която демонстрират, ще трябва да се 
търси в културата им –   в социалната среда, която ги е накарала да правят 
генетичните промени, подходящи за условните връзки на оцеляването.  
 Има разлика между биологична и индивидуална цел –   последната мо-
же да се почувства. Никой не е можел да чувства целта на развитието на чо-
вешката ръка, докато човек в известна степен да чувства целта, с която сви-
ри гладко гамата. Той обаче го върши, защото чувства целта, с която го пра-
ви. Това, което чувства, е страничен продукт на поведението му по отноше-
ние на последствията му. Отношението на човешката ръка към условните 
връзки на оцеляването, при които е възникнала, е, разбира се, извън обсега 
на личното наблюдение, но отношението на поведението към условните 
връзки на подкреплението, които са го генерирали, не е.  
 
 Научният анализ на поведението изоставя автономния човек и връчва 
контрола (за който се твърди, че той упражнява) на средата. Индивидът мо-
же тогава да изглежда особено уязвим. Оттук нататък той трябва да бъде 
контролиран от света около него и до голяма степен от другите хора. Не е ли 
тогава той просто жертва? Със сигурност хората са били жертви така, както 
са били и виктимизатори, но думата е прекалено силна. Тя внушава плячкос-
ване, което в никакъв случай не е същностното последствие от междулич-
ностния контрол. Но дори и под добронамерения контрол, не е ли индиви-
дът в най-добрия случай зрител, който може да наблюдава онова, което се 
случва, но е безсилен да направи каквото и да било по отношение на него? 
Не е ли той "в задънена улица в дългата си борба да контролира собствена-
та си съдба"? 
 Само автономният човек е този, които е стигнал в задънена улица. Са-
мият човек може да бъде контролиран от средата си, но това е среда, която 
е почти изцяло негов продукт. Физическата среда на повечето хора е до го-
ляма степен сътворена от човека. Повърхностите, по които човек върви, сте-
ните, които му предоставят убежище, дрехите, които носи, много от храни-
те, които яде, превозните средства, в които се движи, повечето от нещата, 
които слуша и гледа, са човешки продукти. Социалната среда е очевидно чо-
вешки продукт –   тя генерира езика, който човек говори, традициите, които 
следва, и поведението, което демонстрира по отношение на етичните, рели-
гиозните, управленческите, икономическите, образователните и психотера-
певтичните институции, които го контролират. Еволюцията на културата е 
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фактически един вид гигантско упражнение по самоконтрол. Както индиви-
дът контролира себе си като манипулира света, в който живее, така и чо-
вешкият вид е конструирал среда, в която членовете му се държат по силно 
ефективен начин. Допускани са грешки и нямаме никаква гаранция, че сре-
дата, която човекът е конструирал, ще продължи да осигурява печалби, над-
хвърлящи загубите, но човекът такъв, какъвто го познаваме, за добро или 
лошо е това, което той е направил от себе си.  
 Това няма да удовлетвори онези, които крещят: "Жертва!" К.С. Луис 
протестира: "... властта на човека да направи себе си такъв, какъвто поже-
лае... означава ... власт на няколко души да направят другите такива, какви-
то пожелаят". Това е неизбежно в природата на културната еволюция. Конт-
ролиращият Аз трябва да бъде разграничен от контролирания Аз дори кога-
то са в една и съща кожа, но когато контролът се упражнява чрез планира-
нето на външната среда, Азовете с малки изключения са различни. Човекът, 
който преднамерено или непреднамерено въвежда нова културна практи-
ка, е само един от милиардите, които ще бъдат повлияни от нея. Ако това не 
изглежда като акт на самоконтрол, то е единствено защото сме разбирали 
погрешно природата на самоконтрола на индивида.  
 Когато променя физическата или социалната си среда "преднамерено", 
т.е. за да промени човешкото поведение, включително и своето собствено, 
човекът играе двойна роля: една като контролиращ, като планиращ контро-
лиращата култура, и друга като контролиран, като продукт на културата. Ня-
ма нищо логически противоречиво в това: то следва от природата на еволю-
цията на културата с или без преднамерено планиране.  
