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WSTĘP

Przedmiotem niniejszej rozprawy jest kwestia roli i miejsca religii w ideologii

Nouvelle Droite (ND, Nowa Prawica),  a zwłaszcza w twórczości Alaina de Benoist.

Skupienie się na myśli de Benoist podyktowane jest faktem, iż: 1) jest on głównym

ideologiem i spiritus movens ruchu, 2) obszerności spuścizny ideowej ND.

Dokładne określenie i zdefiniowanie Nouvelle Droite jest zadaniem niełatwym.

Poza tym, że jest to ruch niejednorodny, charakteryzuje go wielopłaszczyznowość. Nie

ma  on  charakteru  stricte politycznego,  religijnego,  (kontr)-kulturowego.  Jego

elementami składowymi są zarówno filozofia, religioznawstwo, socjologia, politologia,

nauki  prawne,  czy  nawet  socjobiologia.  Należałoby  by  go  raczej  nazwać

„(wielopłaszczyznowym) blokiem ideowym”. Można, oczywiście, postarać o wskazanie

jakiegoś  głównego,  konstytutywnego  elementu  lub  dziedziny,  która  warunkowałaby

całą resztę i nadawałaby jej ton. Jeżeli patrzeć na ND z takiej właśnie perspektywy, nurt

ten  da  się  określić  jako  ruch  neopogański.  Sam termin  „Nowa  Prawica”,  wyraźnie

implikujący skupienie na sferze polityki nie został ukuty przez samych reprezentantów

nurtu, lecz jest to sui generis „łatka” przypięta przez jego przeciwników. 

Twórcą,  a  zarazem najważniejszą  osobą,  ND jest,  ur.  11  grudnia  1943 roku,

filozof  i  politolog,  historyk  idei  –  A.  de  Benoist.  Pochodzi  on  z  rodziny  o

arystokratycznych  korzeniach.  Studiował  prawo,  jak  również  filozofię,  socjologię  i

religioznawstwo na Uniwersytecie Paryskim – Sorbonie. Jest autorem wielu książek i

publikacji  na  szereg  tematów  poczynając  od  filozofii,  poprzez  religioznawstwo  na

tematach  ekonomicznych  kończąc.  Do  dzisiejszego  dnia  jest  najznamienitszą  i

najbardziej znaczącą postacią wspomnianego nurtu. 

Za narodziny ND należałoby uznać założenie 5 maja 1968 r. w Lyonie think-

tanku GRECE (Groupement de recherche et d’études pour la civilisation européenne –

Grupa badań i  studiów nad cywilizacją  europejską).  Swe główne zadanie think-tank

upatrywał w zmianie klimatu intelektualnego we Francji (później również w Europie)

poprzez „metapolitykę” (jeden z przedstawicieli ND Jean-Claude Valla zdefiniował ten

termin jako „domenę wartości, które nie dotyczą doraźnych kwestii politycznych, lecz

które pośrednio oddziaływają na polityczny consensus”). Ważnym punktem odniesienia

dla  ND  jest  koncepcja  hegemonii  kulturowej  włoskiego  myśliciela  i  działacza

komunistycznego – Antonio Gramsciego. Za włoskim marksistą, de Benoist twierdzi, iż
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przed zdobyciem władzy politycznej, wygrać należy najpierw walkę o kulturę. Zmiany

społeczne są bowiem możliwe jedynie przy zmianie nadbudowy ideologicznej wśród

opiniotwórczych elit. 

Bardzo  specyficzne  jest  podejście  de  Benoist  do  religii,  zwłaszcza

chrześcijaństwa. Ma on o nim zdecydowanie negatywną opinię. Uważa go bowiem za

inherentnie  nietolerancyjne,  opresyjne,  totalistyczne  i  prowadzące  nieuchronnie  do

prześladowań. Sympatię jego wzbudza za to „pogaństwo” – zarówno grecko-rzymski

politeizm, jak i wierzenia „barbarzyńskich ludów” Północy – do których ma pozytywny

stosunek. Uważa on politeizm za tolerancyjny z natury i nieopresyjny. Docenia również

pogańską spuściznę grecko-rzymską i kolosalną rolę jaką odegrało w konstytuowaniu

się  Europy.  Ponadto,  idąc  tropem  teologii  politycznej  Carla  Schmitta,  uznaje,  iż

oświecenie nie jest antytezą wobec chrześcijaństwa, ale jego świeckim przedłużeniem i

niejako dopełnieniem. Liberalizm polityczny, idea „postępu”, prawa człowieka, liniowa

koncepcja  czasu  –  to  wszystko,  zdaniem  de  Benoist,  wywodzić  należy  od

chrześcijaństwa, gdyż są to jego idee w laickiej postaci. 

ND jest to wdzięczny temat dla badań, gdyż jest to nurt niewątpliwie ciekawy, a

z  powodu  swej  daleko  posuniętej  wielowarstwowości,  nieortodoksyjności  i

niejednoznaczności – zdecydowanie opiera się utartym schematom. Nie ogranicza się

do  prostej  i  topornej  propagandy,    nurt  postawił  sobie  bowiem za  cel  utrzymanie

dyskursu na poziomie akademicko-naukowym. Pozostawił po sobie niezwykle bogatą i

obszerną spuściznę ideową (w związku z tym, iż istnieje do dziś nieustannie się ona

rozrasta).  Sam  de  Benoist  jest  autorem  kilkudziesięciu  książek,  setek  artykułów,

przeprowadzono z nim również setki wywiadów. Ponadto, nurt rozprzestrzenił się poza

granice  Francji.  Jego przyczółki  znalazły  się  m.in.  w Belgii,  Niemczech,  Włoszech,

Anglii, USA. 

Celem  niniejszej  pracy  jest  zbadanie  roli,  jaką  odgrywa  religia  w  myśli  de

Benoist,  miejsca  i  funkcji  jaką  spełnia  ona  w  koncepcjach  ideowopolitycznych

francuskiego myśliciela.  Zamiarem rozprawy jest  pokazanie w jaki  sposób widzi  on

rozwój  religii  w Europie,  ujmuje  rolę  pogaństwa  i  chrześcijaństwa,  jak  je  ocenia  i

interpretuje, zwłaszcza pod kątem wpływu na dzieje i cywilizację europejską; w jaki

sposób,  jego  zdaniem,  przekłada  się  religia  chrześcijańska  na  współczesne  idee

polityczne.  Ze  względu  na  przenikające  się  obszary  religii,  polityki,  problematyki

kultury  i  cywilizacji,  w  proponowanej  pracy  badanie  myśli  de  Benoist,  w
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przedstawionym  kontekście  wymaga  zastosowania  podejścia  interdyscyplinarnego,

łączącego elementy filozofii, religioznawstwa jak i politologii.

Podstawowym celem badawczym pracy  jest  odpowiedź  na  pytanie  jaką  rolę

odgrywa religia w całości systemu ideowego Nouvelle Droite. By na nie odpowiedzieć,

praca stawia pytania pomocnicze. Po pierwsze, jaką rolę, według de Benoist, odegrało

chrześcijaństwo w dziejach Europy. Po drugie,  czym było wg niego „pogaństwo” w

Europie przedchrześcijańskiej i czym różniło się od chrześcijaństwa. Po trzecie, jakie

są,  wg francuskiego  autora,  długofalowe  konsekwencje  przyjęcia  chrześcijaństwa  w

Europie i w jaki sposób przekładają się one na sferę polityczną.

Rozdział  niniejszy,  wstępny,  ma  charakter  wprowadzający  –  zawiera  opis

zastosowanej  metodologii,  pytania  badawcze,  wraz  z  wyjaśnieniem  kwestii

terminologicznych. Rozdział pierwszy przedstawiać będzie drogę myśli de Benoist –

ścieżkę jego rozwoju intelektualnego aż do powołania do życia GRECE. Drugi rozdział

poświęcony  jest  podstawom  ideowym  ND,  gdzie  omówiony  został  zarys  całości

systemu na poziomie teologicznym, filozoficznym jak i politycznym.  Przedstawiono w

nim również zarys stopniowej ewolucji ND. W trzecim rozdziale zaprezentowano wizję

„pogaństwa” według de Benoist. Kolejny rozdział poświęcony jest chrześcijaństwu w

perspektywie  ND. W piątym rozdziale  przedstawiono teologię  polityczną ND, autor

próbuje w nim odpowiedzieć na pytanie jak „pogaństwo” nowo-prawicowe przekłada

się na poglądy w sferze politycznej. Szósty rozdział ma charakter komparatystyczny –

porównano w nim koncepcje ND z innymi, podobnymi nurtami ideologicznymi. Ostatni

ma natomiast charakter podsumowania dotychczasowych badań oraz określenie miejsca

i roli religii w całości systemu ND.

Nurt ND doczekał się zauważalnej ilości opracowań naukowych, zwłaszcza w

krajach  zachodniej  Europy.  Niewątpliwie  najbardziej  kompletnym  i  wyczerpującym

opracowaniem myśli  de Benoist  jest  Sur la Nouvelle Droite1 autorstwa Pierre-André

Taguieffa.  Jeśli  chodzi o literaturę francuskojęzyczną,  warto wymienić rozprawy  Les

paganismes  de  la  Nouvelle  Droite  (1980-2004)2 pióra  Stéphane’a  François,  czy  też

rozprawę Les intellectuels de la Nouvelle Droite et la religion. Histoire et idéologie d'un

antichristianisme  de  droite  (1968-2001)3 autorstwa  Oliviera  Moosa.  W  języku

angielskim, wartymi odnotowania publikacjami są m.in.:  Where have all  the fascists
1 P. A. Taguieff, Sur la Nouvelle Droite, Paris 1994.
2 S. François, Les paganismes de la Nouvelle Droite (1980-2004) (rozprawa doktorska 2005), 

ss. 24- 25, https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00442649 [dostęp 05.05.2021].
3 O. Moos, Les intellectuels de la Nouvelle Droite et la religion. Histoire et idéologie d'un

antichristianisme de droite (1968-2001), Freiburg 2005.
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gone?4 i Rethinking the French New Right. Alternatives to modernity5 Tamira Bar-Ona,

Against Democracy and Equality6 Tomislava Sunić’a,  New Culture, New Right: Anti-

Liberalism in Postmodern Europe7  Micheala O’Meara’y. W Polsce nurt ND jest bardzo

słabo zbadany. Artykułów stricte naukowych pojawiło się zaledwie kilka, m.in.: Jakuba

Stobieckiego  Alain  de  Benoist  i  Francuska  Nowa  Prawica  –  twórcy  prawicowej

strategii  metapolitycznej8 i  trzy artykuły mojego autorstwa –  Od tradycjonalizmu do

futuryzmu.  Archeofuturyzm Guillaume’a  Faye’a9,  Demokracja  organiczna  Alaina  de

Benoist jako alternatywa dla globalistycznej demokracji liberalnej10, Prawa człowieka –

religia  obywatelska  Zachodu.  Perspektywa  Europejskiej  Nowej  Prawicy11.  Artykuły

popularnonaukowe warte wzmianki to: Jarosława Tomasiewicza  Przeciwko równości i

demokracji:  Nowa  Prawica  we  Francji12,  Marka  Konopko  Nowa  Prawica,  Nowa

Kultura, Nowe Pogaństwo13, Ryszarda Mozgola  Wybieramy «trzecią drogę». Alain de

Benoist o «dekolonizacji» Europy14, Alaksieja Dziermanta Europejska Nowa Prawica i

perspektywa białoruska15, Krzysztofa Tyszki-Drozdowskiego  Alain de Benoist. Ponad

lewicą i prawicą16, wywiad na ten temat z Adamem Wielomskim17 jak i wywiady z de

Benoist i Sunić’em mojego autorstwa18. Mimo licznych tłumaczeń dzieł de Benoist na

języki europejskie (angielski, hiszpański, włoski, niemiecki, włoski, rosyjski), jak dotąd

nie pojawiło się ani jedno w języku polskim (oprócz kilku artykułów jego autorstwa).

4 T. Bar-On, Where Have All The Fascists Gone?, London and New York 2016.
5 Idem, Rethinking the French New Right. Alternatives to modernity, New York 2013.
6 T. Sunić, Against Democracy and Equality. The European New Right, London 2011.
7 M. O’Meara, New Culture, New Right. Anti-Liberalism in Postmodern Europe, London 2013.
8 J.  Stobiecki,  Alain  de  Benoist  i  Francuska  Nowa  Prawica  –  twórcy  prawicowej  strategii

metapolitycznej, „Przegląd Politologiczny” 2003, nr 2, ss. 27-36.
9 P. Bielawski, Od tradycjonalizmu do futuryzmu. Archeofuturyzm Guillaume’a Faye’a, „Athenaeum”

2018, nr 58, ss. 60-71.
10 Idem,  Demokracja organiczna Alaina de Benoist  jako alternatywa dla globalistycznej  demokracji

liberalnej, „Politeja” 2019, nr 4(61), ss. 481-502.
11 Idem,  Prawa człowieka – religia obywatelska Zachodu. Perspektywa Europejskiej Nowej Prawicy,

„Athenaeum” 2020, nr 66, ss. 138-149.
12 J. Tomasiewicz,  Przeciwko Równości i Demokracji: Nowa Prawica we Francji  [w:] Idem,  Między

faszyzmem i anarchizmem. Nowe Idee dla Nowej Ery, Pyskowice 2000, ss. 25-28.
13 M. Konopko, Nowa Prawica, Nowa Kultura, Nowe Pogaństwo, „Fronda” 1997, ss. 57-64.
14 R.  Mozgol,  Wybieramy  «trzecią  drogę».  Alain  de  Benoist  o  «dekolonizacji»  Europy,  „Templum

Novum” 2012, nr ss. 7-9.
15 A. Dziermant, Europejska Nowa Prawica i perspektywa białoruska, „Pressje” 2010, nr 22-23(2010),

s. 132-146.
16 K. Tyszka-Drozdowski, Alain de Benoist. Ponad lewicą i prawicą, „Pressje” 2019, nr 5(2019), 

ss. 45- 51.
17 A. Wielomski, Rozmowa z dr A. Wielomskim, rozm. przepr. T. Szczepański, „Odmrocze”, nr 8/9, 

ss. 78-81.
18 Idem, Wywiad z Alainem de Benoist, rozm. przepr. P. Bielawski, „Trygław” 2015, nr 16, ss. ; T. Sunić,

Wywiad z Tomislavem Suniciem, rozm. przepr. P. Bielawski, „Trygław” 2015, nr 16, ss.
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Do dzisiaj,  nie  ma też  żadnego syntetycznego,  naukowego opracowania  jego myśli.

Jednym z celów niniejszej pracy jest zapełnienie tej luki. 

Generalnie  rzecz  biorąc,  opracowania  francuskojęzyczne  ocenić  można  jako

rzetelne.  Wykazują  się  relatywną  obiektywnością  i  są,  w  miarę  możliwości,

wyczerpujące. Jeśli chodzi zaś o prace anglojęzyczne, to większość z nich jest daleka od

obiektywizmu. Są one bowiem wyraźnie jednostronne. Po pierwsze, większość z nich

redukuje  ND  do  warstwy  stricte  politycznej,  niemal  całkowicie  ignorując  poziom

filozoficzny i teologiczny. Po drugie, ich perspektywa jest wyraźnie redukcjonistyczna i

krytyczna. Analiza w nich zawarta sprowadza się właściwie do udowadniania, że ND to

odmiana faszyzmu. 

Niniejsza praca obrała inny kierunek. 

METODOLOGIA

Będąc pracą z zakresu politologii religii, niniejsza rozprawa jest z konieczności

interdyscyplinarna. Pionier dziedziny jaką jest historia idei, Arthur O. Lovejoy, uważał,

iż historyczne badania nad ideami występują pod różnymi nazwami: historia filozofii,

historia nauki, etnografia, historia języka, historia literatury, historia ekonomii, historia

edukacji,  socjologia  historyczna,   jak  i  również  historia  religii19.  Uważał  on,  iż

uprawianie historii idei w zakresie jednej, wąskiej specjalizacji jest czymś sztucznym,

choć  nie  całkowicie  arbitralnym20.  Takie  podejście  powodować  może  bowiem

niedostrzeganie  istotnych  treści  wykraczających  poza  pojedynczą  dziedzinę  nauki21.

Podkreślał  również  wagę  kontekstu  historycznego  dla  treści  dzieła22 i  potrzebę  nie

traktowania go jako oderwanego z wszelkiego kontekstu dziejowego. Podobnie zdanie

wyrażał  inny historyk idei  –  Quentin Skinner23,  który  analogicznie twierdził,  że  nie

należy pomijać kontekstu historycznego dzieła, chociażby dlatego (choć nie tylko), że

nie jest możliwe zrekonstruowanie tego, co twierdził dany pisarz w sposób całkowicie

wolny od naszych „przesądzeń” (lub „przed-sądów”, vide Hans Georg-Gadamer). Przez

sam fakt  posługiwania  się  daną  terminologią,  działa  się  bowiem zawsze  w  ramach

19 A. O. Lovejoy, Essays in the History of Ideas, Baltimore 2019, s. 1. 
20 Ibidem, s. 2. 
21 Ibidem, s. 7.
22 Idem, Reflections on the History of Ideas, „Journal of the History of Ideas” 1940, vol. 1, nr 1, s. 14.
23 D.  Łysiak,  «Znaczenie  i  rozumienie  w  historii  idei».  Program  Quentina  Skinnera,  „Przegląd

Prawniczy Uniwersytetu Warszawskiego” 2018, nr 2/2018, s. 59. 
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jakiegoś (świadomego lub nie) paradygmatu24. Jednym z możliwych niebezpieczeństw

w uprawianiu historii idei według Skinnera jest przystępowanie do badania materiałów

źródłowych z przyjętymi z góry paradygmatami. Praktycznym tego przykładem jest zaś

to,  co  nazywa  „mitologią  doktryn”,  czyli  odnajdywanie  w   myśli  badanego  autora

doktryny, którą niekoniecznie on reprezentuje. Przykładem na to może być interpretacja

rozproszonych uwag jako egzemplifikacja jakiejś, występującej uprzednio w dziejach,

jednolitej doktryny25. Każdy badacz winien, według Skinnera, odpowiedzieć sobie na

pytanie: „Jeśli pisarz zamierzał wyartykułować doktrynę, którą mu się przypisuje, to

dlaczego poniósł klęskę tak wyraźną, że historyk musi rekonstruować jego domniemane

intencje  z  przypuszczeń  i  aluzji?”26.  Można  się  przed  tym  uchronić  dzięki  byciu

świadomym tych paradygmatów i skupieniu się na tym, co dany myśliciel rzeczywiście

chciał  powiedzieć.  Za  najważniejszą  uwagę  metodologiczną  uważał  on  tezę,  że  o

żadnym twórcy idei nie można mówić, że zamierzał, czy osiągnął coś, czego on sam

nigdy by nie zaakceptował jako właściwego opisu tego, co sam zamierzał osiągnąć27.

Zdecydowana  większość  anglojęzycznych  opracowań  ND  zdaje  się  zupełnie  nie

dostrzegać, wymienionych przez Skinnera, niebezpieczeństw. 

Następnie,  podkreślić  należy  różnicę  między  politologią  sensu  stricto  a

politologią  religii28.  Ta  pierwsza  skupia  się  bowiem  zwykle  na  faktach,  datach,

nazwiskach  itp.  Innymi  słowy,  obraca  się  wokół  dostrzegalnych  gołym  okiem

konkretów. Zadaniem politologii religii jest z kolei dotarcie do czynników gołym okiem

nieuchwytnych – wierzeń, przekonań, idei. Świetnie ujął to Bogumił Grott w artykule

pt.  Funkcja  wiedzy  religioznawczej  w  badaniach  politologicznych.  Rozważania  w

kontekście wybranych doktryn nacjonalistycznych: „Ograniczanie się do samych tylko

wydarzeń historycznych i  form instytucjonalnych organizacji  państwowych i  innych

spraw ściśle politycznych (…), a bez uwzględnienia systemów wartości kreujących typ

kultur na glebie, z której wyrastały, pozostawia problem niewyczerpany i nieopisany w

24 Ibidem, s. 60. 
25 Ibidem, s. 61.
26 Q. Skinner, Znaczenie i rozumienie w historii idei, „Refleksje” 2014, nr 9, s. 133.
27 D. Łysiak, op. cit., s. 68.
28 Jak podaje Ryszard Michalak, istotą politologii religii jest „interdyscyplinarna eksploracja w obszarze

spraw, w których krzyżują się i wzajemnie oddziałują na siebie czynniki religijne i polityczne” [s. 5].
Ukucie  terminu  przypisuje  się  prof.  Clausowi-Ekkehardowi  Bärschowi  na  początku  lat  90.  XX
wieku.  W ciągu następnych lat,  (sub-)dyscyplina ta  zaczęła się  dosyć prężnie rozwijać na takich
ośrodkach  naukowych  jak  University  of  Cambridge,  Georgetown  University  czy  Uniwersytet  w
Belgradzie. Z perspektywy roku 2015 i 2016 subdyscyplina politologii religii, zdaniem Michalaka,
zyskała  już  szerokie  uznanie.  R.  Michalak,  Wstęp.  Implementacja  zasad  religijnych  w  sferze
politycznej  jako  podstawowy  cel  badań  w  zakresie  politologii  religii  [w:]  R.  Michalak  (red.),
Implementacja zasad religijnych w sferze politycznej, Zielona Góra 2016, ss. 5, 7.
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stopniu zadowalającym29. Dobrą egzemplifikacją tej właśnie różnicy, między politologią

a politologią religii, jest Les paganismes de la Nouvelle Droite (1980-2004) S. François

i  Les  intellectuels  de  la  Nouvelle  Droite  et  la  religion.  Histoire  et  idéologie  d'un

antichristianisme de droite (1968-2001) O. Moosa. Pierwsza skupia się na podaniu jak

największej ilości faktów i szczegółów w związku z czym jest, z konieczności, dłuższa.

Druga  natomiast  ma  charakter  bardziej  holistyczny,  za  priorytet  obiera  całościowe

rozumienie – koncentruje się bardziej na ideach niż faktach. 

 Zamiarem  niniejszej  pracy  było  również  wystrzeganie  się  ujęcia

redukcjonistycznego,  gdyż  –  jak  sądzi  autor  –  jest  to  nieadekwatne  podejście  w

przypadku fenomenu tak złożonego jak ND. Jest to bowiem wielopłaszczyznowy nurt

intelektualny i całkowite skupienie się tylko na jednym aspekcie (np. sferze politycznej)

zaciemnia  i  zniekształca,  bardziej  niż  rozjaśnia,  obraz  badanego  przedmiotu.

