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R O Z D Z I A �  4 .

Religijny kszta�t wszystkich przekona� t�umów

ykazali�my wy�ej, �e t�umy nie pos�uguj� si� rozs�dkiem, przyj-
muj� i odrzucaj� pomys�y w ca�o�ci, nie toleruj� dyskusji ani

sprzeczno�ci i �e przedstawiane im sugestie zajmuj� ca�e dost�pne im
mo�liwo�ci rozumienia, przez co staraj� si� jak najszybciej przekszta�ci�
te sugestie w dzia�anie. Pokazali�my równie�, �e t�umy, na które wywarto
stosowny wp�yw, s� ch�tne do po�wi�cania si� za wzbudzone w nich idea�y.
Zobaczyli�my równie�, �e t�umy przyjmuj� wy��cznie gwa�towne i skraj-
ne sentymenty, przez co sympatia szybko zmienia si� w uwielbienie, anty-
patia za� równie szybko mo�e przerodzi� si� w nienawi��. Te ogólne
wskazania daj� nam pewne rozeznanie i pozwalaj� wyrobi� sobie pogl�d
na temat przekona	 �ywionych przez t�umy.

Je�eli przyjrze� si� bli�ej tym przekonaniom, niezale�nie od tego, czy
dotyczy to epok odznaczaj�cych si� gor�c� wiar� religijn�, czy te� wiel-
kimi rozruchami natury politycznej, jakich �wiadkiem by�o ostatnie stule-
cie, widoczne si� staje, �e przekonania owe zawsze przyjmuj� specyficzn�
form�, której nie jestem w stanie zdefiniowa� lepiej ni� poprzez nazwanie
jej sentymentem religijnym.

Sentyment ten posiada bardzo proste cechy, takie jak wyznawanie
wiary w obecno�� istoty uwa�anej za wy�sz�, l�k przed moc� przypisy-
wan� tej istocie, �lepe pos�usze	stwo wzgl�dem jej polece	, niezdolno��
do dyskutowania z dogmatami, ch�� do ich rozpowszechniania i sk�onno��
do postrzegania jako wrogów wszystkich, którzy ich nie akceptuj�. Kiedy
tego rodzaju sentyment odnosi si� do niewidzialnego Boga, drewnianego
lub kamiennego idola, bohatera czy te� do politycznej idei, to je�eli posiada
on wymienione powy�ej cechy, mo�na o nim powiedzie�, �e w istocie

W



G u s t a v e  l e  B o n

62

ma on charakter religijny. Podej�cie takie nieodmiennie zawiera te� ele-
menty nadnaturalne i cudowne. T�umy nie�wiadomie przypisuj� tajemnicz�
moc formu�om politycznym lub te� zwyci�skim przywódcom, którzy
w danej chwili wzbudzaj� w nich entuzjazm.

Osoba wykazuje sk�onno�ci religijne nie wtedy, kiedy wy��cznie czci
jakie� bóstwo, ale gdy poza wyznawaniem wiary po�wi�ca wszystkie swoje
zasoby umys�owe, ca�kowicie poddaje si� woli i przejawia pe�ni� fana-
tycznego zapa�u do s�u�enia danej sprawie lub osobie, która staje si� celem
i przewodnikiem wszystkich my�li i dzia�a	 takiego wyznawcy.

Religijne sentymenty zawsze wi��� si� te� z nietolerancj� i fanaty-
zmem. S� one nieodmiennie przejawiane przez wszystkich tych, którzy
wierz�, i� posiadaj� sekret osi�gni�cia doczesnego czy te� wiecznego szcz�-
�cia. Przejawy tych dwóch cech mo�na znale�� w ka�dej grupie ludzi
powsta�ej w wyniku wspólnego przekonania jej cz�onków. Jakobini z cza-
sów rz�dów terroru byli w istocie tak samo religijni jak katoliccy inkwi-
zytorzy, a ich okrutny zapa� pochodzi� z dok�adnie tego samego �ród�a.

Przekonania t�umów zak�adaj� owe cechy �lepego pos�usze	stwa,
zapiek�ej nietolerancji i potrzeb� agresywnej propagandy, które stanowi�
elementy sk�adowe sentymentu religijnego, i dlatego te� mo�na powie-
dzie�, �e wszystkie one posiadaj� form� religijn�. Cz�owiek uznany przez
t�um za bohatera jest dla	 faktycznym bogiem. Napoleon by� takim bogiem
przez pi�tna�cie lat i �adne bóstwo nie mia�o wi�cej wyznawców ani te�
nie wysy�a�o ludzi na �mier� z wi�ksz� �atwo�ci�. Chrze�cija	scy i poga	-
scy bogowie nigdy nie posiadali tak absolutnej w�adzy nad umys�ami ludzi,
którzy znale�li si� pod ich wp�ywem.