 Човешкият вид вероятно не е претърпял особени генетични промени 
във времето на писаната история. Трябва да се върнем назад само с хиляда 
поколения, за да стигнем до художниците в пещерите на Ласко. Характерис-
тики, които имат пряко отношение към оцеляването (като например съпро-
тивата на болести), се променят съществено в хиляда поколения, но детето 
на някой от художниците на Ласко, трансплантирано в света днес, може да е 
просто неотличимо от съвременното дете. Възможно е то да се учи по-бав-
но, отколкото съвременното си съответствие, да поддържа по-малък репер-
тоар без да се обърква или да забравя по-бързо –   не можем да сме сигур-
ни. Можем обаче да сме сигурни, че детето от ХХ в., трансплантирано в ци-
вилизацията на Ласко, не би било много по-различно от децата, с които би 
се срещнало там, защото сме видели какво става със съвременното дете, от-
гледано в бедна среда.  
 Човекът се е променил съществено като човек за същия период от вре-
ме като е променял света, в който живее. Само поредицата от хиляда поко-
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ления� покрива развитието на съвременната религиозна практика и почти 
толкова –   величината на съвременното управление и право. Може би не 
повече от 20 поколения ще обяснят съвременната индустриална практика, а 
вероятно не повече от 4-5 –   образованието и психотерапията. Физическите 
и биологичните технологии, които са засилили човешката чувствителност 
към света около нас и властта ни да го променяме, са отнели не повече от 4 
до 5 поколения.  
 Човекът "контролира собствената си съдба", ако този израз въобще оз-
начава нещо. Човекът, който човекът е направил от себе си, е продукт на 
културата, която е създал. Той е възникнал от два съвсем различни процеса 
в еволюцията: биологичната еволюция, отговорна за човешкия вид, и кул-
турната еволюция, осъществявана от този вид. И двата процеса на еволюци-
ята днес могат да се ускоряват, защото и двата са предмет на преднамерено 
планиране. Хората вече са променили генетичното си наследство чрез се-
лективното отглеждане и чрез промяната на условните връзки на оцелява-
нето, но сега могат да започнат да въвеждат мутации, които са пряко свър-
зани с оцеляването. От дълго време хората въвеждат нови практики, слу-
жещи като културни мутации, и са променили условията, при които практи-
ките се подбират. Сега те могат да започнат да правят и двете с по-ясен пог-
лед за последствията.  
 Предполага се, че човекът ще продължи да се променя, но не можем да 
кажем в каква посока. Никой не е можело да предвиди еволюцията на чо-
вешкия вид в никой момент от ранната история, и посоката на преднамере-
ното генетично планиране ще зависи от еволюцията на културата, която са-
ма по себе си е непредвидима поради сходни причини. "Границите на съ-
вършенство на човешкия вид", казва Етиен Кабе във Voyage en Icarie [Пъте-
шествие в Икария], са все още неизвестни." Но, разбира се, няма граници. 
Човешкият вид никога няма да достигне окончателното състояние на съвър-
шенството преди да е унищожен –   "някои казват с огън, други –   с лед", а 
някои –   с радиация.  
 
 Индивидът заема място в културата така, както има място и във вида� и 
във всяка еволюционна теория това място е било предмет на горещи споро-
ве. Дали видът е бил просто тип индивид и ако е било така, в какъв смисъл 
може да еволюира? Самият Дарвин заявява, че видовете "са просто субек-
тивна измислица на таксономиста". Видът, както и семейството, племето, 
расата, нацията или класата, нямат съществуване освен като сбор от инди-
види. Културата няма съществуване отделно от поведението на индивидите, 
поддържащи практиките й. Винаги индивидът е този, който има поведение, 
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който действа върху средата и е променян от последствията от своите дейс-
твия, и който поддържа социалните условни връзки, представляващи култу-
рата. Индивидът е носителят както на вида, така и на културата. Културните 
практики сходно на генетичните черти се предават от индивид на индивид. 