Jednocześnie, ambicją rozprawy jest nie tyle maksymalne wyczerpanie tematu (z uwagi

na  ogrom  materiału  źródłowego  byłoby  to  zadanie  karkołomne),  ile  rozjaśnienie,

uporządkowanie  i  zrozumienie.  W związku  z  powyższym,  przyjęta  została  w pracy

perspektywa hermeneutyczna,  biorąc  zwłaszcza  pod uwagę ujęcie  H.  G.  Gadamera.

Hermeneutyka  w  ujęciu  niemieckiego  filozofa  stanowi  rozwinięcie  metody  jego

mentora  –  Martina  Heideggera.  Bazując  na  myśli  swego  poprzednika,  Gadamer

wprowadził pojęcie kręgu hermeneutycznego, który opisuje w poniższy sposób: „Kto

chce zrozumieć jakiś tekst, dokonuje zawsze pewnego projektu. Kreśli  sobie pewien

sens całości, gdy tylko w tekście zaznaczy się jakiś pierwszy sens. Ten zaś ujawni się

tylko dlatego, że tekst ów czytany jest przy pewnych oczekiwaniach. Na wypracowaniu

takiego przedprojektu, ciągle rewidowanego przez to, co się przy dalszym wnikaniu w

sens  okazuje,  polega  rozumienie  rzeczy  tam  zawartych”30.  Jeżeli  priorytetem  jest

zrozumienie, to w takim wypadku istotne jest to, by przystępować do tekstu w sposób, w

miarę możliwości, otwarty, nie zniekształcając jego interpretacji pod z góry założone

tezy.

Rozumienie  według  autora  Prawdy  i  metody polega  więc  na  tworzeniu

kolejnych, coraz to lepszych projektów i ciągłym ich rewidowaniu. Ponadto, rozumienie

nie  polega  na  abstrakcyjnym  ujęciu  badanego  tematu,  ale  na  jego  aktywnym

doświadczaniu  i  przeżyciu,  które  –  zdaniem  Gadamera  –  jest  dynamiczne  i  ciągle

29 B. Grott,  Funkcja wiedzy religioznawczej w badaniach politologicznych. Rozważania w kontekście
wybranych  doktryn  nacjonalistycznych [w:]  B.  Grott,  O.  Grott  (red.),  Wiedza  religioznawcza  w
badaniach politologicznych, Radzymin 2015, s. 17.

30 H. G. Gadamer, Prawda i Metoda, Warszawa 2007, str. 369.
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wskazuje  nowe  perspektywy.  Żaden  tekst  nie  jest  interpretowany  wyłącznie  w

odniesieniu do kontekstu w jakim on powstał. Warunkiem możliwości rozumienia jest

istnienie  horyzontu  myślowego,  który  współdzieli  odbiorca  i  tekst31.  Nie  ma

możliwości,  by czytelnik  uwolnił  się  od przekonań,  które stanowią o jego sposobie

myślenia.  Jest  jednak  w  stanie,  pod  wpływem  tekstu,  je  zmienić:  „Własne  idee

interpretatora zawsze uczestniczą w przywracaniu sensu tekstu do życia. O tyle własny

horyzont interpretatora jest istotny, ale nie jako własne stanowisko, podtrzymywane i

forsowane, lecz raczej jako pogląd i możliwość, wprowadzane do gry, wystawiane na

ryzyko i pomagające w rzetelnym przyswojeniu sobie treści tekstu”32. 

Podkreślić  należy  więc  to,  że  rozumienie  nie  jest  zwykłą  rekonstrukcją

historyczną,  ale  tyczy  się  tworzenia  pewnej  nowej  jakości,  będącej  połączeniem

zawartego  w  tekście  sensu  i  świadomości  przywracającego  ten  sens  odbiorcy.  Ów

proces  usuwania  dystansu  między  czasem  powstawania  tekstu  a  teraźniejszością

interpretacji określa Gadamer mianem „fuzji horyzontów” – historycznego horyzontu

tekstu i współczesnego horyzontu odbiorcy33. 

Reasumując, niniejsza praca sytuuje się w obrębie politologii religii, rozumianej

jako subdyscyplina religioznawstwa34, łącząc ją również z elementami filozofii religii. 

Przedmiotem  analizy  są  teksty  źródłowe,  ze  szczególnym  uwzględnieniem

twórczości de Benoist. W związku z tym, że ND jest ruchem współcześnie działającym,

konieczne było zakreślenie cezury czasowej w odniesieniu do nurtu. Na potrzeby pracy,

przyjęte zostały następujące ramy czasowe: początkiem jest rok 1968 – kiedy to doszło

do  powołania  do  życia  GRECE;  końcem jest  rok  2006  –  kiedy  to  została  wydana

ostatnia istotna książka de Benoist nt. religii – Jésus et ses frères et autres écrits sur le

christianisme, le paganisme et la religion35. Sporadycznie występują również odwołania

do  późniejszych  dzieł.  W  niniejszej  pracy  przeprowadzona  została  analiza  trój-

poziomowa:  pierwszy  stanowią  publikacje  samego  de  Benoist  (ze  szczególnym

uwzględnieniem tych o tematyce religijnej), jak i myślicieli ND idących po jego linii

31 M. Maszkiewicz,  Hermeneutyka i teoria intertekstualności jako metodologia badań modernizmu w
poezji serbskiej drugiej połowy XX w. na przykładzie cyklu «Deset soneta nerdonenoj kceri Ivana V.
Lalicia, „Adeptus. Pismo Humanistów” 2015, nr 6, s. 4.

32 H. G. Gadamer, op. cit, str. 525.
33 Z.  Pawłowski,  Metoda  historyczno-krytyczna  i  analiza  narracyjna  w  perspektywie  założeń

hermeneutycznych, „Biblica et Patristica Thoruniensia” 2018, nr 11, s. 165. 
34 Jako  subdyscyplina  religioznawstwa,  politologia  religii  zaczęła  się  rozwijać  głównie  za  sprawą

Polskiego  Towarzystwa  Religioznawczego  i  Instytutu  Religioznawstwa  Uniwersytetu
Jagiellońskiego, w czym duży udział  miała inicjatywa prof.  Bogumiła Grotta.  Zob. R. Michalak,
op. cit., s. 5.

35 A. de Benoist,  Jésus et ses frères et autres écrits sur le christianisme, le paganisme et la religion,
Paris 2006.
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ideowej; drugi są wywiady z de Benoist (w celach ewentualnego doprecyzowania treści

z książek); trzeci to pytania bezpośrednio do de Benoist. 

W  pracy  zastosowana  została  perspektywa  hermeneutyczna,  zmierzająca  do

odkrycia i ukazania wewnętrznego sensu dzieł de Benoist oraz wykazania ich powiązań

z innymi tekstami, zarówno z kręgu Nouvelle Droite, jak i innych nurtów, do których

autor ten się odwołuje. W przeciwieństwie do większości dotychczasowych opracowań

ND  –  które  traktowały  nurt  jako  przede  wszystkim  polityczny  –  przyjęto  również

perspektywę  anty-redukcjonistyczną,  jednakże  z  zaznaczeniem,  że  szczegółowo

analizowane są zagadnienia o tematyce religijnej i te z nią powiązane. Pominięte zostały

tematy z  obrębu socjologii  miasta,  nauk pozytywnych itp.,  gdyż wiązałoby się  to  z

odejściem od religioznawczego charakteru pracy. Zastosowana została również metoda

komparatystyczna,  za pomocą której  porównano ND z innymi,  pokrewnymi nurtami

ideowymi. 

TERMINOLOGIA 

Terminem oryginalnym,  w  języku  francuskim jest  Nouvelle  Droite (ND).  W

przekładzie angielskim często stosuje się nazwę European New Right (ENR). Dodanie

określenia „europejska” jest  istotne, zwłaszcza w języku angielskim, dla odróżnienia

ND od anglosaskiej nowej prawicy (konserwatywno-liberalny ruch stricte polityczny),

nie  mającej  z  tą  pierwszą  nic  wspólnego.  ND  jest  bowiem  wielopłaszczyznowym

blokiem  ideowym,  w  przypadku  którego  polityka  jest  tylko  jednym  z  elementów

składowych.  Można,  oczywiście,  postarać  o  wskazanie  jakiegoś  głównego,

konstytutywnego  elementu  lub  dziedziny,  która  warunkowałaby  całą  resztę  i

nadawałaby  jej  ton.  Jeżeli  patrzeć  na  ND  z  takiej  właśnie  perspektywy,  można  go

określić, choć jest to pewne uproszczenie, mianem „ruch neopogański”.

Termin „Europejska Nowa Prawica” jest używany bardziej jako użyteczny skrót

myślowy  czy  pewna  symplifikacja,  nadane  ruchowi  przez  jego  lewicujących

przeciwników w latach 70. XX wieku, jak podaje  Tomislav Sunić – jeden z bardziej

znanych reprezentantów tego środowiska. On sam nie jest zbytnim zwolennikiem tego

terminu,  jak  stwierdza,  wolałby  nazwę „Nowa  Szkoła”,  „Nowa  Tradycja”,

„Archeofuturyzm”36;  niegdyś  proponował  nawet  termin  „Europejski  Lewicowy

36 T. Sunić, Wywiad z Tomislavem Suniciem…, s. 37.
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Konserwatyzm”37. Niezależnie od tego „łatkowania, jedna rzecz jest, jednakże, pewna.

Autorzy i idee tu przedstawiane są krytyczne wobec socjalizmu, liberalizmu i różnych

innych  form  egalitaryzmu,  w  tym  judeo-chrześcijańskich  korzeni  nowoczesnej

demokracji”38. 

Mimo  wyraźnej,  polityzującej  terminologii  używanej  przez  T.  Sunić’a,  ND

zdecydowanie nie jest ruchem politycznym w konwencjonalnym sensie. Z pewnością

nie  ma  nic  wspólnego  z  tzw.  anglosaską  nową prawicą39,  która  jest  jak  najbardziej

ruchem politycznym (za reprezentanta w Polsce można uznać Janusza Korwina-Mikke).

ND jest szkołą myślenia, nurtem intelektualnym lub ruchem metapolitycznym. 

W celu jak największej możliwej precyzji terminologicznej, pochylić się należy

nad każdym z trzech pojęć, składających się na nazwę „Europejska Nowa Prawica”, tzn.

„europejski”,  „nowy”  i  „prawica”.   Znaczenie  pierwszego  terminu  jest  dość  jasne.

Centralnym zagadnieniem ND, pytaniem które animuje cały ruch jest problem: „czym

jest Europa”? Otóż na pewno nie jest „Zachodem”: „Nie ulega wątpliwości, że terminy

Zachodu  (l’Occident)  oraz  westernizacji  (occidentalisation)  uległy  semantycznej

przemianie.  Przez  ostatnie  40  lat  nabrały  one  w  języku  francuskim  negatywnego

znaczenia,  związanego  z  globalizmem,  wulgarnym  amerykanizmem,  bandyckim

liberalizmem i «monoteizmem rynkowym» […]”40.

„Europejski”  w  tym kontekście  to  synonim słowa  „kontynentalny”,  tj.  „nie-

anglosaski”, mający być przeciwieństwem „Zachodu”. Rozróżnienie między „Europą” a

„Zachodem”  jest  tu  bardzo  wyraźne  i  podkreślać  ma  silną  penetrację  polityczną  i

kulturową Europy przez USA. Całość zwana „Zachodem” rozumiana jest jako Ameryka

wraz ze zamerykanizowaną Europą, gdzie ta druga postrzegana jest jako  sui generis

kolonia  kulturowa  tej  pierwszej.  Samo  pojęcie  „Zachód”  implikować  ma  brak

podmiotowości Europy, przy zdecydowanej dominacji USA. 

„Europa”  sensu  proprio to  Europa  oparta  na  własnej  tożsamości,  kulturze  i

aksjologii,  odrębnej  i  wolnej  od  wpływów  amerykańskich.  Wpływy  te  mają  być

wielopłaszczyznowe,  tj.  nie  tylko  w  sferze  ekonomii  czy  polityki,  ale  również  na

poziomie filozofii,  religii  –  a  co tym idzie  – tożsamości.  ND nie  postrzega  Europy

wyłącznie w kategoriach geograficznych. Jest to twór cywilizacyjny, ukonstytuowany z

pokrewnych ludów (głównie pochodzenia indoeuropejskiego), ukształtowany za sprawą
37 Idem, Against Democracy and Equality….s. 44.
38 Ibidem.
39 Należy  jednak  zaznaczyć,  że  występują  w  świecie  anglosaskim reprezentanci  ND,  jak  np.  Greg

Johnson, John Morgan, Micheal O’Meara, czy Troy Southgate. 
40 T. Sunić, Zachód przeciwko Europie, „Szczerbiec” 2013, nr 149, s. 16.
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myśli greckiej i instytucji rzymskich. Znajduje to odbicie w specyficznej mentalności,

wykształconych  instytucjach  i  tradycjach,  jak  również  szeroko  rozumianym

dziedzictwie.

Termin „prawica”  w kontekście  ND jest  dość  dyskusyjny i  niejednoznaczny.

Większość  reprezentantów  konwencjonalnie  rozumianej  prawicy  europejskiej  z

pewnością miałaby duże obiekcje  co do „prawicowości” nurtu.  Louis Pauwels,  były

redaktor magazynu „Figaro” i sympatyk ND, stwierdził iż: „moja pozycja, czyli ta którą

nazwać można ‘nową prawicą’ nie ma nic wspólnego z burżuazyjną, konserwatywną i

reakcyjną  prawicą”41.  T.  Sunić  stwierdza,  iż  „nie  jesteśmy  tradycjonalistami,  nie

jesteśmy  konserwatystami  w  katolickim  sensie  tego  słowa,  współczesnymi

konserwatystami, cokolwiek to znaczy. (…) niektórzy z moich najgorszych wrogów to

tak zwani konserwatyści”42. Należy mieć na uwadze, że ND znajduje się w opozycji

zarówno  do  klasycznego  nacjonalizmu  francuskiego,  jak  również  do  typowo

prawicowego,  konserwatywnego  liberalizmu  wraz  z  jego  kultem  kapitalistycznego

handlu43. Dlaczego więc „prawica”? 

Najprościej  rzecz ujmując,  „prawicowe” w ND jest  ni  mniej,  ni  więcej tylko

odrzucenie egalitaryzmu44. Jak stwierdził to sam A. de Benoist na (szeroko rozumianej)

prawicy sytuuje się dlatego, że lewica reprezentuje (egalitarystyczną) koncepcję świata,

której nie podziela i określa ją jako głównego wroga ideologicznego45. W perspektywie

ND, egalitaryzm jest nie tyle ideologią, czy doktryną. Jest to pewna wizja świata,  a

raczej koncepcja świata połączona z pewną specyficzną mentalnością, z pewnym typem

umysłowym. Egalitaryzm to typ mentalności transhistorycznej i metadoktrynalnej. Jawi

się jako usposobienie, które może przybierać różne formy ideologiczne, czy doktrynalne

w historii, formy najwyraźniej heterogeniczne, a nawet kontradyktoryjne. Egalitaryzm

jest jednak ich wspólnym mianownikiem. Jest on postrzegany jako zły, gdyż: 1) jest

obcy  duchowi  europejskiemu  (antyczne  wspólnoty  europejskie  były  z  natury

„organiczne”, a więc hierarchiczne) i 2) ma genezę (judeo)chrześcijańską, a w związku

z  tym,  że  „chrześcijaństwo  zrodziło  się  poza  Europą”,  nie  jest  on  więc  dla

Europejczyków właściwy, jako że „każdy lud winien żyć własnym rytmem” a „każda

kultura winna rozwijać się w oparciu o schematy myśli, które ona sama zrodziła”46.

41 T. Bar-On, Where Have All The Fascists Gone?…, ss. 84-85. 
42 T. Sunić, Wywiad z Tomislavem Suniciem…, s. 38.
43 P. A. Taguieff, Sur la Nouvelle Droite…, 19.
44 Ibidem, s. 215.
45 Ibidem, s. 214.
46 Ibidem, s. 73.
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Autor  opracowania  o  nowej  prawicy,  P.  A.  Taguieff,  opisał  dwa  typy  auto-

definicji ND. Pierwszą z nich (przedstawioną w powyższym akapicie) określił mianem

„definicja pozycyjna”, tj. określanie ND jako „nie-lewica” lub „anty-lewica”. Drugą z

nich  określił  jako  „definicja  pojęciowa”,  tj.  anty-egalitaryzm/anty-chrystianizm47.

Istotne w tej drugiej definicji jest to, że anty-egalitaryzm i anty-chrystianizm traktowane

są synonimicznie (sic!). W celu klaryfikacji, oddaję głos samemu A. de Benoist:

„«Minimum minimorum» byłoby z pewnością  zdefiniowanie jako prawicowe

wszystkich  nurtów,  które  explicite odrzucają  lewicę.  Wprowadziłbym  jednocześnie

pewien restrykcyjny niuans.  «Prawicą» nazywam czysto «konwencjonalnie» postawę

uznającą «różnorodność» świata, i tym samym, wynikające z niej w sposób konieczny

względne  nierówności  jako  dobro,  a  postępującą  homogenizację  świata,  głoszoną  i

realizowaną od dwóch tysięcy lat  przez ideologię egalitarną – za zło.  (…) w moich

oczach, wrogiem nie jest «lewica» czy «komunizm», czy nawet «wywrotowość», ale w

rzeczywistości  owa  «ideologia  egalitarna»,  której  to  formy,  religijne  czy  świeckie,

metafizyczne czy te pretendujące do «naukowości»,  kwitną nieprzerwanie od dwóch

tysięcy lat, których to «idee 1789 r.» były tylko jednym z etapów, której nieuchronnym

skutkiem jest obecna wywrotowość i komunizm”48. 

Co jest więc „nowego” w ND? Jej nowatorstwo można by zasadniczo ująć na

dwóch poziomach: w treści i metodzie. Pomimo pewnych prawicowych cech takich jak

pochwała ładu i hierarchii, tradycji i autorytetu, odrzucenie utopii, ND jednak odchodzi

od ortodoksyjnie rozumianej prawicowości (w treści) poprzez specyficzne sparowanie

anty-chrześcijaństwa i anty-egalitaryzmu. Anty-chrześcijaństwo stanowi swego rodzaju

historyczną podstawę dla anty-egalitaryzmu, który to stanowi trzon prawicowości  vel

anty-lewicowości ND. 

Anty-chrześcijaństwo  i  anty-egalitaryzm  zlewają  się  więc  w  jedno.  Ta

specyficzna zbitka i redukcja ma źródło w (nietzcheańskiej) metodzie genealogicznej

stosując  którą  dostrzec  można  judeochrześcijańskie  korzenie  „cyklu  egalitarnego”49.

Nowatorskie jest więc definiowanie prawicowości poprzez plasowanie się w opozycji

do zbitki-pary chrześcijaństwo-egalitaryzm. 

Jeśli chodzi zaś o metodę, nowość zasadza się na czymś, co określić by można

jako gust teoretyczny. „Stara prawica” charakteryzować się ma „brakiem kultury”, tzn.

indyferentną,  czy  wręcz  niechętną  postawą  wobec  sfery  idei,  kultury,  niechęcią  do

47 Ibidem, s. 218.
48 A. de Benoist, Vu de droite: Anthologie critique des idées contemporaines, Paris 2001, s. 16.
49 P. A. Taguieff, Sur la Nouvelle Droite…, 216.
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intelektualizmu  i  intelektualistów.  Brak  wyrafinowanej  teorii,  doktryny  stał  się

przyczyną  klęski  prawicy  na  polu  kultury  w  ciągu  ostatniego  pięćdziesięciolecia,  a

wręcz nawet dwustulecia. 

„Prawicowiec  kieruje  się  entuzjazmem  lub  oburzeniem,  podziwem  albo

obrzydzeniem,  ale  nigdy  refleksją.  Zamiast  tego  reaguje.  Stąd  jego  niemal  zawsze

emocjonalne  reakcje  na  wydarzenia.  Uderzający  jest  jego  naiwny,  wręcz  dziecinny

sposób reagowania, zawsze zatrzymujący się na powierzchni zjawisk, zadowalający się

informacją prasową, przyjmujący wąski punkt widzenia na każdą sprawę, pozbawiony

wglądu w przyczyny. Kiedy wskaże się im księżyc, wielu prawicowców będzie patrzeć

na palec. Historia staje się niemożliwa do zrozumienia, nawet jeśli prawicowcy stale się

do niej odwołują. Stąd popularność naiwnych teorii spiskowych, które mogą prowadzić

do  prawdziwego  szaleństwa.  Problemy  społeczne  tłumaczone  są  niejasnymi

manipulacjami „niewidzialnych spisków”, „mrocznych sojuszy” itd.

Ponieważ  prawica  nie  jest  zainteresowana  ideami,  ma  tendencję  do

sprowadzania wszystkiego do ludzi. Prawicowe ruchy polityczne kojarzone są przede

wszystkim  ze  swoimi  założycielami  i  rzadko  potrafią  bez  nich  przeżyć.  Spory  na

prawicy to przeważnie kłótnie jednostek, w których powtarzają się te same pogłoski i

oszczercze oskarżenia. Analogicznie, przeciwnikiem prawicy nie są nigdy systemy czy

idee,  ale  kategorie  ludzi  stawiane  w  roli  kozłów  ofiarnych  (Żydzi,  «metekowie»,

«bankierzy», masoni, obcokrajowcy, «trockiści», imigranci itd.). Prawica ma trudność

ze  zrozumieniem  systemu  pozbawionego  podmiotu:  systemowych  efektów  logiki

Kapitału,  jego  napięć  strukturalnych,  genezy  indywidualizmu,  znaczenia  zagrożeń

ekologicznych,  efektów  rozwoju  technologii  itd.  Prawica  nie  rozumie,  że  z  ludźmi

należy walczyć nie za to,  kim są,  ale z powodu wspierania przez nich szkodliwych

systemów myśli i wartości. Sprowadzając walkę do poziomu jednostek, nie lubianych

za to, kim są, prawica skręca ku ksenofobii lub czemuś o wiele gorszemu.

Prawica  jest  wielkim przegranym historii.  Przegrała  niemal  każdą  walkę,  w

którą się zaangażowała. Ostatnie dwa stulecia to dla prawicy pasmo następujących po

sobie porażek. Sugeruje ono, że zwycięstwa jej przeciwników wynikają w dużej mierze

z własnych słabości prawicy”50. 