Wszyscy za�o�yciele religijnych i politycznych doktryn stworzyli je
w�a�nie dlatego, �e �wietnie radzili sobie z inspirowaniem t�umów i wzbu-
dzaniem w nich fanatycznych sentymentów, które sprawia�y, i� ludzie
odnajdywali szcz��cie w wyznawaniu wiary w swoich idoli i okazywaniu
im pos�usze	stwa, a tak�e w po�wi�caniu dla nich swojego �ycia. Tak
dzia�o si� w ka�dej z epok. Fustel de Coulanges w swojej wspania�ej
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pracy po�wi�conej rzymskiej Galii s�usznie wzmiankuje, �e Cesarstwo
Rzymskie by�o utrzymywane nie przez si��, lecz raczej przez wzbudzanie
religijnego podziwu. „Nie zdarzy� si� dot�d w historii drugi taki przypa-
dek — zauwa�a on trafnie — aby jaka� forma rz�dów utrzymywa�a si�
w niezmiennym kszta�cie przez pi�� stuleci […]. Wydaje si� bowiem
niemo�liwe, aby trzydziestu legionom uda�o si� zmusi� do pos�usze	-
stwa sto milionów ludzi”. Przyczyn� pos�usze	stwa mieszka	ców Cesar-
stwa by� fakt, �e uosabiaj�cy wielko�� Rzymu cesarz by� powszechnie
czczony jako bóg. Po�wi�cone mu o�tarze znajdowa�y si� nawet w naj-
mniejszych miasteczkach Cesarstwa. „Jak Cesarstwo d�ugie i szerokie
pojawia�a si� w nim nowa religia, w której bóstwami byli cesarze. Jaki� czas
przed nastaniem ery chrze�cija	stwa ca�a Galia reprezentowana przez sze��-
dziesi�t miast wybudowa�a wspóln� �wi�tyni� ku czci Augusta w pobli�u
Lyonu […]. Jej kap�ani wybierani przez zjednoczone miasta galijskie byli
jednymi z najwa�niejszych osobisto�ci w kraju […]. Wszystkiego tego nie
da si� przypisa� l�kowi i s�u�alczo�ci. Ca�e narody nie s� bowiem s�u�alcze,
a ju� na pewno nie przez trzy wieki. To nie byli wy��cznie dworzanie
czcz�cy swojego ksi�cia, ale by� to ca�y Rzym, i to nie ograniczaj�cy si� do
miasta o tej nazwie, ale obejmuj�cy tak�e Gali�, Hiszpani�, Grecj� i Azj�”.

W dzisiejszych czasach dla uczczenia wi�kszo�ci wielkich ludzi
zdolnych do podporz�dkowania sobie umys�ów innych nie wznosi si�
o�tarzy, ale stawia si� im pomniki albo maluje portrety, które nast�pnie
trafiaj� do r�k ich wielbicieli, i kult takich ludzi nie ró�ni si� szczególnie
od kultu, jakim otaczano ich poprzedników. Zrozumienie filozofii hi-
storycznej mo�na osi�gn�� wy��cznie przez docenienie fundamentalnej
zasady psychologii t�umów: t�um przede wszystkim domaga si� boga.

Nie nale�y tu zak�ada�, �e opisywane wy�ej mechanizmy wynikaj�
z przes�dów minionej epoki, które zosta�y obalone przez rozum. Senty-
menty uwik�ane w wieczn� walk� z rozumem nigdy nie zosta�y pokonane.
T�umy nie chc� dzi� s�ysze� o religii i bosko�ci, w imi� której by�y przez
d�ugi czas zniewalane, ale jednocze�nie nigdy nie mia�y te� tak wielu
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fetyszy jak przez ostatnie sto lat. Dawne bóstwa nigdy nie mia�y tak wielu
o�tarzy i pomników budowanych ku ich chwale. Ci, którzy zg��biali popu-
larny w ostatnich latach ruch znany pod nazw� bulan�yzmu, byli w stanie
dostrzec, z jak� �atwo�ci� mo�na rozbudzi� w t�umach instynkty religijne.
W ca�ym kraju nie by�o zajazdu, w którym nie wisia�by portret Boulan-
gera. Bohaterowi temu przypisywano moc wyeliminowania wszystkich
niesprawiedliwo�ci i bol�czek, a tysi�ce m��czyzn by�o gotowych odda�
dla niego �ycie. Genera�a tego czeka�aby zatem wielka historyczna s�awa,
gdyby tylko on sam jako cz�owiek by� w stanie dorówna� swojej legen-
darnej reputacji.