Новата практика, както и новата генетична черта, се появява първо в инди-
вида и има тенденцията да се предава, ако допринася за оцеляването му.  
 Въпреки това, индивидът в най-добрия случай е локусът, в който много 
линии на развитие се срещат в уникален набор. Неговата индивидуалност 
не се подлага на съмнение. Всяка клетка от тялото му е уникален генетичен 
продукт –   толкова уникален, колкото и класическия белег на индивидуал-
ността –   пръстовия отпечатък. И дори и в най-униформената култура всяка 
лична история е уникална. Няма такава преднамерена култура, която да мо-
же да унищожи тази уникалност, и, както видяхме, всеки опит това да се 
направи ще бъде лошо планиране. Индивидът обаче независимо от това си 
остава просто етап в процеса, който е започнал много преди той да се роди 
и ще го надживее дълго след като той умре. Той няма крайна отговорност за 
дадена черта на вида или за културна практика, дори и именно той да е пре-
търпял мутацията или да е въвел практиката, станала част от вида или от 
културата. Дори ако Ламарк е бил прав, когато е предположил, че индиви-
дът може да промени генетичната си структура чрез лични усилия, ще тряб-
ва да посочим обстоятелствата от средата, отговорни за усилието –   нещо, 
което ще трябва да направим и тогава, когато генетиката започне да проме-
ня човешкото генетично наследство. И когато индивидът се ангажира в 
преднамерено планиране на културната практика, ще трябва да се обърнем 
към културата, която го кара да прави това и осигурява изкуството или нау-
ката, използвани от него.  
 Един от големите проблеми на индивидуализма, който рядко е призна-
ван за такъв, е смъртта –   неизбежната съдба на индивида, последното по-
сегателство срещу свободата и достойнството. Смъртта е едно от онези от-
далечени събития, които стават релевантни на поведението само с помощта 
на културните практики. Това, което виждаме, е смъртта на другите, както в 
известната метафора на Паскал: 
 

"Представете си няколко мъже във вериги, всички със смъртно на-
казание, някои от които всеки ден са убивани жестоко пред очите 
на останалите. Тези, които остават, виждат собствената си съдба в 
лицето на събратята си, и, гледайки се един друг с тъга и отчаяние, 
чакат реда си. Това е образ за човешкото качество." 
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 Някои религии са направили смъртта по-важна, като са изобразявали 
бъдещото съществуване в рая или ада, но индивидуалистът има специална 
причина да се страхува от смъртта, създадена не от религията, а от литерату-
рата за свободата и достойнството. Това е перспективата на личното унищо-
жение. Индивидуалистът не може да намери утеха в разсъжденията за при-
носите му, които ще го надживеят. Той е отказвал да действа в името на 
доброто на другите и следователно не е подкрепян от факта, че другите, на 
които е помагал, ще го надживеят. Той е отказвал да се интересува от оце-
ляването на културата си и не е подкрепян от факта, че културата му ще го 
надживее. В защитата на собствената си свобода и достойнство той е отри-
чал приносите на миналото и следователно ще трябва да се откаже от вся-
какви претенции за бъдещето.  
 
 Науката вероятно никога не е изисквала по-умопомрачителна промяна 
на традиционния начин на мислене по някой въпрос, нито пък изобщо е 
имало по-важен въпрос. В традиционната картина човек възприема света 
около себе си, избира чертите, които да възприема, прави разграничения 
между тях, преценява ги като добри или лоши, променя ги, за да ги направи 
по-добри (или, ако не внимава, по-лоши) и може да бъде държан отговорен 
за своите действия и справедливо да бъде награждаван или наказван за 
последствията от тях. В научната картина човек е член на биологичен вид, 
оформен от еволюционни условни връзки на оцеляването, демонстриращ 
поведенчески процеси, поставящи го под контрола на средата, в която жи-
вее, и до голяма степен под контрола на социалната среда, която той и ми-
лиони други като него са конструирали и поддържали по време на еволюци-
ята на културата. Посоката на контролиращото отношение е обърната: чове-
кът не въздейства върху света, а светът въздейства върху него.  