Mimo  wszystko,  należy  jasno  powiedzieć,  że  etykietę  „Europejska  Nowa

Prawica” należy traktować z daleko idącym dystansem. A. de Benoist nie uznaje siebie

za prawicowca co najmniej od roku 1986. Nie uważa się też za lewicowca. Lubi o sobie

50 A. de Benoist, Intelektualna pustka starej prawicy, https://xportal.pl/?p=11030, [dostęp 14.06.2021]. 

17

https://xportal.pl/?p=11030


mówić jako o człowieku „lewicowych idei i prawicowych wartości”. Często podkreśla

również  bezużyteczność  osi  prawica-lewica  do  opisu  współczesnego  spektrum

politycznego i ideowego51.

Niemniej jednak, w celu podsumowania (zaznaczając,  że jest  to daleko idące

uproszczenie), najlepiej będzie przypomnieć subtelną dystynkcję samego A. de Benoist,

w której podkreśla on (1977), że jego idee sytuują się na „na prawicy” [à droite], ale nie

są – ontologicznie, genetycznie –  „z prawicy” [de droite]52.

Na potrzeby niniejszej rozprawy, wprowadzę dystynkcję między ND w sensie

ścisłym  i  sensie  szerszym.  Za  ND  sensu  stricto uznaję  dorobek  ideowy  GRECE

wypracowany  w  periodykach  „Éléments”  i  „Nouvelle  École”,  ze  szczególnym

uwzględnieniem dorobku de Benoist (będącego jego realnym  spiritus movens) i ludzi

podążających  po  jego  linii  ideowej.  Za  ND  sensu  largo uznaję  dorobek  ludzi

opierających  się  na  podstawach  wypracowanych  przez  GRECE,  lecz  pod  pewnymi

widocznymi względami dywergentnych wobec „linii de Benoist” (np. „archeofuturyzm”

Guillaume’a Faye’a). Rozprawa niniejsza skupia się na ND sensu stricto. 

51 Ibidem. 
52 Idem, Vu de droite…, s. 15.
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ALAIN DE BENOIST I GRECE – DROGA MYŚLI

Alain de Benoist  opisuje sam siebie jako intelektualistę zaangażowanego, ale

przede wszystkim jako teoretyka, piszącego głównie na temat filozofii polityki i historii

idei1. 

DZIECIŃSTWO

Alain  de  Benoist  urodził  się  11  grudnia  1943  r.  w  Saint-Symphorien,  małej

miejscowości  pod Tours2,  w klinice w której  10 lat  później  zmarł  Charles  Maurras.

Rodzina de Benoist to mieszczańska rodzina belgijska o korzeniach arystokratycznych,

znaturalizowana w roku 1678 w rezultacie Traktatów z Nijmegen3.  Sam mówi o sobie

jako  o  dziecku  o  wyraźnych  blond  włosach,  pełnym  energii,  nieśmiałym,

introwertycznym i bardzo wrażliwym4. Miał dobre relacje z rodzicami, choć ojciec był

często nieobecny w domu5. Z powodów zawodowych, ojciec Alaina de Benoist (takie

samo imię i nazwisko) przeniósł się z rodziną do Paryża gdy ten miał 6 lat6.  Dziadków

ze strony matki, mieszkających w Rennes, widział 1-2 razy  w roku7. Dziadkowie ze

strony ojca wcześnie się rozeszli. A. de Benoist utrzymywał kontakt z babcią – Yvonne

de  Benoist,  z  domu  Druet  –  i  był  to  kontakt,  jak  twierdzi  –  quasi-permanentny.

Regularnie zdarzało mu się bywać na wakacjach w zamku Avanton – letniej siedzibie

jego babci.  Była to dla niego najważniejsza osoba z czasu dzieciństwa, gdyż wywarła

na niego najbardziej znaczący i trwały wpływ, również w kwestii edukacji8. Opisuje ją

jako  osobę  ekscentryczną,  o  silnej  osobowości,  o  dużym  wyrobieniu  literackim  i

artystycznym.  Oprowadzała  go  po  ogrodach,  parkach  i  paryskich  muzeach,

wprowadzała w malarstwo. Jak twierdzi, żyła ona w stanie „permanentnej egzaltacji”.

„To  ona  pozwoliła  mi  zrozumieć  sens  powiedzenia  «noblesse  oblige»:  należeć  do

arystokracji – nie polega to na tym, że ma się większe przywileje czy dodatkowe prawa,

tylko  na  większej  ilości  obowiązków,  na  robieniu  więcej  niż  to,  do  czego  jest  się

zobowiązanym,  na  czuciu  się  bardziej  odpowiedzialnym  niż  inni.  Postępować  w

1 A. de Benoist, Mémoire vive, Paris 2012, s. 11.
2 Ibidem.
3 Ibidem, s. 13.
4 Ibidem, ss. 19-20.
5 Ibidem, s. 21.
6 Ibidem, s. 17.
7 Ibidem, s. 21.
8 Ibidem, s. 22.
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szlachetny  sposób  (…),  nigdy  nie  być  zadowolonym z  siebie,  nigdy  nie  myśleć  w

kategoriach użyteczności”9.  Jego dziadkowie ze strony matki byli – jak wspomina –

prostymi ludźmi. Dzięki nim i ich otoczeniu miał zapoznać się z tym, jak wygląda życie

„klasy  ludowej”,  jak  również  to  jak  w  rzeczywistości  wyglądają  relacje

międzyklasowe10.  Młodego  A.  de  Benoist  szokował  pogardliwy  sposób,  z  jakimi

traktowany był lud, również przez jego babcię. Wspomina, że – co częste było u ludzi z

jej warstwy – miała w swojej głowie przekonanie, że jest ponad ludźmi „z ludu”. Samo

słowo  „lud”  miał  dla  niej  prawie  zawsze  sens  pejoratywny11.  Jej  manieryzmy  w

stosunku  do  służących,  mające  podkreślać  różnice  społeczne,  były  tego  wyraźnym

odzwierciedleniem. A. de Benoist opowiada, w związku z tym, pewną anegdotę: babka

kupowała dwa rodzaje cukierków – tanie dla dzieci z wioski i drogie, dobrej jakości dla

niego.  „Gdy  protestowałem,  odpowiadała:  «No  przecież  to  są  dzieci  z  ludu!».

Stanowczo  żądałem  podzieleniem  się  «cukierkami  dla  dzieci  z  ludu».  Potem,  w

przypadku krajów Trzeciego Świata, jak również u dobrej burżuazji francuskiej ciągle

dostrzegałem traktowanie służących jak istoty niższe,  jak przedmioty. Ta arogancja i

pogarda zawsze budziły u mnie tyleż gniew, co niesmak”12. 

Opisuje się sam jako dziecko uzdolnione w przedmiotach humanistycznych, ale

nie w ścisłych13.  Miał się sam nauczyć czytać, jak również pisać na maszynie.  Jego

ojciec musiał przynosić do szkoły zaświadczenie, że to on sam pisał na maszynie prace

domowe14.  Zaczytywał  się  wtedy w książkach m.in.  Juliusza Verne,  Jacka Londona,

choć nie Aleksandra Dumasa, jak również braci Grimm. Największe wrażenie jednak

wywarły na nim mity greckie.  „Gdybym miał wyjechać na bezludną wyspę z jedną

tylko książką, byłaby to «Iliada»”15. 

Jeśli chodzi zaś o religię w rodzinie de Benoist – rodziców opisuje jako średnio-

praktykujących, katolików, swoją babcię ze strony ojca – jako dewotkę16. Sam A. de

Benoist już w wieku licealnym odkrył twórczość Fryderyka Nietzschego, która zrobiła

na nim kolosalne wrażenie17.

9 Ibidem, s. 23.
10 Ibidem, s. 27.
11 Ibidem.
12 Ibidem, ss. 27-28.
13 Ibidem, s. 32.
14 Ibidem, s. 33.
15 Ibidem s. 35.
16 Ibidem s. 46.
17 P. A. Taguieff, Sur la nouvelle droite, Paris 1994.
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ADOLESCENCJA 

Swoją młodość A. de Benoist opisuje jako niewiarygodnie upolitycznioną. Jak

wielu  chłopców jego   pokolenia,  „paliłem się  by  bronić  jakiejś  sprawy”18.  W jego

liceum, Louis-le-Grand – w wieku szesnastu lat – połowa z jego kolegów związana była

z  jakąś  partią  polityczną.  Większość  z  nich  miało  przekonania  socjalistyczne  lub

komunistyczne. Zaangażowanie polityczne było więc dla niego czymś naturalnym. Jak

sam  stwierdza,  lewica  wydawała  mu  się  bardziej  interesująca  pod  względem

kulturowym i  intelektualnym niż  konserwatywna  prawica.  Pociągał  go  wątek  walki

klas; nie znosił „systemu pieniądza” i „burżuazyjnego filisterstwa”19. Z drugiej jednak

strony,  zaangażowanie  się  po stronie  lewicy (biorąc pod uwagę aktywizm kolegów)

wydawało mu się nową formą konformizmu. Nie chciał być tacy jak inni. 

Zainteresował  się  filozofią  –  odkrywał  Arystotelesa,  Platona,  Kartezjusza,

Lebniza, Kanta, Hegla, Nietzschego, Marksa, Bergsona, Sartre’a20. Filozofia „otworzyła

mu oczy”, jak i dała mu punkty orientacyjne. Kluczowym filozofem jego młodości był

oczywiście  Friedrich  Nietzsche.  Mimo  tego,  że  istniała  „lewica  nietzscheańska”

(Bataille,  Palante,  Klossowski,  Deleuze),  myśl  Nietzschego  oddaliła  go  od  skrajnej

lewicy.  W  Nietzschem  podobało  mu  się  m.in.  to,  że  „zapraszał  do  walki  z

konformizmem burżuazyjnym, ale z góry – nie z dołu”21. Marksizm widział jako relikt

myśli  chrześcijańskiej,  czy  raczej  jej  sekularyzację22.  Idea  identycznej  godności

wszystkich  ludzi  wydawał  mu  się  szokująca.  Humanizmowi  egalitarystycznemu

brakowało – w oczach A. de Benoist – wymiaru heroicznego. 

W roku 1961 wstąpił do – dowodzonej przez François d’Orcivala – Fédération

des  étudiants  nationalistes23 (FEN)  –  będącej  legalną,  studencką  odnogą  starszej

18 A. de Benoist, Mémoire vive…, s. 52.
19 Ibidem.
20 Ibidem, s. 53.
21 Ibidem, s. 57.
22 Ibidem.
23 Fédération  des  étudiants  nationalistes (FEN;  Federacja  Studentów-Nacjonalistów)  –  francuska

nacjonalistyczna  organizacja  studencka  o  profilu  antydemokratycznym  (antyegalitarystycznym)  i
antykomunistycznym,  istniejąca  w latach  1960-1967,  utworzona  przez  Amaury’ego  de  Chaunac-
Lanzaca ps. François d’Orcival (byłego członka Jeune Nation); powiązana z Jeune Nation, będąca jej
legalną odnogą. W późniejszych latach przejęła – w dużej mierze – linię ideologiczną Europe-Action
(mając jednak na uwadze różnicę pokoleniową); wydawała periodyk o nazwie Cahiers universitaires
(Zeszyty  uniwersyteckie).  A.  de  Benoist  publikował  pod  pseudonimem  Fabrice  Laroche. P. A.
Taguieff, op. cit., ss. 11, 111-112. 114, 122. 
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organizacji  –  Jeune  Nation24 –  której  oficjalnym  celem  była  „walka  z  marksizacją

uniwersytetu” i poparcie dla francuskiej  Algierii25.  Oprócz działalności wydawniczej,

członkowie FEN parali się klasycznym aktywizmem: rozdawaniem ulotek, klejeniem

plakatów, organizowaniem spotkań, bójkami z przeciwnikami politycznymi jak również

braniem  udziału  w  manifestacjach.  A.  de  Benoist  wspomina:  „Uwielbiałem

elektryzującą atmosferę manifestacji, ruch tłumu, sposób w jaki hasła były skandowane,

starcia  z  policją,  zapach gazu łzawiącego.  Lutego 1961 r.,  podczas  demonstracji  na

placu  Gwiazdy,  zostałem  aresztowany  (…).  Moja  matka,  która  przyjechała  mnie

odebrać, też została zgarnięta!”26. 

W  kwestii  ideologicznej  w  FEN,  ważnymi  pozycjami  były  Doctrines  du

nationalisme Jacques’a  Ploncarda,  Rozważania  o  przemocy Georges’a  Sorela,  jak

również  Co  robić? Włodzimierza  Lenina27.  Miast  „towarzyszu”,  członkowie  FEN

zwracali się od siebie per „przyjacielu”28. 

DOROSŁOŚĆ (aż do 1968 r.)

Po skończeniu liceum w 1961 r., A. de Benoist zapisał się na studia prawnicze

na Sorbonie. Studiował również filozofię, religioznawstwo i socjologię. Studiował do

poziomu licencjatu, ale nie podchodził do egzaminów, gdyż nie chciał „kolaborować z

systemem”, co – jak potem stwierdził – było kompletną głupotą29. 

24 Jeune Nation (Młody Naród) – francuska organizacja nacjonalistyczna o profilu integrystycznym,
neo-pétainowskim,  istniejąca  w  latach  1950-1958  (zdelegalizowana  15  maja  1958),  powstała  z
inicjatywy braci Pierre’a i Jacques’a Sidosów; dowodzona przez pierwszego z braci, przy znaczącym
wpływie D. Vennera. P. A. Taguieff, ss. 113-114.

25 A. de Benoist, Mémoire vive…, ss. 61-63.
26 Ibidem, s. 64.
27 Ibidem, ss. 64-65.
28 Ibidem, s. 65.
29 Ibidem, s. 68.
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Rok 1962 to początek – jak to A. de Benoist określa – okresu Europe-Action30.

Tego  roku  wyszedł  na  wolność  Dominique  Venner31,  który  postanowił  stworzyć

wydawnictwo (Saint-Just), jak i magazyn pod nazwą Europe-Action32. W więzieniu, D.

Venner zredagował, wydany właśnie w 1962 r., fundamentalny tekst – broszurę pt. Pour

une critique positive (Ku krytyce pozytywnej)33, który – według A. de Benoist – wywarł

kapitalny  wpływ na  ich  środowisko,  w tym również  –  na  niego  samego.  Tekst  był

rodzajem autokrytyki prawicy. To w nim, po raz pierwszy pojawiło się rozróżnienie na

„narodowców” (nationaux) i „nacjonalistów” (nationalistes); różnica miała polegać na

tym, że ci  drudzy są rewolucjonistami,  pierwsi – nie.  Pierwsi porównywani  byli  do

wołu,  drudzy  –  do  byków.  Zachowując  krytyczne  stanowisko  wobec  „prawicy

reakcyjnej”, którą interesowały wyłącznie sprawy bieżące, D. Venner podkreślał wagę

długoterminowej  pracy  formacyjnej,  prowadzonej  przez  świadomych,

„ustrukturyzowanych ideologicznie”, działaczy34.

Nowość myśli D. Vennera (w stosunku do starej  Jeune Nation) znalazła wyraz

przede  wszystkim  w:  a)  paneuropeizmie,  b)  antychrystianizmie,  c)  biologizującej

koncepcji społeczeństwa35. A. de Benoist stwierdził, że idea nacjonalizmu europejskiego

trafiła  u  niego  na  podatny  grunt,  gdyż  nie  był  on  zwolennikiem  klasycznego

nacjonalizmu  „franko-francuskiego”  z  jego  płytkim  szowinizmem36.  Paneuropejska

orientacja nacjonalizmu, krytyka egalitaryzmu, jak i poddanie w wątpliwość wartości

30 Europe-Action –  francuska  skrajnie  prawicowa  organizacja  o  profilu  paneuropejskim  i
antyimigracyjnym, istniejąca w latach 1963-1967, skupiona wokół periodyku o tej  samej nazwie;
dowodzona  przez  Jacques’a  de  Larocque-Latoura  (ps.  Coral),  będąca  jednak  pod  faktycznym,
przemożnym wpływem D. Vennera;  wśród jej  członków byli  m.in. stronnicy D. Vennera z  Jeune
Nation,  członkowie  FEN,  niedobitki  z  OAS;  organizacja  głosiła  program  „nacjonalizmu
europejskiego”,  opartego  o  solidarność  białych  narodów  w  miejsce  klasycznego  nacjonalizmu
francuskiego i „realizmu biologicznego”, tj. rasizmu biologicznego i eugeniki; silnie sprzeciwiała się
masowej arabsko-afrykańskiej imigracji; A. de Benoist był jednym z głównych współpracowników
grupy;  członkami  grupy  było  również  wielu  późniejszych  GRECE-istów m.in.  Pierre  Vial,  Jean
Mabire, Jean-Claude Valla. P. A. Taguieff, op. cit., ss. 11-12, 45, 122;  R.  Cousin, Europe-Action,
http://memoiresdeguerre.com/article-europe-action-43458265.html [dostęp 15.03.2020].

31 Dominique Venner (1935-2013) – francuski historyk, publicysta; służył jako żołnierz w Algierii, był
członkiem  terrorystycznej  Organizacji Tajnej  Armii  (Organisation  de  l’Armée  Secrète,  OAS);
opublikował  wiele  prac  z  zakresu  historii,  m.in.  Histoire  et  tradition  des  Européens (Historia  i
tradycja  Europejczyków,  2002);  został  wyróżniony  prestiżową  nagrodą  Akademii  Francuskiej  za
swoją książkę o Armii Czerwonej (Histoire de l'Armée rouge, 1981); w wieku 78 lat zastrzelił się w
paryskiej katedrze Notre Dame, co miało być manifestem i protestem przeciwko temu, co uważał za
„zbrodnicze rozmontowywanie europejskiej  tożsamości  kulturowej”.  Zob.  Polska Times,  Kim był
samobójca  z  Notre  Dame?  Dominique  Venner:  Nacjonalista,  który  wybrał  śmierć  samuraja:
https://polskatimes.pl/kim-byl-samobojca-z-notre-dame-dominique-venner-nacjonalista-ktory-
wybral-smierc-samuraja/ar/901651/2 [dostęp 23.09.2020].

32 A. de Benoist, Mémoire vive…, s. 76.
33 Zob. http://3droga.pl/idea/dominique-venner-ku-krytyce-pozytywnej/ [dostęp 15.03.2020]
34 A. de Benoist, Mémoire vive…, s. 76.
35 Ibidem, s. 77.
36 Ibidem.
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chrześcijańskich,  często określanych jako „orientalne” i  odpowiedzialne za „upadek”

człowieka Zachodu były właśnie tym, co uwiodło młodego A. de Benoist37. 

„Gdy mijam granicę, oddycham! To tłumaczy moje zamiłowanie do wojaży i

poznawania  innych kultur.  Europa,  z  kolei,  zawsze mnie  pociągała.  W latach 1960,

widziałem ją jako trzecią siłę, równie daleką od bloku wschodniego, jak i od Ameryki.

Uwielbiam jej bogatą historię, różnorodność jej części składowych jak i polifonię (?) jej

pejzaży. (…). Termin «nacjonalizm europejski» był z pewnością niefortunny. Europa

przemieniona w państwo narodowe – oparte o model jakobiński – to byłaby katastrofa.

Niemniej odpowiadało to naszym odczuciom: konieczność odejścia  od nacjonalizmu

francuskiego, by przyjąć nieco szerszą perspektywę (…), by przyjąć jako swoją (…) już

nie  pojedynczą  [mono-narodową –  przyp.  P.B.]  historię,  ale  kulturę  i  cywilizację,  z

której  wzięły  się  wszystkie  kultury  europejskie.  (…)  W  Europe-Action (…)

chrześcijaństwo było przede wszystkim określane jako religia «obca» Europie, z faktu

jej korzeni. To perspektywa, której z pewnością nie obrałbym dzisiaj: są bowiem religie

nie-europejskie, które wydają mi się lepsze od chrześcijaństwa. Tak czy inaczej, anty-

chrześcijaństwo w ogóle mnie nie szokowało”38.

W  ideologii,  obecny  był  również  rasizm,  pojmowany  materialistyczno-

biologicznie, który bynajmniej nie szokował A. de Benoist, choć – jak sam przyznaje –

nie był on jego gorącym zwolennikiem i uważa go obecnie za błąd.  Choć francuski

autor akceptował ówcześnie ideę rasy jako fundamentalny podmiot dziejów, to jednak

istotniejsza mu się wydawała kwestia różnicy ras niż hierarchii ras39. 

W  Europe-Action mocno  podkreślano  przeciwieństwo  Zachód-Orient.

Wszystko,  co  zachodnie  było  uważane  za  dobre,  wszystko  co  wschodnie  –  złe.

„Wschód” zaś rozumiany był niezwykle szeroko – od Bliskiego Wschodu, po Indie jak i

daleki Wschód. Termin „orientalny” był odbierany jako jednoznacznie pejoratywny40.

Wyżej opisany, nowy kurs ideologiczny (m.in. krytyka chrześcijaństwa i starego

nacjonalizmu francuskiego, sformułowany  explicite w nr 5 magazynu  Europe-Action)

spowodował wzburzenie w kadrach. W rezultacie nastąpił podział, choć zdecydowana

większość jednak poparła nową linię D. Vennera. To samo stało się wśród członków

FEN,  który  –  od  tej  pory  –  stał  się  quasi-filią  Europe-Action,  nie  tracąc  jednak

organizacyjnej autonomii41.
37 P. A. Taguieff, op. cit., s. 186.
38 A. de Benoist, Mémoire vive, s. 78.
39 Ibidem, s. 79.
40 Ibidem, s. 78.
41 Ibidem, s. 80. 
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Od 1965 r., A. de Benoist interesował się zwłaszcza filozofią nauki, archeologią,

lingwistyką  i  religioznawstwem.  Czytał  m.in.  Georgesa  Dumézila,  Mirceę  Eliadego,

Gustave’a Le Bon, Célestina Bouglé, Félixa Danteca, Jean-Marie Guyau’a, Théodule’a

Ribota,  Herberta  Spencera,  Raymonda Ruyera,  Georges’a Matisse’a.  To był  właśnie

czas, gdy  w formacji ideowej A. de Benoist zaczął przybierać na sile komponent anty-

chrześcijański  ,  na  skutek  badań  nad  filologią,  egzegezą,  teologią  dogmatyczną  i  –

przede wszystkim – studiami nad początkami chrześcijaństwa42.