Nie ma sensu zatem udowadnia�, �e masy zawsze potrzebuj� religii
jako takiej, poniewa� wszystkie polityczne, boskie i spo�eczne doktryny
przyjmuj� si� w t�umach wy��cznie wtedy, gdy nabior� kszta�tu religij-
nego, to jest takiego, który odsuwa zagro�enie dyskusj�. Gdyby mo�liwe
by�o wprowadzenie powszechnego ateizmu, wówczas tak�e i on wykazy-
wa�by cechy ferworu typowego dla sentymentu religijnego, a z zewn�trz
pod wszystkimi wzgl�dami przypomina�by kult. Dobr� ilustracj� powy�-
szych s�ów mo�e by� obraz ewolucji ma�ej sekty pozytywistów, którzy
bardzo szybko podzielili los opisywanych przez Dostojewskiego nihilistów.
O�wieceni pewnego dnia �wiat�em rozumu zrzucili oni obrazy bóstw
i �wi�tych zdobi�cych o�tarz w kaplicy, pogasili �wiece i nie marnuj�c ani
chwili, zast�pili dotychczasowe obiekty kultu pracami ateistycznych filo-
zofów, takich jak Büchner i Moleschott, po czym z pe�nym namaszcze-
niem przed nimi ukl�kli. Obiekt ich religijnych pogl�dów uleg� zmianie,
ale czy to samo da si� powiedzie� o ich religijnym sentymencie?

Po raz kolejny powtarzam, �e pewne wydarzenia historyczne — a kon-
kretnie te najwa�niejsze — nie s� mo�liwe do zrozumienia, dopóki nie
zacznie si� docenia� religijnych form, jakie pr�dzej czy pó�niej przyjmuj�
wszystkie przekonania �ywione przez t�umy. Istniej� spo�eczne fenomeny,
które musz� by� zbadane z perspektywy raczej psychologa ni� naturalisty.
Wielki historyk Taine bada� Rewolucj� wy��cznie jako naturalista, przez
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co prawdziwa geneza wydarze	 cz�sto umyka�a jego poznaniu. Wspaniale
radzi� sobie z obserwowaniem faktów, ale z braku wiedzy o psychologii
t�umów nie zawsze potrafi� w�a�ciwie okre�li� ich �ród�a. Fakty, które
budzi�y w nim odraz� z racji towarzysz�cej im krwio�erczo�ci, anarchii
i gwa�towno�ci, sprawia�y, �e w bohaterach wielkich dramatów widzia�
jedynie hord� rzucaj�cych si� w drgawkach dzikusów porzucaj�cych w�a-
sny interes wbrew swoim instynktom. Przemoc Rewolucji, masakry,
potrzeba propagandy, deklarowanie wojny ze wszystkim i wszystkimi
mo�na wyja�ni� jedynie wtedy, gdy zrozumie si�, �e Rewolucja by�a
niczym wi�cej ni� ustanowieniem w umys�ach mas nowego pogl�du reli-
gijnego. Reformacja, masakra w noc �w. Bart�omieja, francuskie wojny
religijne, inkwizycja i rz�dy terroru s� zjawiskami tego samego typu. Ka�de
z nich jest wynikiem dzia�ania t�umu kierowanego religijnymi sentymen-
tami, które zawsze prowadz� wyznawców do bezlitosnego t�pienia ogniem
i mieczem wszystkich opieraj�cych si� przyj�ciu nowej wiary. Metody
dzia�ania inkwizycji s� widoczne w zachowaniu wszystkich ludzi auten-
tycznie i mocno wierz�cych w s�uszno�� swoich przekona	. Gdyby t�umy
si�ga�y po inne metody, nie nazywa�bym ich tak, jak to robi�em dotychczas.

Przewroty analogiczne do wcze�niej cytowanych s� mo�liwe jedynie
wtedy, gdy zostan� przywo�ane przez dusz� mas. Nawet najgorsi despoci
nie s� w stanie wywo�a� ich na w�asn� r�k�. Kiedy historycy mówi� nam,
�e masakra w noc �w. Bart�omieja by�a dzie�em króla, udowadniaj� tym
samym swoj� nieznajomo�� psychologii tak t�umów, jak i w�adców.
Manifestacje tego kalibru mog� by� bowiem wy��cznie wynikiem dzia-
�ania duszy t�umów. Nawet najbardziej absolutna w�adza najwi�kszego
spo�ród despotów mo�e co najwy�ej przyspieszy� lub opó�ni� takie
wydarzenia. Wspomniana masakra lub wojny religijne by�y dzie�em króla
nie bardziej, ni� rz�dy terroru stanowi�y dzie�o Robespierre’a, Dantona lub
Saint-Justa. U pod�o�a wszystkich takich wydarze	 le�y bowiem dusza
t�umów, nigdy za� moc ich w�adców.
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