 Трудно е да се приеме такава промяна просто на интелектуална основа 
и е почти невъзможно да се приемат нейните последствия. Реакцията на 
традиционалиста обикновено се описва в термините на чувствата. Едно от 
тях, на което са се позовавали фройдистите при обясняването на съпротива-
та срещу психоанализата, е наранената суета. Самият Фройд разяснява, как-
то казва Ърнест Джоунс, "трите тежки удара, които нарцисизмът (или лю-
бовта на човечеството към себе си) е преживял в ръцете на науката. Пър-
вият е бил космологичен и го е нанесъл Коперник; вторият е бил биологи-
чен и е нанесен от Дарвин; третият е бил психологически и е нанесен от 
Фройд." (Ударът е претърпян чрез убеждението, че нещо в ядрото на човека 
знае всичко, което става в него, и че някакъв инструмент, наречен сила на 
волята, упражнява контрол над останалата част от личността на човека.) Кои 
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са обаче признаците или симптомите на наранената суета и как ще ги обяс-
ним? Това, което хората правят по отношение на такава научна картина за 
човека, е да я наричат погрешна, унизяваща и опасна, да издигат аргументи 
срещу нея и да атакуват онези, които я предлагат или защитават. Те правят 
това не поради наранена суета, а защото научните формулировки са разру-
шили подкрепителите, към които са привикнали. Ако човек вече не може да 
изисква почит или да му се възхищават за това, което прави, тогава той, изг-
лежда, претърпява загуба на достойнството или ценността, а поведението, 
преди подкрепяно от почитта и възхищението, ще претърпи заглъхване. Заг-
лъхването често води до агресивна атака.  
 Друг ефект на научната картина е описан като загуба на вярата или "нер-
ва", като чувство на съмнение или безсилие, или като обезсърчаване, деп-
ресия и униние. Казва се, че човекът чувства, че не може да направи нищо 
по отношение на съдбата си. Това, което обаче той чувства, е отслабването 
на старите реакции, които вече не се подкрепят. Хората наистина са "без-
силни", когато отдавна установените вербални репертоари се окажат безпо-
лезни. Например един историк� се оплака, че ако делата на хората трябва 
"да се отпишат просто като продукт на материалното и психологическото 
обуславяне", няма да има за какво да се пише: "промяната поне частично 
трябва да е резултат от съзнателната умствена дейност". 
 Друг ефект е един вид носталгия. Старите репертоари придобиват нео-
чакван успех, когато сходствата между настоящето и миналото се използват 
и преувеличават. Миналите дни се наричат добрите стари дни, когато се 
признават вътрешно присъщото достойнство на човека и значението на ду-
ховните стойности. Такива фрагменти на излязлото от мода поведение имат 
тенденцията да са "изпълнени с копнеж", т.е. имат характера на все по-неус-
пешно поведение.  
 Тези реакции на научната концепция за човека наистина са неуместни. 
Те демобилизират хората и всеки, който е загрижен за бъдещето на своята 
култура, ще направи всичко възможно, за да ги коригира. Никоя теория не 
променя онова, с което се занимава теоретично. Нищо не се променя, защо-
то го гледаме или го анализираме по нов начин. Кийтс� обвинява Нютон за 
анализирането на дъгата, но дъгата си е останала също толкова красива, а за 
мнозина е станала дори още по-красива. Човекът не се е променил, защото 
го гледаме, говорим за него и го анализираме научно. Неговите постижения 
в науката, управлението, религията, изкуството и литературата си остават та-
кива, каквито са били –   да им се възхищаваме така, както човек се възхи-
щава на бурята в морето или на листопада през есента, или на планинския 
връх –   съвсем отделно от произхода им. Те са недокоснати от научния ана-
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лиз. Това, което се променя, са нашите шансове да направим нещо по отно-
шение на предмета на науката. Анализът на Нютон на светлината в дъгата е 
стъпка по посока на лазера.  