Centralną  postacią  stał  się  dla  niego  wtedy  Louis  Rougier43.  Miał  on  dość

szerokie zainteresowania naukowe, natomiast dla A. de Benoist najistotniejsze były jego

prace o chrześcijaństwie, do którego miał stosunek jednoznacznie krytyczny, gdyż sam

był  stronnikiem spuścizny cywilizacji  grecko-rzymskiej,  samemu utożsamiając  się  z

Celsusem,  który  to  oskarżał  chrześcijan  o  bycie  wywrotową  sektą44.  W  swoich

publikacjach  podkreślał  głębokie  różnice  między  aksjologią  „bliskowschodnią”  a

„europejską”. Jak stwierdza A. de Benoist, L. Rougier bezwarunkowo kochał kulturę

grecko-rzymską, którą cenił przede wszystkim za jej tolerancję: „brak jedynego Boga, a

więc brak narzucanej prawdy, brak dogmatów, brak schizm, brak herezji, brak anatem,

brak  krucjat”45.  L. Rougier  –  choć  nie  był  jednym z  założycieli  GRECE –  wywarł

jednak znaczący wpływ na krytykę chrześcijaństwa w ND i utrzymywał stały kontakt z

A. de Benoist46. 

Lata 1966-67 to – jak stwierdza A. de Benoist – koniec okresu Europe-Action.

Pod koniec roku 1966,  Europe-Action  wraz wydawnictwem Saint-Just  rozpada się  z

powodu kłopotów finansowych47. Podobnie stało się z MNP48/ REL49, które poniosło

42 Ibidem, s. 94.
43 Louis Rougier (1889-1982) – francuski filozof, epistemolog i historyk cywilizacji, był wykładowcą

na uniwersytecie w Caen; członek Komitetu Patronackiego GRECE i  Nouvelle École; racjonalista,
zwolennik pozytywizmu logicznego; anty-gaullista; autor m.in.  Le génie de l'Occident  (1969),  Le
conflit du christianisme primitif et de la civilisation antique (1977).

44 J. Bartyzel, Louis Rougier, http://myslkonserwatywna.pl/louis-rougier/ , [dostęp 15.03.2020].
45 A. de Benoist, Mémoire vive…, s. 94-95.
46 Ibidem, s. 96.
47 Ibidem, s. 97.
48 Mouvement  nationaliste  du  progrès  (MNP;  Nacjonalistyczny  Ruch  Postępu)  –  francuskie,

nacjonalistyczne ugrupowanie polityczne o profilu paneuropejskim, będące emanacją Europe-Action,
powołane w styczniu 1966 r. przez wiodących członków  Europe-Action (m.in. Dominique Venner,
Jean Mabire, Pierre Bousquet), przy udziale młodszych działaczy z FEN (A. de Benoist, François
d’Orcival,  Georges  Schmeltz);  w listopadzie  1966 MNP przegrupował  się  w partię  polityczną  –
Rassemblement européen de la liberté (REL). P. A. Taguieff, op. cit., s. 11.

49 Rassemblement européen de la liberté (REL; Europejskie Zgromadzenie Wolności) – francuska partia
polityczna, istniejąca w latach 1966-1969; bezskutecznie brała udział w wyborach w marcu 1967 r.
(nikt nie został wybrany). Nieformalna grupa, skupiona wokół A. de Benoist (aktywiści FEN i część
redaktorów  Cahiers  universitaires m.in.  Jacques  Bruyas,  Vincent  Decombis,  Jean-Claude Bardet,
Jean-Claude Valla, Pierre Vial), stanie się potem trzonem GRECE, powołanego do życia w 1968 r. P.
A. Taguieff, op. cit., ss. 11, 13-14. 
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sromotną porażkę wyborczą50. 2 lipca 1967, D. Venner ogłasza definitywne odejście od

polityki51. 

Na pytanie o to, czy uważa czas aktywizmu za czas stracony, Francuz opowiada:

„To nie był czas stracony. Aktywizm to szkoła, jedna z lepszych jakie tylko mogą być.

To szkoła dyscypliny i postawy, egzaltacji i entuzjazmu, szkoła samo-poświęcenia. To

również tygiel przyjaźni, jakich mało: wspólny aktywizm tworzy więź, która przechodzi

próbę  czasu  i,  czasem,  przezwycięża  wszystko.  Ma  się  oczywiście  wiele  złudzeń,

wierząc że odciśnie się tym większe piętno, im bardziej się człowiek zmobilizuje, ale

ma się jednak poczucie sensu własnej egzystencji. Jednakże, jest to szkoła, którą trzeba

wiedzieć  kiedy  należy  opuścić:  nie  ma  nic  śmieszniejszego,  niż  starzy  aktywiści

powtarzający od dekad te same hasła (...). Aktywizm ma swoje ograniczenia. Ma swoje

wady. Aktywista to nie tylko ktoś, kto całkowicie siebie oddaje – co jest dobrą rzeczą; to

również partyzant w najgorszym sensie tego słowa. Powtarza katechizm, odnosi się do

kolektywnego  «my»,  który  go  zwalnia  z  wszelkiej  osobistej  refleksji.  «Dobry

aktywista»  to  «true  believer»,  który  woli  odpowiedzi  od  pytań,  gdyż  ma  potrzebę

pewników. (...) Nie należy do ludzi, którzy szukają prawdy, tylko wiary. I jak wszyscy

wierzący,  odstawia  na  bok  wszelką  myśl  krytyczną,  by  pławić  się  w  swoim

sekciarstwie”52. 

Widząc porażkę aktywizmu, de Benoist postanowił zacząć od zera53. Miał wtedy

23 lata. Na początku jesieni 1967, A. de Benoist spędził tydzień w hotelu w Danii, na

wybrzeżu  Bałtyku,  by  spokojnie  sprecyzować  idee  i  przemyśleć  co  dalej  robić.

„Prowadzić egzystencję «teoretyczną», jak mawiał Arystoteles, ale jak?”54. Francuz nie

miał zamiaru tworzyć „katechizmu”, ale zaproponować drogę myśli.

Kilka tygodni później, zorganizował spotkanie z ok. dwudziestoma kolegami w

starej stodole w Wandei, na terenie używanym przez FEN do obozów szkoleniowych55.

To na tym właśnie spotkaniu padła idea stworzenia magazynu pt.  „Nouvelle  École”

(„Nowa Szkoła”)56. Miało być to pismo, zawierające teksty wyłącznie teoretyczne, nie

50 P. A. Taguieff, op. cit., s. 11.
51 A. de Benoist, Mémoire vive…, s. 97.
52 Ibidem, s. 83-84.
53 Ibidem, s. 103.
54 Ibidem, s. 104.
55 Ibidem.
56 „Nouvelle  École”  definiowało  swe  dwa  główne  zadania  następująco:  1)  Studia  i  analiza  nad

rozmaitymi tezami, lansowanymi m.in. przez światowej klasy uczonych, w celu odkrycia i ustalenia
określonej  ilości  zasad  i  pryncypiów,  przewodnich  dla  życia  filozoficznego,  naukowego  i
jurystycznego Zachodu; 2) Walka o wolność, która dla cywilizacji europejskiej ma wartość kluczową;
demistyfikacja  tych,  którzy  podważają  wielosetletnie  wartości  Zachodu,  jego  oryginalność  i
kreatywność, jego znaczący wkład a czasem nawet jego lokalizację. „Nouvelle École”, nr 1 1968
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odnoszące  się  do  spraw  bieżących.  Nazwa  nawiązywać  miała  do  G.  Sorela  i  jego

„nowej  szkoły”  rewolucyjnego  syndykalizmu,  jak  również  sugerować  akademicko-

naukowy  charakter.  Początkowo  ukazał  się  numer  „zerowy”  (poświęcony

marksizmowi), zaś właściwy numer 1 pojawił się w lutym  1968 r.,  wydany metodą

chałupniczą57. A. de Benoist początkowo wyobrażał sobie „Nouvelle École” jako „okręt

flagowy”, kierujący „flotyllą” większej ilości, wyspecjalizowanych, pism skierowanych

do bardzo określonego targetu, tj. pismo archeologiczne, religioznawcze, nauk ścisłych

itp. Nic jednak z tego nie wyszło58. 

Jak twierdzi A. de Benoist, współpracownicy przekonali go, że oprócz samego

pisma  potrzebna  była  również  pewna  struktura  organizacyjna.  Zasugerował  on,  by

akronim stowarzyszenia posiadał ewidentne, symboliczne znaczenie. Optował ponadto

za tym by logo nawiązywało do sztuki celtycko-irlandzkiej, jak i również , aby było

wystarczająco  skomplikowane  –  tak,  aby  nie  można  było  go  łatwo  skopiować  ani

namalować na murach59. 

Groupement de Recherche et d’Études pour la Civilisation Européene (Grupa

Badań  i  Studiów  nad  Cywilizacją  Europejską)  –  GRECE  ukonstytuował  się,

prowizorycznie, w styczniu 1968 r., w Nicei60. Oficjalne, założycielskie zebranie odbyło

się w Lyonie w dniach 4-5 maja 1968 r., wpisanie do rejestru stowarzyszeń nastąpiło zaś

w styczniu 1969 r.61

Przy  tworzeniu  GRECE,  A.  de  Benoist  zaprosił  do  współpracy  w  pierwszej

kolejności starych działaczy FEN. Podczas majowego spotkania w 1968 w Lyonie było

obecnych dokładnie 36 osób  (m.in.: Alain de Benoist, Jacques Bruyas, Pierre Marcenet,

Jean-Jacques  Mourreau,  Jean-Pierre  Toni),  w  tym  27  z  ludzi  FEN  lub  „Cahiers

Universitaires”, którzy stali się „grupą założycielską”62. Już rok później trzy czwarte z

nich opuściło szeregi stowarzyszenia, gdyż nie interesowała ich praca nad ideami. 

[za:] P. A. Taguieff, op. cit., s. 166-167. Od 1970 r., przy czasopiśmie Nouvelle École funkcjonował
komitet patronujący, w którego skład wchodzili m.in. przedstawiciele radykalnej prawicy jak Jean
Mabire i Roland Gaucher jak również ludzie nauki, pisarze, filozofowie jak np. brytyjski genetyk
Cyril Dean Darlington, religioznawca Mircea Eliade, socjologowie Julien Freud i Jules Monnerot,
filozof Louis  Rougier,  profesor historii  Marcel  Le Galy, pisarze Arthur Koestler,  Louis Pauwels,
Thierry Maulnier,  czy Raymond Abellio.  P.  Milza,  Fascisme français.  Passé et  présent,  Champs
1987, ss. 372-373.

57 Ibidem.
58 Ibidem, s. 105.
59 Ibidem, ss. 105-106. 
60 P. A. Taguieff, op. cit., s. 165.
61 Ibidem, s. 165; A. de Benoist, Mémoire vive…, s. 105.
62 A. de Benoist, Mémoire vive…, s. 106.
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Początkowo, A. de Benoist wyobrażał sobie GRECE jako swego rodzaju syntezę

Szkoły frankfurckiej, Action Française i Centre National de la Recherche Scientifique63.

„Ewidentnie trzeba było jednak obniżyć oczekiwania”64.  GRECE dość szybko złapał

wiatr w żagle i, już na początku lat 70., pojawiło się kilka oddziałów m.in. w Paryżu,

Bordeaux,  a  nawet  na wyspie Réunion65.  Oprócz „Nouvelle  École”,  jesienią  1968 r.

założono drugi periodyk – „Éléments” –  początkowo na użytek wewnętrzny, później

jednak zmieniony na magazyn dla szerszej publiki66. Wydawane były również, w latach

70.,  inne  specjalistyczne  periodyki.  Np.  kierowany  przez  Fabrice’a  Valclérieux

„Nouvelle  Éducation”,  przeznaczony  dla  wykładowców;  z  inicjatywy  Philippe’a

Conarda  –  „Nation-Armée” przeznaczony  dla  wojskowych  i  inne.  Oprócz  tego,

organizowane  były  sympozja,  konferencje,  seminaria  formacyjne  na  bardzo  różne

tematy:  filozofia,  nauki  o  życiu,  religioznawstwo,  archeologia,  psychologia,  nauki

społeczne itd.

GRECE  ukonstytuowało  się  jako  scentralizowana  struktura  hierarchiczna,

skupiona wokół osoby de Benoist. Do think-tanku można było dołączyć jako członek

tytularny,  członek  stowarzyszony,  członek  asystujący  (lub  członek  założyciel).  Typ

członkostwa powiązany był z kolejnością przystępowania do organizacji, ale również z

wykazywanym  zaangażowaniem  oraz  lojalnością.  Kierownictwo  GRECE  zostało

ułożone w formie  piramidy,  składającej  się  z  Komandorii,  Centrali  i  Kancelarii  (na

szczycie). Think-tankiem zarządzały dwa sekretariaty – jeden odpowiedzialny za studia

i  badania,  drugi  zajmował  się  kwestiami  administracyjno-finansowymi.  Oprócz  tego

istniała  komisja  dyscyplinarna,  mająca  do  dyspozycji  szereg  możliwych  sankcji

(upomnienie,  nagana,  publiczne potępienie,  zawieszenie  dyscyplinarne  i  skreślenie  z

listy członków). Struktury GRECE okazały się dzięki temu relatywnie trwałe i stabilne,

a zmiany kierownictwa były niewielkie67.

Członkowie  GRECE  postrzegali  siebie  jako  sui  generis nową  (kontr-)  elitę

społeczną, która za pomocą pracy w sferze kultury miała dokonać przewartościowania

powszechnie przyjętych norm obecnych w życiu politycznym i kulturalnym. Porzucając

typową dla radykalnie prawicowych ruchów kombinację krzykliwego, konfrontacyjno-

63 Centre  National  de  la  Recherche  Scientifique  (Krajowe  Centrum Badań  Naukowych);  francuski
odpowiednik PAN.

64 Ibidem, s. 109.
65 Ibidem, s. 108.
66 Ibidem, s. 109.
67 J.  Stobiecki,  Alain  de  Benoist  i  Francuska  Nowa  Prawica  –  twórcy  prawicowej  strategii

metapolitycznej, „Przegląd Politologiczny” 2003, nr 2/2003, s. 28.
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militarystycznego,  nacjonalizmu,  rasizmu  i  autorytaryzmu,  przyjęta  została  strategia

powolnego,  długoterminowego  procesu  zdobywania  poparcia  opinii  publicznej.  By

osiągnąć ten cel, przyjęto zasadę działania w granicach społecznie akceptowalnych, jak

również  programowe  nietworzenie  ruchu  stricte  politycznego,  ale  quasi-

uniwersyteckiego instytutu  badań,  czy  też  organizacji  kulturalnej,  która  nie  stawiała

sobie  (przynajmniej  otwarcie)  celów  politycznych.  Celem  było  stworzenie

intelektualnego ruchu kontrkulturowego wobec lewicy,  której  udało się  zdominować

sferę kultury.

GRECE A MAJ 68

Warto  zwrócić  uwagę  na  to,  że  nie  można  uznać  powstania  GRECE za  sui

generis prawicową  reakcję  na  Maj  68,  biorąc  pod  uwagę  fakt,  że  prowizoryczny

sekretariat  GRECE ukonstytuował  się  już  15  stycznia  196868,  a  pierwszy  oficjalny

numer „Nouvelle École” datowany jest na luty-marzec 1968. Konstytutywne spotkanie

założycielskie  GRECE  odbyło  się  przed  wybuchem  Maja  68.,  który  to  zaczął  się

dopiero w połowie miesiąca. Nie można dlatego uznać powstania Nowej Prawicy jako

zwykłą reakcję na Nową Lewicę, choć pewne podobieństwo ruchów da się zauważyć.

Było  to  nowe pokolenie,  które  chciało  ustosunkować się  do  starego  ładu,  stworzyć

osobisty i odrębny dyskurs i uzyskać własny głos.

„Maj 1968, o czym zbyt często się zapomina, był przede wszystkim ostatnim

wielkim  strajkiem  generalnym  klasy  robotniczej  i,  jako  wierny  czytelnik  Sorela,

mogłem się tylko z  tego cieszyć.  Odczuwałem sympatię  do anarchistów,  ale  przede

wszystkim do maoistów,  którzy mieli  nadzieję  na import  «rewolucji  kulturalnej» do

Francji (…). W tamtym okresie, nie byłem jeszcze w stanie zanalizować i wyciągnąć

właściwych wniosków z tej całej zawieruchy. Dopiero później zdałem sobie sprawę, że

były  w  istocie  dwa  różne  Maje  68.  Z  jednej  strony,  była  radykalna  krytyka

społeczeństwa  konsumpcyjnego,  społeczeństwa  spektaklu  i  wartości  handlowych,  z

czym  jak  najbardziej  sympatyzowałem.  Z  drugiej  strony,  była  pseudo-rewolucja

«pożądania» (…), która pod płaszczem radykalnych haseł, kryła w sobie indywidualizm

rozkapryszonego  dziecka.  Niestety,  to  ta  druga  tendencja  uzyskała  przewagę.  Ci

«pożądliwi»  z  Maja  szybko się  zorientowali,  że  ostatecznie  to  właśnie  kapitalizm i

68 P. A. Taguieff, op. cit., s. 10
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społeczeństwo  konsumpcyjne  daje  im  najlepszą  sposobność  do  zaspokojenia  ich

popędów.  Oczywiście  przeszli  oni  na  stronę  społeczeństwa  rynkowego i  zasad

liberalizmu  gospodarczego,  (…)  byli  naturalnym  następstwem  «liberalizacji

obyczajów».  «Nawróceni»  stali  się  następnie  propagatorami  «humanitaryzmu»  i

ideologii praw człowieka. Istnieje ewidentne pokrewieństwo między «bobos»69 i  tym

drugim Majem 68. Wobec tych ludzi odczuwam wyłącznie wstręt”70. 

Owych „nawróconych” de Benoist nazywa wprost „zdrajcami”. Przypomina on,

że wielu dawnych przywódców Maja 68 (swego czasu „lewicowych rewolucjonistów”)

wylądowało  na  ciepłych  posadkach  w  ministerstwach  lub  innych  instytucjach

państwowych71. Choć nie podzielał ich ideałów, Benoist odczuwał pewną dozę sympatii

dla ówczesnych kontestatorów. Należy się tutaj słowo wyjaśnienia. Francuz rozróżnia

zasadniczo dwa typy prawicowców z tamtych czasów. Pierwsi, choć nie pałali sympatią

do społeczeństwa burżuazyjnego, uważali jednak komunizm za gorszy72. Drudzy, dla

których społeczeństwo burżuazyjne było wrogiem numer jeden, widzieli w komunistach

nie  tyle  zajadłych  wrogów,  ile  konkurentów.  De  Benoist  zalicza  sam siebie  do  tej

drugiej  kategorii:  „Zwalczałem  marksizm  jako  ideę  fałszywą,  ale  nie  byłem  nigdy

zajadłym  antykomunistą.  Jestem  przekonany,  że  wszyscy  którzy  chcą  obalenia

społeczeństwa burżuazyjnego są obiektywnie sprzymierzeńcami, a co najmniej – mają

zbieżne  cele.  (…)  W  sytuacji,  gdy  «radykałowie»  zwalczają  się  (…),  świat

kapitalistyczny może spać spokojnie: jego wrogowie szarpią się między sobą73. 

Francuski  autor uważa,  że  rewolta  Maja  68  była  nie  tyle  buntem  przeciw

duchowi czasów, ile raczej jego produktem (ubocznym), gdyż nie podważyła ona nic na

poziomie  fundamentalnym.  Spowodowała  zamieszki,  ale  nie  należy  mylić

jakichkolwiek  zamieszek  z  rewolucją.  Kontestacja  nie  była  wymierzona  w  system

wartości francuskiego społeczeństwa. Chodziło o to,  że społeczeństwo wartości  owe

miało  zdradzić.  Chodziło  o  przywrócenie  życia  wartościom:  Wolność,  Równość,

Braterstwo.  „Nie  przyszło  im  nigdy  do  głowy  by,  prócz  «autorytetu»,  podważyć

również samą «treść»”74. Tego dokonać miał dopiero nurt Nouvelle Droite. 

69 Bobo (bourgeois bohème) – pejoratywne określenie (zwykle młodego) przedstawiciela francuskiej
klasy  średniej  o  lewicowo-liberalnych  przekonaniach  politycznych;  francuski  odpowiednik
rozpowszechnionego  w  polskiej  publicystyce  prawicowej  określenia  „leming”  lub  „młody,
wykształcony z wielkich miast”.

70 A. de Benoist, Mémoire vive…, ss. 107-108.
71 Idem,  Mai 68 [w:] Idem,  C’est-a-dire.  Entrentiens – Témoignages – Explications. Volume 2,  Paris

2006, s. 241.
72 „Ci, nie mając wyboru, stawali się psami warownymi systemu”. A. de Benoist, Mai 68…, s. 238.
73 Ibidem, s. 238.
74 Idem, Les Idées a l’endroit, Paris 1979, s. 287.
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To, co francuski myśliciel współdzieli z ówczesnymi protestującymi to niechęć

do  liberalno-kapitalistycznego  status  quo  i  pragnienie  stworzenia  nowego,

antyliberalnego i antymaterialistycznego, ładu75. Dla de Benoist głównym wrogiem jest

liberalizm, czyli obecnie najbardziej niebezpieczna odmiana egalitaryzmu76. 

PODSUMOWANIE

Stworzenie  GRECE  było  rezultatem  i  próbą  odpowiedzi  na  serię  klęsk

francuskiej  prawicy  narodowej:  delegalizacja  Jeune  Nation,  rozpad  Organisation  de

l’Armée Secrète, porażka wyborcza Mouvement nationaliste du progrès/ Rassemblement

européen de  la  liberté,  jak  również  faktyczny rozpad  Europe-Action77.  Jak  zauważa

Jakub Stobiecki, można też rozpatrywać powstanie GRECE  jako odpowiedź na klęski

francuskiej prawicy sensu largo, tzn. miała być to odpowiedź na pytanie „co robić?” w

obliczu  porażki  Francji  w  wojnie  algierskiej,  jak  i  klęski  wyborczej  prawicy  w

wyborach  parlamentarnych  i  prezydenckich.  Wydarzenia  te  wymusiły  poważną  re-

ewaluację dotychczasowej działalności, poglądów i  modus operandi.  Nowe pokolenie

dostrzegło, iż konieczne są zmiany na polu ideologicznym, gdyż doktrynalna sterylność

spowodowała  brak  skuteczności  zarówno  na  polu  teoretycznym,  jak  i  praktycznym.

GRECE miała temu wszystkiemu zaradzić78. 

Zdaniem P. A. Taguieffa, nie ma wątpliwości, że to A. de Benoist odpowiada za

zwrot ideologiczny i strategiczny lat 1968-69, którego kulminacją było powołanie do

życia GRECE79. Swą determinującą rolę zaznaczył dwiema publikacjami –  Les  Indo-

Européens (1965 Indoeuropejczycy) i Qu’est-ce que le nationalisme? (1966, Co to jest

nacjonalizm?), w drugiej z nich redefiniuje nacjonalizm jako koncepcję świata opartą o

„naturalne  fakty  życia”,  co  implikowało  zróżnicowanie  ras  ludzkich,  odmienność

kulturową i nieprzystające do siebie systemy wartości:  „Rasa stanowi jedyną całość,

która  (…)  zawiera  w  sobie  wszelkie  różnice  indywidualne.  Obiektywne  studia  nad

historią pokazują, że jedynie rasa europejska (rasa biała, kaukaska) ciągle się rozwijała

od momentu swego pojawienia się (…) w przeciwieństwie do ras będących w stagnacji,

75 T. Bar-On, Where Have All The Fascists Gone?, London and New York 2016, s. 62.
76 A. de Benoist, L’ennemi principal, „Éléments pour la civilisation européenne” 1982, nr 41, s. 39.
77 P. A. Taguieff, op. cit., s. 10-11.
78 J. Stobiecki, op. cit., s. 28. 
79 Ibidem, s. 14.
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a więc praktycznie cofających się. Główna przyczyna postępu rasy europejskiej zawiera

się  w  fakcie  kumulowania  osiągów  naukowych  i  technologicznych,  które  to

ukonstytuowało cywilizację zachodnią. Rasa europejska nie ma wyższości absolutnej.

Ona  po  prostu  ma  największą  zdolność  do  postępu  w  sensie  ewolucyjnym  (…).

Czynniki  rasowe są  statystycznie  dziedziczne,  a  każda  rasa  posiada  właściwą  sobie

psychologię. Owa psychologia stanowi źródło wartości80. 

Powyższe, biologiczno-rasowe, ujęcie narodu ujawnia wyraźną filiację ideową z

„nacjonalizmem europejskim”, lansowanym przez D. Vennera i wyraźnie kontrastuje z

klasycznym  nacjonalizmem  francuskim  szkoły  Charlesa  Maurrasa  czy  Maurice’a

Barrèsa.  Byłoby jednak błędem sądzić, że GRECE to po prostu przedłużenie  Europe-

Action. Pomimo pewnych podobieństw „szkół” D. Vennera i A. de Benoist, różnice są

ewidentne  i  wyraźne.  Na  samym  początku  trzeba  wspomnieć,  że  GRECE  istnieje

nieporównywalnie dłużej niż Europe-Action (druga istniała zaledwie pięć lat, pierwsza z

nich – ponad 50 lat), dlatego nawet przy pobieżnym porównaniu obu grup, należy mieć

na  uwadze  postępującą  ewolucję  ideową  GRECE.  Warto  również  zaznaczyć,  że  –

wbrew pozorom – D. Venner nie był jednym z założycieli GRECE, ani reprezentantem

ND sensu stricto, choć – z drugiej strony – nie ulega wątpliwości, że to Europe-Action

przygotowało grunt pod GRECE, a samego D. Vennera uznać można za prekursora ND.

Dywergencja  ideowa  Europe-Action i  GRECE  zasadza  się  zasadniczo  na  dwóch

polach – treści i metody. 

Wspomniany  we  wcześniejszym  rozdziale  anty-egalitaryzm,  choć

konstytutywny  dla  ND,  nie  jest  jednak  rozstrzygający,  bowiem  sprzeciw  wobec

egalitaryzmu był rozpowszechniony na całej radykalnej prawicy francuskiej lat 60. i 70.

Na poziomie  treści,  to  rozwinięcie  i  pogłębienie  radykalnej  krytyki  „judeo-

chrześcijaństwa”  i  towarzysząca  mu  redefinicja  „pogaństwa”  (wraz  z  późniejszym

przyjęciem Dumézilowskiego modelu trójfunkcyjnego jako faktu normatywnego) jest

tym,  co  wyróżnia  linię  ideologiczną  A.  de  Benoist  na  tle  prawicowych  ugrupowań

antyliberalnych i antydemokratycznych81. 

Odkrycie badań G. Dumézila pozwoli przeformułować dotychczasową doktrynę

nacjonalistyczno-europejską  na  indoeuropejską,  czy  też  przejść  z  doktryny  „obrony

Zachodu”  do  „dziedzictwa  indoeuropejskiego”,  które  to  ma  stanowić  podstawę

specyfiki  pewnej  „mentalności”  (nr  21-22  Nouvelle  École październik  1972  -  luty

80 A. de Benoist, Qu’est-ce que le nationalisme, Paris 1966, s. 8-9 [za:] P. A. Taguieff, op. cit., s. 15.
81 P. A. Taguieff, op. cit., s. 186.
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1973).  To  przejście  i  skoncentrowanie  się  na  (indo-)europejskości  pozwoli  na

stworzenie nowej  antytezy – Europa kontra  Zachód (symbolizowany przez USA) w

miejsce Zachód kontra Wschód. Ta metamorfoza ideowa wykrystalizuje  się w pełni

dopiero pod w drugiej połowie lat 197082. 

Wraz ze zmianą na poziomie idei, przyszła również zmiana metody i strategii.

Wszystkie dotychczasowe przedsięwzięcia, w których A. de Benoist brał udział, były

typowymi projektami radykalnie-prawicowymi – koncentrowały  się  na sferze  stricte

politycznej,  na  aktywizmie  i  miały  charakter,  zasadniczo,  anty-intelektualny,  a  ich

publikacje – ton polityczno-pamfletowy.  A. de Benoist, wraz z powołaniem GRECE,

zrywa – po pierwsze – z anty-intelektualizmem i wprowadza, w kierowane przez siebie

wydawnictwa,  dyskurs  naukowo-uniwersytecki.  Po  drugie,  rezygnuje  całkowicie  z

aktywizmu i polityki partyjnej na rzecz działalności w sferze kultury i idei, obierając

strategię „metapolityczną”83, zwaną również „prawicowym gramscizmem”84. 

„[Termin ‘metapolityka’] jest często niewłaściwie rozumiany, zwłaszcza przez

tych przekonanych, że «metapolityka» jest tylko innym sposobem uprawiania polityki.

W  rzeczywistości,  tak  samo  jak  metafizyka  nie  ma  wiele  wspólnego  z  fizyką,

metapolityka sytuuje się, bez wątpienia, poza polityką. Termin ten nie jest wcale nowy,

82 Ibidem, s. 174.
83 „Metapolityka (niem.  Metapolitik,  ang.  Metapolitics,  franc.  métapolitique,  wł.  metapolitica,  hiszp.

metapolítica — od gr. metá = poza, po + gr. politiká) — interdyscyplinarna, teoretyczno-praktyczna
wiedza o przedpolitycznych zasadach podstawowych i celu finalnym polityki, rozważanej w oglądzie
całokształtu  ludzkiej  kultury,  w  świetle  prawa  naturalnego  oraz  przez  odniesienie  do
nadprzyrodzoności, intencjonalnie określająca także konieczne dla istnienia dobrego społeczeństwa
reguły ładu politycznego; inaczej — filozofia polityki, zawierająca jej teorię bytu (metafizykę), teorię
poznania (epistemologię)  i  teorię wartości  (aksjologię),  zazwyczaj także przechodząca w teologię
polityczną”.  J.  Bartyzel,  Metapolityka,  http://www.legitymizm.org/ebp-metapolityka [dostęp
15.03.2020].

84 Antonio Gramsci (1891-1937) – włoski polityk, pisarz, filozof i teoretyk marksistowski. Najbardziej
znany jest ze swej koncepcji hegemonii kulturowej, która to odwróciła ortodoksyjny, marksistowski
porządek relacji  między bazą a nadbudową, przyznając prymat tej  drugiej. Gramsci opisywał jak
burżuazja stosuje instytucje kulturowe do utrzymania władzy w społeczeństwach kapitalistycznych.
Jego  zdaniem,  to  siła  kulturowa,  ideologia,  a  nie  przemoc  jest  kluczowa  w utrzymaniu  władzy.
Kulturowa hegemonia propaguje normy i wartości, tak że stają się one uważane za „normalne” i
„zdroworozsądkowe”.  Zob.  P.  Śpiewak,  Gramsci,  Warszawa  1977:  „Kontynuując  omawianie
poglądów Gramsciego na rewolucję należy (…) zatrzymać się nad problemem intelektualistów (…).
Wraz z kształtowaniem się w danej klasie zależnej poczucia wewnętrznej solidarności rozbudza się w
niej  świadomość  własnej  osobowości  historycznej,  powstaje  specyficzna  dla  tej  grupy  warstwa
inteligencji. Ona nadaje klasie pełne poczucie jednolitości celów i dążeń, rozwija w niej świadomość
jej ekonomicznej, społecznej i politycznej roli w państwie, opracowuje strategię walki politycznej,
stwarza ideologię klasową. Gramsci nazywał grupę intelektualistów bezpośrednio identyfikujących
się z interesami danej klasy zależnej intelektualistami organicznymi. I tak, na przykład kapitaliści
powołują  organizatorów  życia  gospodarczego,  teoretyków  ekonomii  politycznej  i  organizatorów
kultury.  (…)  Zadaniem  czasopisma  «L’Ordine  Nuovo»  było  właśnie  stworzenie  grupy
intelektualistów klasy robotniczej, opracowanie strategii walki rewolucyjnej i doktryny filozoficznej,
kształtowanie opinii publicznej. Intelektualiści organiczni to aktywna grupa działaczy i myślicieli,
bezpośrednio  związanych  z  interesami  swej  klasy,  otwarcie  działających  na  rzecz  zdobycia  lub
zachowania przez klasę hegemonii politycznej i kulturalnej w państwie. (s. 80-81). 
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znaleźć go można już w 1784 r. u Jean-Louis de Lolme’a, ucznia Monteskiusza. Joseph

De Maistre  w 1814 zdefiniował ją jako «metafizykę polityki» (…). Używałem tego

terminu,  by uzasadnić pracę intelektualną w oczach tych,  którzy (…) ciągle  jeszcze

zbytnio przywiązani byli do perspektywy politycznej. Opierałem się na założeniu, że

bez dobrze ustrukturyzowanej teorii nie ma efektywnego działania («Nie należy stawiać

pługa przed wołami»).  Rewolucji  francuskiej,  takiej  jaką znamy,  by nie  było gdyby

przedtem nie przetarli jej drogi filozofowie oświecenia; nie byłoby Lenina bez Marksa,

itd.”85 

Krótko mówiąc, metapolityka to „domena wartości, które nie dotyczą doraźnych

kwestii  politycznych,  lecz  które  pośrednio  oddziaływają na  polityczny consensus”86.

Strategia „metapolityczna” opiera się na założeniu, że warunkiem koniecznym zdobycia

władzy politycznej jest uprzednie zdobycie hegemonii kulturowej, ideologicznej. Stąd

właśnie  waga  „walki  kulturowej”  i  stąd  centralna  rola  intelektualistów  (w  miejsce

polityków,  czy  aktywistów).  I  to  właśnie  przekonanie,  ta  wola  ideologicznego

kontrataku przeciwko lewicy kulturowej,  legła  u podstaw stworzenia  GRECE87.  ND

stała się – na tle szerokiego pejzażu francuskiej prawej strony – de facto trzecim głosem

między konserwatywnym liberalizmem a nacjonalizmem rewolucyjnym88. 

Podsumowując,  GRECE  odchodzi  od  linii  Europe-Action na  dwóch

zasadniczych poziomach: a) zainteresowania filozoficzne ponad stricte polityczne, i b)

strategia  metapolityczna,  czyli  kulturalna  ofensywa  przeciwko  „terroryzmowi

intelektualnemu” Nowej Lewicy89.  Nowatorstwo ND polega na tym, że była to grupa,

która zdecydowała się –  w przeciwieństwie do innych ugrupowań prawicowych  – na

podjęcie walki z lewicą na polu idei i kultury. GRECE miał więc zapełnić lukę, czy też

„pustkę intelektualną starej prawicy”.

„Prawica nigdy nie przepadała za intelektualistami. Nie jest niczym dziwnym

fakt, że wyrażenie  «lewicowy intelektualista» od dłuższego czasu jest tautologią. Dla

wielu prawicowców intelektualiści są po prostu nie do zniesienia. Wyobrażają ich sobie

jako rozłożonych na szezlongach świętoszków, którzy wyrywają muchom skrzydełka,

dzielą włos na czworo i wydają książki opisywane niezmiennie jako nudne i niestrawne.

Myślenie takie rozpowszechnione jest w wielu środowiskach (…).

85 A. de Benoist, Mémoire vive…, ss. 111-112. 
86 M. Walker, Spotlight on the French New Right, „Scorpion” 1986, nr 10.
87 P. A. Taguieff, op. cit., s. 165.
88 Ibidem, s. 164.
89 Ibidem.
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Intelektualistę możemy zdefiniować jako osobę, która chce zrozumieć i sprawić,

by  inni  też  zrozumieli.  Prawica  bardzo  często  nie  próbuje  już  rozumieć.  Ignoruje

możliwości stwarzane przez wysiłek umysłowy. W efekcie kultura prawicowa jest dziś

zjawiskiem  praktycznie  nieistniejącym.  Trwa  w  zamkniętych  kręgach,  wśród

marginalnych wydawnictw i gazet, które tylko prawicowcy uznają za prawdziwe gazety.

Ostracyzm, któremu poddawana jest  prawica nie jest  jedynym czynnikiem, który do

tego doprowadził (…).

Prawica  jest  wielkim przegranym historii.  Przegrała  niemal  każdą  walkę,  w

którą się zaangażowała. Ostatnie dwa stulecia to dla prawicy pasmo następujących po

sobie porażek. Sugeruje ono, że zwycięstwa jej przeciwników wynikają w dużej mierze

z własnych słabości prawicy”90. 

Jak  twierdzi  de  Benoist,  władza  kulturowa  (sprawowana przez  elity

intelektualne, twórców kultury, naukowców, dziennikarzy itp.) stała się ważniejsza niż

władza  polityczna,  gdyż  ci  co  kontrolują  kulturę  i  media  są  w  stanie  kształtować

świadomość zbiorową i, co za tym idzie – preferencje polityczne. Jedyne co prawica

może  w  takowej  sytuacji  zrobić  to  ustalić  jako  priorytet  zdobycie  „hegemonii

kulturowej”.  Jest  to  bowiem  warunek  konieczny  ostatecznego  przejęcia  władzy

politycznej91.

W  perspektywie  ND,  głównym  powodem  braku  sukcesów  ugrupowań

prawicowo-konserwatywnych w Europie było to, że nie potrafiły one z powodzeniem

„zinfiltrować kulturalnej sfery społeczeństwa” w celu wypromowania „kontr-ideologii”

masom92.  Jeśli  prawica  miałaby  odzyskać  władzę,  musiałaby  uprzednio  stworzyć

wyrafinowaną  doktrynę,  na  wysokim poziomie  teoretycznym,  i  opracować  strategię

kulturową  celem  podważenia  hegemonii  kulturowej  lewicy.  W  przeciwieństwie  do

lewicy (która zawsze doceniała rolę instytucji kulturalnych), prawica naiwnie myślała,

że  wszystko  i  tak  sprowadza  się  do  ekonomii  i,  w  związku  z  tym,  nie  ma  sensu

przykładać zbytniej wagi do kultury. W ocenie ND,  docenienie  wagi kultury i mitów

politycznych jest kluczowe dla zdobycia i utrzymania władzy. 

W związku  z  powyższym,  ND  przejęła  od  A.  Gramsciego  rozumienie  roli

intelektualisty.  Włoski  komunista  nie  widział  intelektualisty  jako zwykłego eksperta.

Zamiast tego zarysował koncepcję „intelektualisty organicznego”, który jest nie tylko

ekspertem, ale i ludowym trybunem – przedstawicielem elity opiniotwórczej. Według

90 A. de Benoist, Pustka intelektualna starej prawicy, http://xportal.pl/?p=11030 dostęp [15.03.2020].
91 Idem, Orientations pour des années décisives, Paris 1982, s. 12.
92 T. Sunić, Against Democracy and Equality – the European New Right, London 2011, s. 70.
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Gramsciego,  intelektualiści  to  „oficerowie”  klasy  rządzącej,  których  zadaniem  jest

utrzymanie  kulturowej  hegemonii.  Innymi  słowy,  ich  rolą  jest  kształtowanie

konsensusu,  który „dają”  masy (ukształtowane przez tych  intelektualistów).  Z takiej

perspektywy,  walka  polityczna  (czy  szerzej  –  proces  zdobywania  władzy)  widzieć

należy jako proces totalny – obejmujący nie tylko politykę parlamentarną, ale i sfery

edukacji, mediów, nauki itp. 

Wielkim błędem prawicy liberalnej była absolutyzacja kwestii ekonomicznej i

niemal  całkowite  porzucenie  sfery  kultury.  Nurt  ND,  zgodnie  z  perspektywą

gramsciańską, wierzy że wypromowanie pewnej kontr-kultury intelektualnej, w ramach

obecnej liberalnej ramy ustrojowej, jest kluczowe dla zdobycia hegemonii kulturowej93. 

93 Ibidem, s. 71.
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NOUVELLE DROITE – EWOLUCJA I SZKIELET IDEOWY

EWOLUCJA IDEOWA ND

ND jest nurtem trudnym do jednoznacznego zaklasyfikowania m.in. z powodu

tego, że on podlegał gruntownym zmianom w ciągu swego istnienia. Można powiedzieć

nawet, że przeżył swego rodzaju ewolucję. Jak stwierdza to de Benoist, periodyzacja

jest  konieczna do zrozumienia nurtu1.  Sam dzieli  on historię ND na trzy zasadnicze

okresy:

1. Wczesny –  przypadający  na  lata  70.  okres  „systematycznej  eksploracji

ideologicznego  pejzażu”,  z  nieuniknionymi  niejednoznacznościami,  okres

pewnej  płynności  postępowań  teoretycznych;  zakończony  wraz  z  końcem

współpracy z „Figaro-Magazine” (przełom lat 70. i 80.);

2. Średni – okres środkowy – aż do założenia periodyka „Krisis” w 1988, który jest

przede wszystkim okresem „rozjaśnienia i dopracowania”;

3. Dojrzały – od początku lat 90. zaczyna się okres współczesny (i trwa do dziś),

który jest „okresem dojrzałości”, w którym twórczość intelektualna ND osiągnąć

miała „swój najwyższy poziom”2.

P. A. Taguieff, z kolei, rozróżnia cztery okresy ND:

1. 1968-1972 – Pierwszy okres to początek formowania korpusu doktrynalnego,

gdzie nacisk położony jest na nierówności (inter-indywidualne, inter-etniczne) i

na  determinizm  genetyczny.  Dominuje  perspektywa  pozytywistyczna,

scjentystyczna.  Wątki  przewodnie  to:  dziedziczność  inteligencji,  antropologia

fizyczna,  „rasologia scjentystyczna” (lub po prostu rasizm biologiczny).  Jako

wróg główny na czoło wysuwa się marksizm-leninizm i ruchy komunistyczne.

2. 1972-1979 –  Jest  to  moment  „pierwszej  fiksacji  doktrynalnej”,  gdzie  akcent

położony  jest  na  elitaryzm,  hierarchiczność  i  na  destrukcyjny  wpływ

„judeochrześcijaństwa”  na  kulturę  Europy.  Konstytuuje  się  specyficzność

doktryny,  scalającej  anty-egalitaryzm i  ‘europejskie  pogaństwo’,  rodzaj  „neo-

arystokratyzmu  nietzcheańskiego”  z  dodatkiem  „antyrasizmu

1 A. de Benoist, Mémoire vive, Paris 2012, ss. 112-113.
2 Ibidem, s. 113.
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dyferencjalistycznego” (1975) i  „«naukowej» doktryny tożsamości kulturowej

Europy”  (integracja  twórczości  Georgesa  Dumézila  w  korpus  ideowy  ND);

narodziny  „kulturalizmu  prawicy”.  Jako  wróg  główny  wskazywany  jest

egalitaryzm genezy monoteistycznej. 

3. 1979-1983 – Moment readaptacji doktrynalnej (za początek okresu uznać można

publikację  L’idées  a  l’endroit),  gdzie  akcent  położony  jest  na  różnorodność

kultur  i  tożsamości,  ocenianych  jako  dobro  samo  w  sobie,  w  ramach

etnopluralizmu i  „radykalnego  relatywizmu kulturowego”,  zapożyczonego od

myśli (ultra-)lewicowej. Pojawia się kontestacja „uniwersalizmu zachodniego”,

ocenianego  jako  „etnobójczy”.  Widać  po  raz  pierwszy  znamiona  „de-

prawicyzacji”  ideologicznej:  zdecydowany  sprzeciw  wobec  liberalnego

kapitalizmu  i  ekonomizmu,  odrzucenie  redukcjonizmu  (socjo-)biologicznego;

krystalizuje  się  wyraźny  ‘antytotalitaryzm’  i  następuje  rozwój  tematyki

‘dyferencjalisycznej’: „sprawa ludów” (la cause des peuples), „prawa narodów”

przeciw  „prawom  człowieka”  (odrzuconym  z  powodu  bycia  instrumentem

ideologicznym „zachodniego imperializmu”). Głównym wrogiem stają się Stany

Zjednoczone,  symbolizujące:  „okcydentalizm,  amerykanizm,  atlantyzm,

uniwersalizm, liberalizm kosmopolityczny, ideologię rynkową”. 

4. 1984-1987  –  Jest  to  moment  drugiej  fiksacji  ideologicznej,  gdzie  wątkami

głównymi są: „dyferencjalistyczny tiermondyzm”, „prawicowy postmodernizm”

i  kategoria  sacrum,  w  której  widzi  się  właściwy  fundament  „pogłębionej”

tożsamości  europejskiej.  Mimo  obfitości  tendencji  i  pewnego  „zamazania

bazowego  konsensu”  (wśród  kadry  kierowniczej  ND),  kształtuje  się  pewna

orientacja  dominująca3:  obrona  autochtonicznych  tożsamości  i  korzeni,

podkreślenie  kardynalnej  wartości  różnic  kulturowych  przeciwko  wszelkich

nurtom  i  ideologiom  ujednolicającym  (np.  w  postaci  „kondominium

amerykańsko-sowieckiego”). ND lansuje siebie jako stronnictwo różnorodności

i  tolerancji,  sprzeciwiając  się  „imperialistycznej  uniformizacji  i  dekulturacji

ludów”.  Podstawowym  celem  metapolitycznym  jest  utrzymanie  istniejącego

zróżnicowania kultur, w celu zachowania różnorodności na świecie. Pojawia się

postulat sojuszu Europy (uwolnionej od amerykańskich wpływów) i Trzeciego

3 Jeżeli brać pod uwagę przede wszystkim A. de Benoist i G. Faye’a.
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Świata,  wymierzonego  przeciwko  dwóm  (wrogim)  blokom:  zachodnio-

liberalnemu i wschodnio-komunistycznemu4. 