 Традиционното понятие за човека е ласкателно; то ни удостоява с подк-
репящи привилегии. Ето защо то лесно се защитава и може да се промени 
само с много трудности. То е било създадено, за да изгради индивида като 
инструмент за контраконтрол и е направило това доста ефективно, но по та-
къв начин, че ограничава прогреса. Можем да видим как литературата за 
свободата и достойнството със загрижеността си за автономния човек е под-
помагала използването на наказанието и е намирала извинение на използ-
ването само на слаби ненаказателни техники. Не е трудно да се демонстри-
ра връзка между неограниченото право на индивида да преследва щастие-
то и катастрофите, заплашващи ни от неконтролираното размножаване, не-
ограниченото охолство и угрозата на ядрената война, които изтощават ре-
сурсите и замърсяват средата.  
 Физическите и биологичните технологии са облекчили глада и епидеми-
ите, както и много болезнени, опасни и изтощаващи характеристики на все-
кидневния живот, а поведенческата технология може да започне да облек-
чава други типове злини. В анализа на човешкото поведение е възможно да 
сме малко отвъд позицията на Нютон в анализа на светлината, защото за-
почваме да осъществяваме технологични приложения. Съществуват чудес-
ни възможности –   още по-чудесни, защото традиционните подходи са би-
ли толкова неефективни. Трудно е да си представим свят, в който хората жи-
веят заедно без кавги, поддържайки себе си като произвеждат необходими-
те храна, подслон и дрехи, наслаждават се и допринасят за радостта на дру-
гите в изкуството, музиката, литературата и игрите, изразходват само разум-
на част на ресурсите на света и допринасят колкото се може по-малко за за-
мърсяването, раждат само толкова деца, колкото могат достойно да отгле-
дат, продължават да изследват света около себе си и откриват по-добри на-
чини да се справят с него, и започват прецизно да разбират себе си, а следо-
вателно и да се самоуправляват ефективно. Всичко това е възможно и дори 
най-беглите знаци за прогрес трябва да донесат тип промяна, за която в тра-
диционните термини би се казало, че уталожва наранената суета, уравнове-
сява чувството за безнадеждност или носталгия, коригира впечатлението, че 
"ние нито можем, нито трябва да правим нещо за себе си" и подпомага 
"чувството за свобода и достойнство" като изгражда "чувство за увереност и 
ценност". С други думи, тя трябва богато да подкрепя онези, които са били 
накарани от културата си да работят за оцеляването й.  
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* 
 Експерименталният анализ измества детерминацията на поведението 
от автономния човек към средата –   среда, която е отговорна както за ево-
люцията на вида, така и за репертоара, придобиван от всеки неин член. Ран-
ните версии на тоталното позоваване на средата са били неадекватни, за-
щото не са можели да обяснят как средата работи, и за автономния човек са 
оставали много функции. Днес обаче условните връзки на средата поемат 
все повече от функциите, някога приписвани на автономния човек, и въз-
никват определени въпроси. Дали човекът се "унищожава"? Определено не 
като вид или като отделен постигащ. Автономният вътрешен човек е този, 
който се унищожава, и това е стъпка напред. Но дали тогава човекът не ста-
ва просто жертва или пасивен наблюдател на онова, което му се случва? 
Той наистина е контролиран от средата си, но трябва да помним, че средата 
е до голяма степен негово творение. Еволюцията на културата е гигантско 
упражнение по самоконтрол. Често се казва, че научното становище за чове-
ка води до наранена суета, чувство за безнадеждност и носталгия. Нито ед-
на теория обаче не променя предмета си; човекът си остава това, което ви-
наги е бил. А новата теория може да промени онова, което може да се про-
мени в предметната ѝ материя. Научното гледище за човека предлага въз-
буждащи възможности. Все още не сме видели какво човекът може да нап-
рави от човека.  
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