Z kolei, Stéphane François rozróżnia trzy okresy:

1. 1968-1979 – Pierwszy okres charakteryzuje się „nacjonalizmem” europejskim,

krytyką egalitaryzmu w postaci chrześcijaństwa, nie-linearną koncepcją czasu

(kulista lub/i cykliczna) zainspirowaną myślą Nietzschego, pochwała pogaństwa

(proweniencji  indoeuropejskiej),  anty-uniwersalizm,  anty-okcydentalizm,

utożsamienie  Zachodu  i  Stanów Zjednoczonych,  antyliberalizm,  regionalizm.

Ponadto,  lata  1968-1972 wyraźnie  odznaczają  się  pro-zachodnim rasalizmem

(racialism),  scjentyzmem,  silnym  anty-marksizmem,  anty-technokratyzmem  i

„romantyczną  wizją  rewolucji”.  W  tym  (pod)okresie  GRECE  znajduje  się

jeszcze pod silnym wpływem Europe-Action5. 

2. 1979-1989 – W drugim okresie, ND przyjęła kierunek bardziej „holistyczny”,

występuje  wyraźna  afirmacja  pogaństwa  i  anty-okcydentalizmu,  Zachód

utożsamia się  z  dekulturacją-amerykanizacją,  pojawia się  postulat  demokracji

organicznej  i  dyferencjalizmu.  GRECE  wykazuje  postawę  wrogą  wobec

materializmu,  kapitalizmu  i  globalizacji,  jak  również  społeczeństwa

konsumpcyjnego  i  USA.  Nowoczesnemu  indywidualizmowi  przeciwstawiany

jest holizm społeczeństw tradycyjnych (Louis Dumont); krytyka egalitaryzmu

zostaje  nieco  złagodzona,  gdyż  zbyt  systematyczna  prowadzić  by  mogła  do

afirmacji darwinizmu społecznego w postaci liberalnego kapitalizmu, aksjomatu

interesu i konkurencji rynkowej jako mechanizmu selekcji. De Benoist oddala

się stopniowo od myśli Nietzschego na rzecz Heideggera. Na początku lat 80.

ND jako  projekt  renowacji  dyskursu  prawicy  oddaje  się  promocji  swoistego

neopogaństwa6, z którego wynikać ma postawa anty-totalitarna i „tolerancyjna”.

W drugiej połowie lat 80. rolę głównego wroga ND, w miejsce egalitaryzmu

judeochrześcijańskiego, zajął utylitaryzm liberalny7.

3. 1990-obecnie  –  Inspiracje  explicite skrajnie  prawicowe  zanikają  na  rzecz

bardziej „lewicowej” orientacji.  De Benoist określa swoje poglądy jako anty-

indywidualistyczne,  anty-nacjonalistyczne,  anty-etnocentryczne  i  anty-
4 P. A. Taguieff, Sur la Nouvelle Droite, Paris 1994, s. 68-69.
5 S. François, Les paganismes de la Nouvelle Droite (1980-2004) (rozprawa doktorska 2005), ss. 24-

25, https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00442649 [dostęp 05.05.2021].
6 Ibidem, s. 46.
7 Ibidem, s. 49
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kapitalistyczne,  lokalistyczne  i  komunitarystyczne.  W 1999  r.  opublikowany

został manifest8 (po raz pierwszy), który postulował: silne tożsamości przeciw

wykorzenieniu;  prawo  do  zróżnicowania  przeciw  rasizmowi;  kooperację

przeciw  imigracji;  uznanie  gender  przeciw  seksizmowi;  autonomię  od  dołu

przeciw  Nowej  Klasie  (Christopher  Lasch);  Europa  federalną  przeciw

jakobinizmowi; wzmocnienie demokracji  przeciw depolityzacji;  podział  pracy

przeciw  logice  kapitału;  ekonomię  organiczną  przeciw  kultowi  wartości

rynkowej;  wspólnoty  lokalne  przeciw gigantyzmowi;  miasta  na  skalę  ludzką

przeciw  megalopoliom;  ekologię  integralną  przeciw  demonicznemu

produktywizmowi; niezależność myśli i powrót do dyskusji o ideach9.

W  powyższych  klasyfikacjach  nie  widać  znaczących.  różnic   Obydwa

przywoływane opracowania  zostały  wydane już  w momencie  gdy ND przyjęła  swą

postać „późną” (Taguieff – 1994,  François – 2005).  François podobnie jak de Benoist

dzieli twórczość ND na trzy zasadnicze okresy. W porównaniu do nich, Taguieff zdaje

się większą wagę poświęcać pewnym niuansom. Nie wydaje się jednak dostatecznie

uzasadnione tworzenie aż czterech faz ewolucji  ND. Dwie ostatnie fazy zarysowane

przez Taguieffa nie przejawiają żadnych różnic fundamentalnych. Proponowana przez

niego faza czwarta jest bardziej rozwinięciem, czy też dopełnieniem trzeciej niż czymś

zupełnie  odrębnym.  To,  co  miałoby  ewentualne  uzasadnienie  to  dostrzeganie

(pod)okresu  na  początku  twórczości  ND  (1968-1972)  gdzie  GRECE  znajduje  się

jeszcze pod silnym wpływem Europe-Action. Z drugiej strony, istotą okresu wczesnego

sensu  largo (od  1968  do  przełomu  lat  70.  i  80.),  jak  zauważa  to  de  Benoist,  jest

poszukiwanie własnej drogi ideowej i,  z konieczności,  charakteryzowanie się pewną

płynnością. W związku z powyższym, wydaje się że podzielenie ewolucji nurtu ND na

trzy okresy  jest najbardziej optymalne. 

Podsumowując,  w  okresie  początkowym  GRECE  znajduje  się  jeszcze  pod

wyraźnym  wpływem  Europe-Action („nacjonalizm”  europejski,  obrona  Zachodu,

scjentyzm, anty-marksizm itp.); niedługo potem następuje wyklarowanie się pierwszych

rysów  specyficznych,  tj.  scalanie  „pogaństwa  europejskiego”  i  anty-egalitaryzmu  i

równoczesne  utożsamienie  chrześcijaństwa  z  egalitaryzmem.  Jest  to  wczesny  okres

„błądzenia  i  poszukiwań”  (1968-1979).  Następnie  przyjęta  zostaje  perspektywa

8 A. de Benoist,  Ch.  Champetier,  Manifeste.  La Nouvelle  Droite  de l’an 2000,  „Éléments  pour  la
Civilisation Européenne” 1999, nr 94, ss. 11-23.

9 S. François, op. cit., ss. 60-61.
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holistyczna, anty-totalitarna (wynikająca rzekomo z ‘pogaństwa’) i dyferencjalistyczna

(nacisk  położony  bardziej  na  różnorodność/pluralizm  niż  hierarchiczność)  i

(populistyczno-)demokratyczna, krytyka mniej zaczyna skupiać się na egalitaryzmie a

bardziej na liberalizmie. Jest to okres przejściowy, w którym formuje się specyficzność

ideowa ND (1979-1989). Ostatnia faza ewolucji odznacza się widocznym „lewicowym”

zwrotem (o alterglobalistycznym odcieniu) – elementy prawicowe ulegają znacznemu

zatarciu lub wręcz wyeliminowaniu (etnocentryzm, nacjonalizm, hierarchiczność itp.).

Choć nadal krytyczny wobec masowej imigracji, de Benoist akceptuje prawo ludności

imigranckiej do zachowania własnej kultury i jej obecności w przestrzeni publicznej (w

kontrze  do  ujednolicającego centralizmu „jakobińskiego”)10.  Jest  to  faza  dojrzała,  w

której  idea ND przyjmuje swą ostateczną postać i,  w zasadzie,  nie  ma już dalszego

formowanie ideowego (1990-obecnie). 

Ewolucja  korpusu  ideologicznego  ND  wiedzie  od  dość  wyrazistej  orientacji

prawicowej11 do  tworu  bardziej  niejednoznacznego.  W  latach  1972-1979  następuje

pierwsze przeformułowanie doktryny, w której ND odchodzi od, typowych dla prawicy

narodowej, antykomunizmu i idei obrony Zachodu, dystansuje się również od rasizmu.

Komunizm  jest  nadal  postrzegany  negatywnie,  ale  nie  uważa  się  go  już  za

pryncypialnego  wroga12.  Jest  on  bowiem  niczym  więcej  jak  kolejną  krystalizacją

egalitaryzmu – jest objawem, nie przyczyną. Zachód, z kolei, nie jest już uważany za

coś, czego należy bronić za wszelką cenę. Postrzegany jest bowiem jako twór będący

efektem „kolonizacji” kulturalno-mentalnej, z której Europa winna się wyzwolić. Jak

zauważa  Taguieff,  zmiana  pozycji  wobec  marksizmu  stanowi  kamień  probierczy

oryginalności GRECE na tle innych francuskich ugrupowań prawicy narodowej13. W

tym  okresie  również  de  Benoist  opowiada  się  „przeciw  wszystkim  rasizmom”  –

zarówno  przeciw  rasizmowi  biologicznemu  jak  i  temu,  co  kryje  się  pod  maską

‘antyrasizmu’. Z jednej strony odrzuca możliwość obiektywnego zhierarchizowania ras

(gdyż zawsze ocenia się z perspektywy subiektywnej), a z drugiej zwraca uwagę, iż

ideologie  egalitarne  i  antyrasistowskie,  tak  samo  jak  rasistowskie,  ponoszą

10 A. de Benoist, Racisme et xénophobie [w:] Idem, C’est-à-dire…, s. 213.
11 Podkreślmy, że prawicowość wg ND sprowadza się do sprzeciwu wobec egalitaryzmu.
12 W tej kwestii dostrzec można w ramach GRECE pewne drobne różnice. Np. dla Jean-Claude’a Valla,

marksizm-komunizm pozostaje najbardziej szkodliwą z politycznych doktryn egalitarnych, podczas
gdy  dla  de  Benoist  (od  1981-1982,  a  już  zwłaszcza  od  1974-1975)  to  liberalny  kapitalizm
amerykański staje się wrogiem numer jeden.

13 P. A. Taguieff, op. cit., s. 78.
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odpowiedzialność  za  różnego  rodzaju  masakry  i  ludobójstwa14.  Za  punkt  graniczny,

który kończy ten okres i zaczyna nowy, należy uznać z pewnością publikację Les idées

a  l’endroit (1979),  gdzie  de  Benoist  jeszcze  w  sposób  eksplicytny  sprzeciwia  się

egalitaryzmowi i  porusza  kwestię  elitaryzmu,  ale  widać  już  tam również symptomy

późniejszej ewolucji.

Początki  lat  80.  to  moment  drugiego  przeformułowania  doktrynalnego.  W

publikacjach de Benoist z tych lat dostrzec już można stopniową marginalizację anty-

egalitaryzmu  na  rzecz  obrony  pluralizmu  kultur15.  ND  nie  odchodzi  co  prawda  od

krytyki egalitaryzmu, jednakże jest ona zdecydowania mniej wyraźna. Na pierwszy plan

wysuwa  się  krytyka  wszelkich  form  uniformizacji,  homogenizacji  kulturowej  jak

również mieszania się kultur i etnosów. Myśl ND jest  coraz mniej biologistyczna, a

coraz  bardziej  skoncentrowana na kulturze i  historii16.  Różnica  (différence)  staje  się

wartością  kardynalną,  ideą  par  excellence anty-totalitarną.  Zróżnicowanie  staje  się

‘obsesją’ ND w miejsce anty-egalitaryzmu. W 1984 r. pojawia się idea sojuszu Europy i

Trzeciego  Świata  (przeciw  liberalno-kapitalistycznej  hegemonii  USA).  W  1985  r.

wydana zostaje publikacja Démocratie : le problème de Benoist, gdzie opowiada się on

zdecydowanie za demokracją bezpośrednią17. W 1986 r. de Benoist odżegnuje się od

przynależności do prawicy18 i przeformułowuje swoją pozycję. W miejsce sporu lewicy

i  prawicy  widzi  spór  tych,  którzy  chcą  świata  jednowymiarowego  i  bronią  praw

człowieka (abstrakcyjnego) i tych, którzy opowiadają się za światem pluralistycznym i

bronią praw narodów oraz ich integralności kulturowej19.

Od lat 90., jak stwierdza François, GRECE coraz bardziej przypomina coś w

rodzaju „nowej  lewicy”. Inspiracjami dla nurtu stają się m.in. Christopher Lasch i Jean-

Claude Michéa. W roku 2004 de Benoist określa siebie jako anty-indywidualistę, anty-

nacjonalistę  i  anty-etnocentrystę,  anty-kapitalistę  przyjmując  pozycje  lokalistyczne  i

komunitarystyczne20.  Jak było już wcześniej  wspomniane,  w ostatniej  fazie  ewolucji

GRECE opowiada  się  za  prawem  społeczności  imigranckiej  żyjącej  we  Francji  do

zachowania swojej „różnicy” kulturowej, jednocześnie zachowując prawa obywatelskie.

François podaje w tym kontekście przykład Arnauda Guyot-Jeannina (przedstawiciela

14 A. de Benoist, Contre tous les racismes, „Éléments pour la Civilisation Européenne” 1975, nr 8-9, 
      s. 14.
15 P. A. Taguieff, op. cit., ss. 246-247.
16 Ibidem, s. 87.
17 W tym samym roku wydany został numer Éléments poświęcony tematyce demokracji.
18 A. de Benoist, Europe, Tiers Monde, même combat, Paris 1986, s. 8
19 Ibidem, s. 17
20 S. François, op. cit., ss. 60.
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młodego pokolenia GRECE), który twierdzi, iż ND zajmuje obecnie w kwestii imigracji

stanowisko  pośrednie,  które  określa  mianem „dyferencjalizmu  identytarystycznego”.

Odrzucając  zarówno  ksenofobię  i  rasizm  prawicy  jak  i  „imigracjonizm”  i

„asymilacjonizm”  lewicy,  stwierdza  on,  że  to  nie  imigranci  są  powodem  tego,  że

Francuzi żyją w stanie dekadencji – to dekadencja Francuzów jest powodem tego, że

niektórzy  imigranci  sprawiają  problemy21.  Innymi  słowy,  Republika  nie  ma  prawa

wymagać  od  imigrantów  wyrzeczenia  się  własnych  korzeni  w  imię  ujednolicającej

asymilacji. To właśnie forsowna asymilacja ma być powodem niepokojów społecznych.

Odrębna  tożsamość  imigrantów winna być  dlatego  uznana i  respektowana.  Zgodnie

bowiem  z  dyferencjalistycznym  credo każdy  lud  ma  prawo  do  zachowania  swojej

tożsamości i odrębności. 

Można  podsumować  ewolucję  ideową  ND,  w  najprostszy  sposób,  poprzez

określenie  definiowanego  przez  nurt  głównego  wroga.  Początkowo  był  nim  anty-

egalitaryzm. W okresie późniejszym górę wziął motyw prawa do zróżnicowania (droit a

la différence). Wtedy to właśnie, zdaniem Taguieffa, doktryna ND straciła swą jasność i

przejrzystość. Co wydaje się słuszne, dla owego badacza istotę problemu ostatniej fazy

ewolucji  ideowej  ND  stanowi  sprzeczność  między  eksplicytnym  hierarchizmem  a

implicytnym egalitaryzmem (pod postacią hiperpluralizmu)22. Prawo do zróżnicowania

bowiem stawia implicite wszystkie kultury na równi, choć ND ma u swych źródeł ideę

hierarchiczną  (indoeuropejski  model  trójfunkcyjny).  Jednocześnie  krytyka  Zachodu

chrześcijańskiego zmienia się w krytykę Zachodu per se, którego najwyższym stadium

ma być Ameryka23.

Zarówno François,  jak i  Taguieff  dostrzegają słabości  ostatniej  fazy ewolucji

doktrynalnej  GRECE24.  Zbyt  daleko  idąca  niekonwencjonalność,  niekonsekwencja  i

brak  spójności  ND  skutkować  miały  bowiem  relatywną  utopijnością,  jak  również

zatraceniem  wyrazistości  ideologicznej,  powodującymi  dezorientację  wśród

dotychczasowych  zwolenników  ND.  Owo  zbliżenie  ideowe  do  Nowej  Lewicy  (od

1977-1978) poskutkowało ponadto pęknięciem w szeregach – część członków GRECE

przeszła w tym czasie do, zdobywającej coraz większą popularność, lepenowskiej partii

Front  National  (m.in.  Jean  Claude  Bardet,  Jean-Jacques  Mourreau,  Pierre  Vial)25.

Guillaume Faye  opuszcza  natomiast  GRECE w 1986  r.  Od  połowy lat  80.  XX w.
21 Ibidem, s. 62.
22 P. A. Taguieff, op. cit., s. 297.
23 Ibidem.
24 S. François, op. cit., s. 63; P. A. Taguieff, op. cit., s. 296.
25 P. A. Taguieff, op. cit., s. 284.
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następuje  marginalizacja  ND26.  W latach  90.  GRECE staje  się  organizacją de  facto

apolityczną, czego symbolem może być odrzucenie (w 1993 r.) przez nowego redaktora

naczelnego czasopisma  „Éléments”, Charlesa Champetiera, etykiety „Nowa Prawica”

by zmienić ją na „Nowa Kultura”27. 

Poniższa rekonstrukcja szkieletu ideowego ND oparta jest na przyjęciu ostatniej

fazy ewolucji doktrynalnej jako najbardziej reprezentatywnej. 

SZKIELET IDEOWY

Według Jarosława Tomasiewicza kompleks  ideologiczny ND ma trzy główne

źródła:  1)  filozofia  Reakcji,  czyli  m.in.  Friedrich  Nietzsche,  Julius  Evola,  Oswald

Spengler, Ernst Jünger, Carl Schmitt, 2) osiągnięcia współczesnej nauki – antropologii,

socjobiologii,  etologii  (zwłaszcza  Konrad  Lorenz),  i  3)  indoeuropejska  mitologia

wywiedziona  z  twórczości  m.in.  Mircei  Eliadego,  Louisa  Rougiera  i  Georges’a

Dumézila28.

Według  Tomislava  Sunić’a,  podstawy  ideologiczne  ND  tworzą:  „myśliciele

presokratejscy, Homer, «Iliada», «Odyseja» – to jest fundamentalny punkt startowy dla

«Nowej  Prawicy»  (…)  –  mamy  Nietzschego  w  filozofii,  Oswalda  Spenglera  w

historiozofii,  mamy Vilfredo Pareto w socjologii,  Carla Schmitta w prawoznawstwie

(…) i nie zapominajmy o tragikach – poczynając od Sofoklesa i Eurypidesa”29.

Sam  A.  de  Benoist,  opisując  swój  szlak  ideowy,  zaczyna  od  młodzieńczej

fascynacji Nietzschem, by potem (początek lat 60.) odkryć myśl Louisa Rougiera. Obaj

byli  admiratorami  antyku  grecko-rzymskiego,  jak  i  przeciwnikami  chrześcijaństwa.

Jeszcze w latach 60. de Benoist zdążył się nieco zdystansować od myśli Rougiera (z

powodu  jego  liberalizmu  ekonomicznego,  pozytywizmu  i  scjentyzmu).  Myśl

nietzscheańska  została  przez  francuskiego  myśliciela  poważnie  zrewidowana  pod

wpływem  lektury  Martina  Heideggera30,  który  pozostał  jednym  głównych  punktów

26 Ibidem, s. 297.
27 Ibidem, s. 284.
28 J. Tomasiewicz, Przeciwko równości i demokracji. Nowa Prawica we Francji [w:] J. Tomasiewicz, 

Między faszyzmem a anarchizmem, Pyskowice 2000, s. 26. 
29 T. Sunić, Wywiad z Tomislavem Suniciem, rozm. przepr. P. Bielawski, „Trygław” 2015, nr 16, s. 37.
30 „Lektura Heideggera doprowadziła [mnie] do poważnej rewizji myśli nietzscheańskiej, która mimo

wszystko cały czas zachowuje swoją moc w pewnych aspektach («sferyczna» koncepcja historii,
koncepcja  «Wielkiego  Południa»),  ale  wątpliwa  w  innych  («nadczłowiek»,  a  zwłaszcza  «wola
mocy», słusznie interpretowana przez Heideggera jako «wola woli»,  tzn.  jako pochodząca od tej
metafizyki subiektywności, która leży u samych podstaw nowoczesności). Dodam jeszcze, że lektura
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odniesienia.  Jeśli  chodzi  zaś  o sferę  religioznawczą,  jako głównych inspiratorów de

Benoist wymienia Waltera F. Otto, Mirceę Eliadego, Gilberta Duranda, Claude’a Levi-

Straussa  i  Georges’a  Dumézila31.  Jako  ważne  źródło  inspiracji  wymienia  również

socjologię  niemiecką  (Max  Weber,  Georg  Simmel,  Ferdinand  Tönnies,  Werner

Sombart),  myślicieli  niemieckiej  rewolucji  konserwatywnej,  autorów  katolickich

(Charles Péguy, Georges Bernanos, Emmanuel Mounier), żydowskich (Hannah Arendt,

Leo  Strauss,  Martin  Buber),  jak  również  komunitarystów  amerykańskich  (Charles

Taylor, Michael Sandel)32.

POZIOM TEOLOGICZNY 

1. Neopoganizm

ND nie ma na celu dosłownego odtwarzania dawnych praktyk kultowych.  Z

punktu widzenia nurtu,  byłoby to wręcz pozbawione sensu. Otóż wszystkie praktyki

kultowe antycznego pogaństwa były wyrazem epoki i określonego typu mentalności,

wrażliwości  i  specyficznego  charakteru  relacji  człowieka  ze  światem  –  które  to

umożliwiły wykrystalizowanie  się  takich,  a  nie  innych instytucji  antycznego świata.

Próby odtwarzania dawnych praktyk religijnych w niezmienionej formie pozbawione są

sensu, zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, iż mentalność związana z owymi praktykami

zanikła. Pierwszym krokiem jest więc próba odtworzenia dawnych struktur myślowych,

światopoglądu i aksjologii – jest to warunek sine qua non konstruktywnego nawiązania

do pogaństwa europejskiego.

Przedstawiciele  nurtu  prezentują  więc  podejście  do  pogaństwa  bardziej

filozoficzne niż konfesyjne, bardziej koncepcyjne niż stricte religijne. ND, ponadto, nie

odwołuje  się  do  konkretnej  tradycji  pogańskiej  lecz  do  pogaństwa  „jako  takiego”,

poszukując  wspólnych  wątków  i  etosu,  jaki  jednoczyłby  obraz  rzeczywistości

Heideggera, oprócz pomocy w wyzbyciu się wszelkich inklinacji «prometejskich», nauczyła mnie
rozróżniać  metafizykę  i  ontologię”.  A.  de  Benoist,  Jésus  et  ses  frères  et  autres  écrits  sur  le
christianisme, le paganisme et la religion, Paris 2006, s. 267.

31 W czasie  mojej  osobistej  rozmowy z de Benoist  dnia  2 października  2018,  jako główne punkty
odniesienia w sferze religijnej, wymienił G. Dumézila i M. Eliadego. Co warto nadmienić, polski
mediewista Aleksander Gieysztor  przyjął  podobną strategię (tj.  opierając się  m.in.  na Dumézilu i
Eliadem)  w  celu  rekonstrukcji  religii  dawnych  Słowian.  Zob.  A.  Gieysztor, Mitologia  Słowian,
Warszawa 2006.

32 Idem, Jésus et ses frères…, ss. 266-268.
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rozmaitych  historycznych  społeczeństw  przedchrześcijańskich,  ze  szczególnym

uwzględnieniem spuścizny indoeuropejskiej.

1.1. Chrześcijaństwo: największa katastrofa w dziejach Europy

„Monoteizm  to  największa  katastrofa  jaka  kiedykolwiek  spotkała  ludy

europejskie,  na  filozoficznym poziomie  – znacznie  gorsza  od komunizmu,  znacznie

gorsza  od  liberalizmu,  gdyż  wytworzyła  (…)  ten  monoteistyczny  sposób  myślenia

[który] zrujnował nasze poczucie tolerancji. Mam na myśli prawdziwą tolerancję. (…)

Problem z chrześcijaństwem, tak jak i z każdym innym monoteizmem polega na tym, że

jest bardzo wykluczający – każdy kto nie jest ze mną jest przeciwko mnie”33. 

W perspektywie  ND,  chrześcijaństwo  jest  największą  katastrofą  w  dziejach

Europy.  Spowodowało  ono  wyobcowanie  ludów  europejskich  z  ich  autentycznej,

rdzennej  duchowości  (indoeuropejskiej,  monistycznej  i  politeistycznej).  Ponadto,

zaimplementowało  ono  w  mentalności  europejskiej  zarodek  egalitaryzmu,

postrzeganego przez ND jako coś wybitnie negatywnego. Poza tym, chrześcijaństwo

miało zapoczątkować pewien, katastrofalny w skutkach, kryzys tożsamościowy wśród

Europejczyków. 

Według de Benoist tożsamość konstytuuje się w sposób dialektyczny poprzez

„pozytywną konfrontację z Innym”34. Istotą monoteizmu ma być natomiast radykalne

odrzucenie  Innego  –  chrześcijaństwo,  z  zasady,  odrzucać  ma  wszystko  co  nie-

chrześcijańskie35.  Dzieje  się  tak,  gdyż  chrześcijanin  nie  jest  w  stanie  „przejść  do

porządku dziennego” nad istnieniem czegoś lub kogoś, co nie wpisuje się w schemat

jednego  Boga  i  jednej  Prawdy.  Doktrynalne  odrzucenie  Innego  powodować  ma

„kruszenie się” własnej (monoteistycznej) tożsamości. Jedynym sposobem, by sobie z

tym kryzysem tożsamościowym poradzić,  jest  likwidacja owych różnic (np.  poprzez

nawracanie  lub  fizyczną  eliminację  Innego).  Oprócz  samej  negacji  zróżnicowania,

następuje  również  „hipertroficzna  ignorancja  własnej  rdzennej  tożsamości”36.  Ową

skłonność  do  likwidacji  wszelkiego  zróżnicowania  Olivier  Moos  opatruje  mianem

33 T. Sunić, Wywiad z Tomislavem Suniciem…, s. 39.
34 O. Moos, Les intellectuels de la Nouvelle Droite et la religion. Histoire et idéologie d'un 

antichristianisme de droite (1968-2001), Freiburg 2005, s. 46.
35 L. Rougier, Le conflit du christianisme primitif et de la civilisation antique, Paris 1977, ss. 57-58.
36 O. Moos, Les intellectuels de la Nouvelle Droite…, s. 46.
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„pasji  totalitarnej uniformizacji”37.  Wszystkie wojny religijne,  jakie miały miejsce w

Europie,  ND  uważa  za  pokłosie  przyjęcia  chrześcijaństwa  i  jego  nie  znoszącego

sprzeciwu, uniformizującego, i „totalitarnego” ducha. 

Zupełnie  inaczej  ma  się  rzecz  z  pogaństwem.  Zdaniem de  Benoist,  jest  ono

inherentnie  tolerancyjne.  Przedchrześcijańskie  religie  europejskie  były  bowiem

zamknięte w obrębie swojego etnosu, a koncepcja nawracania na swoją religię była –

dla  ówczesnych  społeczeństw  –  czymś  całkowicie  obcym.  Jak  stwierdza  francuski

myśliciel,  „tylko  pogaństwo  jest  w  stanie  zaakceptować  to,  że  każde  miasto  ma

własnych bogów”38.  Jest  to  bardzo ważny wątek w myśli  ND, który znajduje swoje

przełożenie  również  na  poziomie  politycznym.  Monoteistyczna  logika  (tertium  non

datur)  jest  przez  nurt  programowo  odrzucana:  „Nie  przeciwstawiamy  nietolerancji

nietolerancję.  Miast  stawiania  naprzeciw  sobie  Hellenów  i  Nazarejczyków,  wolimy

walczyć  przeciw  słowu  Pawła,  według  którego  nie  będzie  już  «Żyda  ni  Greka».

Jesteśmy gotowi walczyć za prawo ludów do czczenia swoich bogów39.

1.2. Zderzenie mentalności: indoeuropejskiej i judeochrześcijańskiej

Punktem wyjścia  dla  całej  myśli  ND – jej  konstytutywna meta-teza  – brzmi

następująco: istnieje zasadnicza i nieprzezwyciężalna sprzeczność między mentalnością

judeochrześcijańską  (monoteistyczną)  a  indoeuropejską  (politeistyczną),  która  –

ostatecznie – zawsze prowadzić będzie do ich „zderzenia”.

Cywilizacja,  którą  znamy  dziś  jako  „zachodnią”  lub  „łacińską”,  miała  się

wytworzyć pod wpływem sprzeczności i napięcia pomiędzy dwoma przeciwstawnymi

sobie źródłami powodując wspomniany wyżej „kryzys tożsamościowy”, trwający przez

setki lat. Innymi słowy, „Zachód” to synteza spuścizny indoeuropejskiego politeizmu i

judeochrześcijańskiego monoteizmu. Jak jednak twierdzi de Benoist,  była to kwestia

czasu  zanim  pojawią  się  nieprzezwyciężalne  „tarcia”  między  oboma  pierwiastkami

(powrót  do  estetyki  antycznej  w  renesansie,  obfite  nawiązywanie  do  pogaństwa  w

romantyzmie itp.). 

Dzisiaj,  chrześcijaństwo  przechodzi  głęboki  kryzys  –  nie  jest  już  oficjalną,

definiującą  wartości,  doktryną  Europy,  a  tylko  jedną  z  możliwych  opinii.  I  choć

37 Ibidem.
38 A. de Benoist, On Being a Pagan, Atlanta 2004, s. 148.
39 Idem, L’addition n’a pas été payée, „Éléments pour la Civilisation Européenne” 1980, nr 36, s. 2.
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kościoły świecą pustkami, to wcale nie oznacza, że chrześcijaństwo całkowicie znikło.

Wywiera wpływ w formie świeckiej,  pod postacią  ideologii  postępu,  ideologii  praw

człowieka,  czy egalitarnego uniwersalizmu40.  Nawet sama nowoczesność to „prawdy

chrześcijańskie postawione na głowie”41.

„Nikt  nie  neguje  dynamiki  Zachodu  w  sferze  cywilizacyjnej,  ale  poza

elementem  ekonomicznym  postrzega  się  ją  przede  wszystkim  w  sferze  kultury

użytkowej, konsumpcyjnej, przemysłów rozrywki, technologii, natomiast zauważa się

coraz  silniejsze  symptomy  duchowego  wyczerpania  (…).  Warunkiem  witalności

systemu  jest  utrzymywanie  i  wzbogacenie  swych  zasobów  kulturowych,  z  których

czerpie. Tymczasem (…) Zachód wyeksploatował swe zasoby”42. 

Jedynym  sposobem,  aby  przywrócić  Europie  siłę  duchową  i  przezwyciężyć

obecny  kryzys  cywilizacyjno-duchowy,  jest  ponowne  odkrycie  pogańsko-

indoeuropejskich korzeni europejskiej kultury. Nie oznacza to dosłownego powrotu do

dawnych praktyk kultowych, jednakże francuski myśliciel wierzy w to, że „mentalny

wszechświat dawnych europejskich religii może ciągle stanowić dla nas natchnienie”43. 

W kontekście religii, zdefiniować można trzy kluczowe idee ND: 

1) odrzucenie  wartości  „judeochrześcijańskich”,  zwłaszcza  monoteizmu,

egalitaryzmu  i  uniwersalizmu  –  uważanych  za  wywrotowe  w  stosunku  do

antycznego świata;

2) nawiązanie  do  przedchrześcijańskiej  religijności  Europy,  opartej  o

indoeuropejski model trójfunkcyjny (George’a Dumézila);

3) odrzucenie  religijnego  uniwersalizmu  (podług  ‘pogańskiej  zasady’  –  każde

miasto  ma  własnych  bogów)  i  –  w  konsekwencji  –  uznanie  wartości

„zróżnicowania”  [différence],  czyli  (deskryptywny  i  normatywny)  pluralizm

ludów  i  wartości  („politeizm  polityczny”),  co  wiąże  się  z  uznawaniem

poszczególnych  kultur  (wraz  ich  cechami  specyficznymi)  za  całości

nieredukowalne44. 

40 Idem, Wywiad z Alainem de Benoist, rozm. przepr. P. Bielawski, „Trygław” 2015, nr 16, s. 32.
41 Ibidem, s. 34.
42 K. Krzysztofek, M. S. Szczepański, Zrozumieć rozwój. Od społeczeństw tradycyjnych do 

informacyjnych, Katowice 2005, s. 263.
43 A. de Benoist, Wywiad z Alainem de Benoist…, s. 32.
44 O. Moos, Les intellectuels de la Nouvelle Droite…, s. 4.
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POZIOM FILOZOFICZNY

2.1. Kryzys nowoczesności

„Każda myśl krytyczna stara się ujrzeć epokę, w której się pojawiła, z pewnego

dystansu.  Obecna  epoka  jest  okresem  kluczowym  –  punktem  zwrotnym  lub

«interregnum», charakteryzującym się poważnym kryzysem: końcem nowoczesności”45.

Czym  jest  „nowoczesność”?  Nowoczesność  to  cywilizacyjny  paradygmat

Zachodu ostatnich trzech stuleci. Konstytuuje go pięć następujących procesów:

a) indywidualizacja – poprzez destrukcję tradycyjnych form życia wspólnotowego;

b) umasowienie –  poprzez  przyjmowanie  zestandaryzowanego  stylu  życia  i

zachowań;

c) desakralizacja – poprzez zastąpienie religijnych narracji o świecie interpretacją

naukową;

d) racjonalizacja – poprzez dominację rozumu instrumentalnego, wolnego rynku i

efektywności technicznej;

e) uniwersalizacja –  poprzez  rozszerzenie  na  cały  glob  jednolitego  modelu

społeczeństwa, uważanego za bezalternatywny46.

Źródła nowoczesności mają być starsze, niż mogłoby się to wydawać. Zdaniem

de  Benoist,   leżą  one  w  metafizyce  chrześcijańskiej,  tyle  tylko  że  nowoczesność

wykształciła  się  poprzez  odrzucenie  wymiaru  transcendentnego  (zachowując  całą

resztę). Właściwie wszystkie elementy, jakie składają się na nowoczesność znajdowały

się już  wcześniej w samym chrześcijaństwie. Indywidualizm był już obecny w pojęciu

indywidualnego zbawienia i  w idei jednostkowej relacji  jednostki  do Boga, która to

relacja  wykracza  poza  wszystkie  inne  relacje  ziemskie.  Egalitaryzm  wziął  się  z

koncepcji  równości  wszystkich  dusz  przed  Bogiem.  Ideologia  postępu  wzięła  się  z

przekonania,  że historia  ma absolutny początek  i  ostateczny koniec  oraz,  jako taka,

działa podług boskiego planu. Uniwersalizm, z kolei jest naturalną konsekwencją wiary

w jedyną, objawioną prawdę aplikowalną zawsze i wszędzie, niezależnie od szerokości

geograficznej i kontekstu kulturowego. Wszystkie te koncepty zsekularyzowane zostały

45 A.  de  Benoist,  Ch.  Champetier,  Manifesto  for  a  European  Renaissance  [w:]  T.  Sunić,  Against
Democracy and Equality. The European New Right, London 2011, s. 209.

46 Ibidem
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przez oświecenie, dając asumpt do ukonstytuowania się zachodniej nowoczesności, taką

jaką znamy dzisiaj. 

Chrześcijaństwo, oświecenie i nowoczesność mają mieć wiele cech wspólnych.

Jedno  wręcz  z  drugiego  wynika  w  sposób  konieczny  i  nieuchronny  –  twierdzi  de

Benoist. Podstawą wszystkich wymienionych zjawisk są egalitaryzm, indywidualizm,

liberalizm; jednym słowem: „uniwersalizm” lub też „indywiduo-uniwersalizm”47.  Ów

indywiduo-uniwersalizm jest oceniany jednoznacznie krytycznie, gdyż powodować ma

dezintegrację tradycyjnych, zbiorowych tożsamości i ich kultur, redukując wszystko i

wszystkich do bycia konsumentami na jednym, wielkim, homogenicznym, światowym

rynku. A. de Benoist nazywa to „ideologią tego samego”48 [idéologie du même]: „Ta

sytuacja  bardzo  mnie  niepokoi,  a  nazywam  ją  ideologią  jednostajności.  (…)  Jej

centralnym punktem jest  założenie,  iż  jesteśmy wszyscy jednym rodzajem ludzkim,

braćmi i  siostrami tej  samej  rodziny.  Mogą istnieć między nami różnice,  ale  są one

nieistotne i stopniowo muszą być wykorzenione lub przekształcone na coś w rodzaju

folkloru”49.

Nowoczesność  zdominowana  jest  przez  dwie  podstawowe  motywacje:

pragnienie wolności i równości. Te dwie wartości zostały jednak, w perspektywie ND,

zdradzone.  Zostały  bowiem „odcięte  od  społeczeństw,  które  je  chroniły”50.  Postulat

równości nie został zrealizowany. Komunizm zdradził poprzez stworzenie najbardziej

zbrodniczego systemu w historii. Kapitalizm go strywializował poprzez legitymizację

rażących  nierówności  ekonomicznych  i  społecznych  w  imię…  egalitaryzmu.

Nowoczesność wiele obiecuje, np. w formie „ideologii postępu”. Tych obietnic jednak

nie  realizuje.  Pobudza  coraz  to  nowe  potrzeby,  lecz  ich  realizacja  pozostaje

zarezerwowana dla znikomej mniejszości. Niespełnione obietnice większości powodują

gniew  społeczny.  Niespełnione  obietnice,  połączone  z  gwałtownym  tempem  zmian

społecznych, cywilizacyjnych i technicznych, przy jednoczesnej deprecjacji przeszłości

i tradycji powodują dużą dozę rozgoryczenia, frustracji, lęku i niepewności wśród ludzi.

„Im bardziej jednak świat podlega ujednoliceniu, tym bardziej wzrasta skłonność do

rebelii.  Tak więc impuls prowadzący do homogenizacji  planety kreuje nowe rodzaje

47 A. de Benoist, Alain de Benoist answers Tamir Bar-On, „Journal for the Study of Radicalism” 2014, 
vol. 8, nr 1, s. 144.

48 W  numerze  151  czasopisma  „Szczerbiec”,  idéologie  du  même  przetłumaczono  na  „ideologię
jednostajności”.  Uważam  jednak,  iż  „ideologia  tego  samego”  lepiej  oddaje  sens  oryginalnego
wyrażenia. 

49 Idem, Nowoczesność jako wróg tożsamości, „Szczerbiec” 2016, nr 151, s. 10.
50 A. de Benoist, Ch. Champetier, Manifesto for a European Renaissance…, s. 210.
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podziałów.  Czasami  opór  może  przybrać  ekstremalne  formy  –  na  przykład

terroryzmu”51.

Nowoczesność, epoka „końca ideologii” i „końca historii”,  poprzez skupienie

się na rozumie instrumentalnym, micie ciągłego wzrostu gospodarczego (materialnego)

wytworzyła  próżnię  duchową  bez  precedensu  w  zachodnim  świecie,  a

rozpowszechnienie  lęku  doprowadziło  do  życia  w  świecie  odartym  zarówno  z

przeszłości jak i przyszłości:

„Nowoczesność zrodziła najbardziej pustą cywilizację, jaką poznał świat: język

reklamy stał  się  paradygmatem wszelkiego  dyskursu  społecznego;  prymat  pieniądza

narzucił  powszechne  utowarowienie;  człowiek  zmienił  się  w  przedmiot  wymiany

handlowej  w  kontekście  prymitywnego  hedonizmu;  technologia  zawłaszczyła  świat

życia  w  sieć  racjonalizmu  –  świat  przepełniony  przestępczością,  przemocą  i

nieuprzejmością, w którym człowiek jest w stanie ciągłej wojny z drugim człowiekiem,

tj.  w  nierzeczywistym  świecie  narkotyków,  wirtualnej  rzeczywistości  i  szumno-

medialnym sportem, w którym prowincja opuszczona została  dla  przedmieść nie  do

życia i potwornych megalopolii i gdzie osamotnione jednostki łączą się w anonimowy i

rozkrzyczany  tłum,  podczas  gdy  tradycyjne  społeczne,  polityczne,  kulturowe,  czy

religijne instytucje pośredniczące rozpłynęły się52. 

Obecny kryzys  to  po prostu  nowoczesność,  która  stopniowo się  wyczerpuje.

Ciągle jednak stara się „ciągnąć” swą uniwersalistyczną utopię pod postacią ‘liberalnej

globalizacji’. To właśnie ten model ukazywany jest jako jeden i powszechny dla całego

świata. Ludzkość postrzegana jest bowiem jako suma racjonalnych jednostek, dążących

do realizacji własnego interesu; jednostek  implicite  jednakowych w swych dążeniach,

emocjach, motywacjach, moralności itp. W takiej perspektywie, zróżnicowanie kultur i

narodów  na  świecie  stanowi  przeszkodę  do  ludzkiej  jedności  i,  w  związku  z  tym,

wszystkie owe różnice widziane są jako przygodności, przypadki, czy wręcz szkodliwe

anachronizmy.  Ostatecznym celem projektu  nowoczesności  ma być  –  wg Benoist  –

wykorzenienie  jednostek  z  ich  poszczególnych  wspólnot  i  poddanie  ich  jednemu,

uniwersalnemu i  powszechnemu  modus  vivendi  i  operandi.  W praktyce,  najbardziej

efektywnym sposobem na osiągniecie tego jest  ukształtowanie społeczeństwa podług

modelu rynku53. Tym właśnie ma być liberalny, globalny kapitalizm.

51 A. de Benoist, Nowoczesność jako wróg tożsamości…, s. 10.
52 A. de Benoist, Ch. Champetier, Manifesto for a European Renaissance…, s. 211.
53 Ibidem, s. 210.
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„Byłoby błędem postrzeganie kapitalizmu, jedynie jako systemu gospodarczego.

Jest  on  również  także  systemem  «antropologicznym»,  w  tym  sensie  iż  kreuje

specyficzny  model  człowieka,  homo  oeconomicusa,  producenta-konsumenta

zorientowanego jedynie na maksymalizację swoich osobistych korzyści”54.

Jednakże… 

2.2. Człowiek: byt zakorzeniony w czasie i przestrzeni

Bycie  człowieka  to  zawsze  bycie-w-świecie:  „Ze  społeczno-historycznego

punktu widzenia, człowiek jako taki nie istnieje, gdyż jego udział w człowieczeństwie

odbywa się zawsze poprzez daną przynależność kulturową. (…) Wszyscy ludzie mają

wspólną naturę, bez której nie mogliby się porozumiewać, ale ich wspólnota gatunkowa

zawsze wyraża się w konkretnym «kontekście». Dzielą zasadniczo te same aspiracje,

które  zawsze  krystalizują  się  w różnych formach,  w zależności  od czasu  i  miejsca.

Ludzkość jest  więc nieredukowalnie pluralistyczna: różnorodność to część jej  istoty.

Ludzkie  życie  jest,  w  sposób  konieczny,  zakorzenione  w  danym  kontekście  (…).

[Ludzie] nie istnieją w realnym świecie w sposób inny niż jako byty zakorzenione”55. 

ND nie rozwodzi się specjalnie nad naturą człowieka jako istoty gatunkowej (z

wyjątkiem  przynależności  biologicznej  do  homo  sapiens),  w  przeciwieństwie  do

klasycznej lewicy czy prawicy – obie bowiem wychodzą z tez wyjściowych na temat

ludzkiej natury w ogóle, niezależnie od jakiegokolwiek punktu odniesienia. W wizji ND

człowiek jest bowiem zawsze „rzucony” w kontekst określonej kultury, tradycji, narodu,

grupy etnicznej itp. i nie można mówić o człowieku w oderwaniu od owego kontekstu,

gdyż to właśnie ten kontekst czyni go człowiekiem jako takim. To właśnie  on kształtuje

człowieka  jako  człowieka.  To,  co  ND  podkreśla  to  fakt,  że  żaden  człowiek  nie

uczestniczy w „ludzkości” w sposób bezpośredni, ale zawsze za pośrednictwem jakiejś

specyficznej kultury. „Człowiek ma pewną naturę, ale jego specyfika leży gdzie indziej.

Innymi słowy,  «człowiek w stanie  natury»,  człowiek  złożony «wyłącznie»  ze  stanu

natury,  «nie istnieje».  Jego specyfika,  to jego kultura – ta kultura,  która nie anuluje

presupozycji jego struktury naturalnej [biofizjologicznej], ale która, nabudowując się na

niej,  konstytuuje  nowy poziom realności  (...),  całkowicie  ludzki  (...).  Człowiek  jest

54 A. de Benoist, Czas Rewolucji Duchowej. Rozmowa z Alainem de Benoist, „Szczerbiec” 2016, nr 151,
s. 13.

55 A. de Benoist, Ch. Champetier, Manifesto for a European Renaissance…, s. 216.
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«bytem [specyficznej]  kultury».  Jest  «bytem historycznym».  Jego historyczność  jest

implikowana przez jego kulturę, bo «natura» pozostaje niezmienna, podczas gdy kultura

ciągle ewoluuje”56. 

Różne kultury dają różne odpowiedzi na pytania zasadnicze, gdyż każda z nich

ma swój „punkt ciężkości”. Dlatego też każda próba ich zunifikowania kończyć się ma

ich zniszczeniem. W związku z tym, idea istnienia absolutnego, uniwersalnego prawa,

które  rozstrzygałoby  w  sposób  ostateczny  wszelkie  religijne,  moralne  i  polityczne

dylematy  ma  być  –  wg  ND  –  zupełnie  pozbawiona  podstaw.  Tego  typu

(monoteistyczna) mentalność jest wręcz źródłem wszelkiego totalitaryzmu57. 

Podczas gdy klasyczna prawica (oparta o etykę chrześcijańską) widzi człowieka

jako  istotę  głęboko  skażoną  grzechem  pierworodnym,  tym  samym  skłonną  do  zła,

oświecenie – jako istotę z natury dobrą, ND głosi iż: „Z natury, człowiek nie jest ani

dobry, ani zły”58. To wyjściowe założenie de facto sytuuje ND poza typową klasyfikację

lewica-prawica.  Normy  społeczne,  obyczajowe,  moralne  nie  mają  więc  wymiaru

absolutnego – są bowiem zależne od kontekstu kulturowego. Człowiek nie ma natury,

którą  oddzielić  byłoby  można  od  jego  kultury  –  ta  bowiem  ukształtowała  go  jako

człowieka. Samo pojęcie kultury – podkreśla de Benoist – istnieje wyłącznie w liczbie

mnogiej (sic!). Nie ma kultury „uniwersalnej”. Człowiek, oczywiście, jest zwierzęciem,

ale to nie jego zwierzęcość określa go jako człowieka, tylko właśnie kultura, w jakiej się

urodził i ukształtował jako człowiek59. Rodzi się homo sapiens. Człowiek się nie rodzi.

Człowiekiem dopiero się staje60 61. 

56 A. de Benoist, Les idées à l’endroit, Paris 1979, s. 96.
57 A. de Benoist, Ch. Champetier, Manifesto for a European Renaissance…, s. 216.
58 Ibidem, s. 215.
59 „Można powiedzieć, że «rzeczywistość» ludzką da się uchwycić i rozczłonkować na cztery poziomy:

poziom «mikrofizyczny» («energia»); poziom «makrofizyczny» («materia»); poziom «biologiczny»
(«życie»),  i  wreszcie  poziom  specyficznie  «ludzki»,  który  określa  «kultura»  i  «świadomość
historyczna». Człowiek dzieli swoją przynależność do trzech pierwszych poziomów z «częściami»
wszechświata (…).  Tylko ostatni  poziom przynależy  wyłącznie  do niego”.  A.  de Benoist,  Vu de
droite: Anthologie critique des idées contemporaines, Paris 2001, s. 170.

60 „Idea znana Starożytnym: (…) nie «rodzimy» się człowiekiem – ale możemy się nim «stać»”. 
Ibidem, s. 388. 

61 W kwestii antropologii filozoficznej, de Benoist czerpie obficie z myśli Martina Heideggera. Por. J.
Galarowicz, Martin Heidegger – genialny myśliciel czy szaman?,  Kraków 2014: „Dlaczego żadna
antropologia esencjalistyczna i  substancjalistyczna – definiująca człowieka poprzez ukazanie jego
stałej i powszechnej istoty, struktury oraz jego trwałego i tożsamego podłoża decydującego o jego
jedności – nie potrafi dotrzeć do prawdy o człowieku, jeśli nawet głosi jego wyższość nad resztą
przyrody? Otóż dlatego, że to, co decyduje o człowieczeństwie, o jego godności i wielkości, nie ma
charakteru istoty, struktury, substancji (…): to nie odrębna istota odróżnia go od pozostałych bytów,
lecz sposób istnienia, bycia. «Dasein» nie jest czymś obecnym, danym jak rzecz. On nie jest, lecz
staje  się,  «istoczy  się»  w  obliczu  swoich  możliwości.  (…)  Człowiek  jest  «rzeczywistością»
dynamiczną, dogłębnie przenikniętą czasem” (ss. 133-134).
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Nie można więc mówić o „ludzkości” jako o czymś więcej niż tylko zbiorze

wszystkich  homo sapiens62.  Nie  ma – w perspektywie  ND – pojęcia  „ludzkości”  w

sensie esencjonalnym, czy moralnym. Owo przekonanie o istnieniu wspólnej, jednej,

ludzkiej istoty ma genezę monoteistyczną. To judeochrześcijański „monohumanizm”63

każe widzieć rodzaj ludzki w ten sposób. Dlaczego? Dlatego, że – zgodnie z doktryną

monoteistyczną – wszyscy ludzie zostali stworzeni przez jednego i tego samego Boga.

Jedność rodzaju ludzkiego jest więc odbiciem jedności Boga. Doktryna chrześcijańska

obwieszcza  jedność  moralną  całego  gatunku  ludzkiego,  jednocześnie  uważając

jednostkę za byt nieredukowalny do wspólnoty politycznej.

Nowo-prawicową  antropologię  filozoficzną  można  by  więc  określić  jako

„polihumanizm”: każdy lud ma własnych bogów, a co za tym idzie – własne standardy i

normy moralne. A skoro każdy lud ma własnych bogów, to nie ma „człowieka”. Są ludy.

I ta wielość ludów uważana jest za wartość kardynalną. Lud i jego kultura to – wg de

Benoist – całości nieredukowalne i wartości autoteliczne. 

2.3. Społeczny holizm: kultura i lud jako wartości autoteliczne i całości nieredukowalne

„Istnieją  zasadniczo  dwa  sposoby widzenia  człowieka  i  społeczeństwa.  Albo

widzi  się  wartość fundamentalną w «jednostce» (i,  co za tym idzie,  w «ludzkości»,

złożonej  z  sumy  wszystkich  jednostek):  to  jest  idea  chrześcijańska,  burżuazyjna,

liberalna i socjalistyczna; albo wartością fundamentalną są «ludy» i «kultury», pojęcia

wybitnie pluralistyczne, które ustanawiają «holistyczne» podejście do społeczeństwa. W

pierwszym przypadku, ludzkość czyli «suma» wszystkich jednostek «zawiera się» w

każdej poszczególnej jednostce: jest się wpierw «człowiekiem», a dopiero potem, tak

jakby przez przypadek, członkiem jakiejś kultury lub ludu. W drugim, ludzkość nie jest

niczym  więcej  jak  tylko  «zbiorowiskiem»  kultur  i  ludowych  wspólnot:  to  przez

«przynależności organiczne» człowiek utwierdzony jest w swym człowieczeństwie. (…)

62 Inspiracja myślą Oswalda Spenglera jest tutaj bardzo wyraźna, zob. O. Spengler, Zmierzch Zachodu,
Warszawa 2014, ss. 35-36: „Ludzkość nie ma żadnego celu, żadnej idei ani planu, podobnie jak nie
ma żadnego celu gatunek motyli czy orchidei. «Ludzkość» to pojęcie zoologiczne lub puste słowo
(…). Zamiast owego jałowego obrazu jednej linearnej historii powszechnej dostrzegam dramat całej
mnogości  potężnych  kultur  wykwitających  z  pierwotną  siłą  z  łona  macierzystego  krajobrazu,  z
którym każda z nich ściśle się wiąże. Każda z tych kultur odciska piętno – własną formę – na swym
ludzkim tworzywie; każda też ma własną ideę, własne namiętności, własne życie .

63 A.  de  Benoist,  G.  Faye,  La  religion  des  droits  de  l’homme,  „Éléments  pour  la  Civilisation
Européenne”, nr 37, s. 6.
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Cywilizacja  europejska  jest  oryginalnie  cywilizacją  holistyczną,  społeczeństwo  było

widziane jako «wspólnota», jako całość organiczna, do której przynależy się poprzez

«dziedzictwo»  i  «pokrewieństwo».  (…)  To  za  pośrednictwem  chrześcijaństwa

indywidualizm  pojawił  się  w  przestrzeni  mentalności  europejskiej,  wraz  z

egalitaryzmem i uniwersalizmem”64. 

Punktem  wyjścia  jest  tutaj  (konkretna)  więź  społeczna,  która  jest

wyznacznikiem  dla  zachowań  jednostek.  I  owa  więź  społeczna  nie  jest  wynikiem

żadnego  kontraktu  –  jest  jego  warunkiem.  Bycie  częścią  wspólnoty  organicznej  nie

oznacza  zaniku  tożsamości  indywidualnej  –  jest  to  jego  podstawa.  W  koncepcji

holistycznej, całość jest czymś więcej niż tylko sumą swych części i posiada wartości,

których nie mają poszczególne części. Bycie człowiekiem oznacza zarówno bycie osobą

jak  i  bytem społecznym.  Innymi  słowy,  wymiar  indywidualny  i  kolektywny  nie  są

tożsame, ale są nierozerwalne65.  W perspektywie holistycznej,  człowieka konstytuuje

dany  kontekst  społeczno-historyczny.  Oznacza  to,  że  jednostka  jest  wtórna  wobec

wspólnoty, która ją ukształtowała lub inaczej – jednostka jest najpierw członkiem danej

wspólnoty,  a  dopiero  potem  „człowiekiem”.  Model  ten,  najbardziej  powszechny  w

dziejach  świata,  jest  całkowitym  przeciwieństwem  indywidualizmu,  który  widzieć

należy jako specyficzny dla Zachodu66. 

Proces przejścia od holizmu do indywidualizmu zaczyna się – jak twierdzi de

Benoist  –  od chrześcijaństwa,  które „zaszczepia w Europie zarodek indywidualizmu

poprzez afirmację równości  jednostek przed Bogiem i  tworząc ze zbawienia sprawę

indywidualną,  rozluźniając  w  ten  sposób  związek  jednostki  ze  społecznością”67.  W

religii  chrześcijańskiej,  człowiek  nie  jest  wpierw  bytem  społecznym,  ale  przede

wszystkim bytem moralnym. Jednostkowa dusza swą wartość czerpie z indywidualnej

relacji  z  Bogiem,  zaś  równość  wszystkich  dusz  przed  Bogiem czyni  z  „ludzkości”

kategorię  moralną.  Jednocześnie,  klasyczna  opozycja  między  mądrością  a  światem

zostaje  zradykalizowana.  Moralność  tyczy się  więc  relacji  z  Bogiem (odrębnym od

świata), a człowiek (jako byt moralny) realizuje swą istotę niejako poza światem68. Taką

64 A. de Benoist, Orientations pour des années décisives, Paris 1982, ss. 35-36.
65 „Egzystencja ludzka jest nierozerwalna od grupy społecznej, z której się wywodzi. Idea pierwotnego

«stanu  natury»,  w  której  autonomiczne  jednostki  ze  sobą  współistniały  to  kompletna  fikcja:
społeczeństwo to nie wynik kontraktu między ludźmi chcącymi maksymalizować swoje interesy, ale
raczej spontaniczne zrzeszenie, którego najdawniejszą formą jest niewątpliwie rozszerzona rodzina”.
A. de Benoist, Ch. Champetier, Manifesto for a European Renaissance…, s. 217.

66 Idem, Critique de l’idéologie libérale [w:] Idem, Critiques – Théoriques, Lausanne 2002, s. 15.
67 Idem, Du lien social [w:] Ibidem, s. 197.
68 Idem, Orientations pour des années…, s. 36.
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wizję człowieka przejął  potem indywidualizm, którego tryumf spowodował „rozkład

więzi społecznej”69. 

„Możemy powiedzieć, że społeczeństwo i lud są «zdrowe», gdy: 1) są świadome

swoich  korzeni  kulturowych  i  historycznych,  2)  potrafią  zebrać  się  wokół  jakiegoś

«mediatora», indywidualnego lub symbolicznego, zdolnego do zgromadzenia energii i

bycia  katalizatorem  woli  przeznaczenia,  3)  mają  odwagę  «desygnowania  swojego

wroga». Otóż, żaden z tych warunków nie jest spełniony w przypadku społeczeństwa

liberalno-rynkowego,  które  1)  wymazuje  pamięć,  2)  wygasza  to,  co  subtelne  i

wyjaławia namiętności,  3) nie chce mieć wrogów i uważa za «możliwe» by ich nie

mieć”70. 

Kluczowe w filozofii społecznej ND jest to, że ludy i kultury71 uważane są za

dobro samo w sobie i  za całości  nieredukowalne.  W związku z tym, oczywista  jest

wrogość wobec nowoczesnego, indywidualistyczno-liberalnego modelu społeczeństwa

„formalno-kontraktowego”,  który  widziany  jest  jako  czynnik  „rozkładowy”  dla

tradycyjnych  wspólnot  kulturowych.  „Planem”  liberalnej  nowoczesności  ma  być

bowiem dekonstrukcja wspólnot organicznych w celu transformacji członków różnych

kultur w jednakowych konsumentów światowego rynku; konsumentów o takich samych

gustach,  potrzebach,  preferencjach  –  posłusznych  dyktatowi  popytu  i  podaży.

Nowoczesność  ma  być  nastawiona  wrogo  wobec  zróżnicowania  etno-kulturowego,

gdyż stanowi ono przeszkodę „w marszu postępu ku jednolitej ludzkości”72.

Z  powyższym  wiąże  się,  oczywiście,  zerwanie  z  paradygmatem  jednolitej

„ludzkości” i akceptacja istnienia ras. Nie należy jednak mylić afirmacji wielości ras z

rasizmem73. Nowo-prawicowy „etnopluralizm” nie dostrzega w Innym wroga. Wielość

69 Idem, Du lien social…, s. 196.
70 Idem, Orientations pour des années…, s. 52.
71 Por. O. Spengler, op. cit., ss. 295-296: „Kultura rodzi się w chwili, gdy jakaś wielka dusza budzi się z

praduchowego stanu wiecznie dziecięcej  ludzkości,  odłączając się  jako kształt  od bezkształtnego,
jako coś ograniczonego i przemijającego od bezgranicznego i trwającego. Rozkwita na glebie ściśle
określonego krajobrazu, z którym pozostaje związana na sposób rośliny (…). Każda kultura pozostaje
w głęboko symbolicznym i prawie mistycznym związku z tym, co rozciągłe, z przestrzenią, w której i
przez którą chce się urzeczywistnić” (ss. 96-97); „Dla mnie «lud» stanowi «jedność duszy» (…). Nie
decyduje tu ani jedność języka, ani fizyczne pochodzenie. Tym, co odróżnia lud od ludności, wynosi
go ponad nią i pozwala znowu się w nią wtopić, jest zawsze wewnętrzne przeżycie «my». Im głębsze
jest to poczucie, tym silniejsza siła żywotna wspólnoty (…). Ludy nie są jednościami o charakterze
językowym, politycznym, czy zoologicznym, lecz jednostkami duchowymi”.

72 A. de Benoist, Nowoczesność jako wróg tożsamości…, s. 9.
73 „Akceptacja istnienia ras to coś innego niż rasizm, ale w Europie nie jest to oczywistością. Osobiście

jestem świadomy znaczenia rasy, jednakże dla mnie to jedynie czynnik, jeden z wielu.  W moim
światopoglądzie Europa, rasa, kultura, tożsamość odgrywają ogromne znaczenie i myślę zgodnie z
pryncypiami etnopluralizmu o ich przyszłości  w podobny sposób,  jak o przyszłości  każdej  innej
grupy  etniczno-rasowej.  (…)  Nasza  tożsamość,  tożsamość  imigrantów,  wszystkie  tożsamości  na
świecie mają wspólnego wroga i jest nim System niszczący je w każdym zakątku planety. Ten System
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grup etnicznych i  narodów ND widzi  jako wartość  dodaną,  gdyż owa „autentyczna

różnorodność”  tworzyć  ma  bogactwo  świata.  I  chce  tę  różnorodność  zachować.

Ukrytym rasizmem charakteryzować się  ma za  to  właśnie zachodnia  nowoczesność,

która to powoduje niszczenie owej różnorodności. Odbywa się to np. poprzez masową

imigrację  (która  implikuje  rozprzężenie  społeczne  i  rozrzedzanie  autochtonicznej

kultury)  czy też narzucanie ideologii  praw człowieka krajom nie-zachodnim (co ma

powodować rozkład rdzennych instytucji społecznych). Ukryty rasizm objawiać się ma

już w samym fakcie przekonania o tym, że Zachód de facto wyprzedza inne kultury i

dlatego zastrzega sobie prawo do orzekania (świadomie lub nie) o uniwersalności praw,

standardów  i  norm…  zachodnich.  Oto  właśnie  „etnobójcza  ideologia  Zachodu”74 –

nominalnie uniwersalistyczna, realnie etnocentryczna. 

Zamiast bezustannie mówić o prawach człowieka, de Benoist proponuje zacząć

poruszać  temat  praw  narodów.  Stwierdza  on,  iż  należy  wreszcie  skończyć  z

nowoczesnym  prozelityzmem  i  zacząć  dostrzegać,  że  ideologia  praw  człowieka  to

„zachodni konstrukt o ograniczonej stosowalności”75, trudny do zaimplementowania w

kulturach, którym obca jest myśl liberalno-indywidualistyczna. W imię czego miałyby

owe kultury w ogóle przyjmować obcy sobie paradygmat kulturowy? Ta właśnie wizja

stanowi  podstawę  nowo-prawicowego  „etnopluralizmu”  lub  „etno-dyferencjalizmu”:

przeciwko  wykorzenieniu  –  zakorzenienie,  przeciwko  rasizmowi  –  prawo  do

zróżnicowania, przeciwko imigracji – kooperacja. 

2.4. „Pogański konserwatyzm”: rewolucja „z prawa”

T. Sunić konstatuje: 

„Nowa Prawica (…) opowiada się za zasadami tradycji (…) która nie odwołuje

się wyłącznie do starej tradycji chrześcijańskiej, ale takiej która idzie daleko, daleko

poza chrześcijaństwo.  Moja (...)  teza jest  następująca:  nasza europejska tradycja nie

zaczęła  się wraz Anno Domini  1,  kiedy Jezus Chrystus – tzw. Jezus Chrystus – się

narodził.  Nasza  tradycja  sięga  tysięcy,  tysięcy  lat  wcześniej  i  obejmuje  starożytną

Grecję, starożytny Rzym, starożytnych Słowian (…). To za czym opowiada się Nowa

jest wrogiem, nie inne narody. Bogactwem świata jest różnorodność, ta autentyczna różnorodność”.
Ibidem, s. 11.

74 Zob. A. de Benoist, L’idéologie ethnocidaire de l'Occident. Droits de l'homme et droits des peuples, 
„Éléments pour la Civilisation Européenne” 2003, nr 109, ss. 28-36.

75 Ibidem, s. 34.

57



Prawica, w tym i ja – chcemy odzyskać nasze dziedzictwo, nie tylko z ostatnich 2000

lat, ale również nasze dziedzictwo, które sięga tysięcy, tysięcy lat wcześniej. To również

znaczy połączenie naszego tradycyjnego dziedzictwa z naszą ponowoczesną epoką”76.

I dalej… 

„Istnieje  obfitość  materiału,  która  dowodzi  że  pogańska  wrażliwość  może

rozkwitnąć  w  naukach  społecznych,  literaturze  i  sztuce,  nie  tylko  jako  element

egzotyczny,  ale  również  jako  ramy  intelektualne  i  narzędzie  analizy  konceptualnej.

Wiele nazwisk przychodzi na myśl gdy omawia się możliwość odrodzenia politeizmu

indoeuropejskiego.  W pierwszej  połowie  XX  w.  pogańscy  myśliciele  pojawiali  się

ukryci  pod  maską  (…)  «konserwatywnych  rewolucjonistów»,  «arystokratycznych

nihilistów», «elitarystów» – krótko mówiąc wszyscy ci, którzy nie chcieli Marksa w

miejsce Jezusa, lecz odrzucali zarówno Marksa i Jezusa. Friedrich Nietzsche i Martin

Heidegger  w filozofii,  Carl  Gustav  Jung w psychologii,  Georges  Dumézil  i  Mircea

Eliade  w  antropologii,  Vilfredo  Pareto  i  Oswald  Spengler  w  politologii,  nie

wspominając o Ezrze Poundzie czy Charlesie Baudelairze – to tylko nieliczni, którzy

mogą być powiązani z dziedzictwem pogańskiego konserwatyzmu. Wszyscy oni mieli

ambicję  przekroczenia  dziedzictwa  chrześcijańskiej  Europy  i  wszyscy  oni  pragnęli

włączenia  do  swej  twórczości  świata  przedchrześcijańskich  Celtów,  Słowian  i

Germanów”77.

Adam  Wielomski  definiuje  konserwatyzm  jako  całościowy  świat  ideowy,

broniący  zasad  społecznych  i  koncepcji  filozoficznych  sprzed  rewolucji  1789  r.

Zasadniczą ideą konserwatyzmu (kontynentalnego) jest  idea „prawdziwego ładu”78 –

76 T. Sunić, Wywiad z Tomislavem Suniciem…, ss. 37-38.
77 Idem, Marx, Moses and the Pagans in the Secular City [w:] Idem, Postmortem Report. Cultural 

Examinations from Postmodernity, Shamley Green 2010, s. 11.
78 Konserwatywna idea „rzeczywistości” lub „porządku prawdziwego” – wg A. Wielomskiego – opiera

się na 12 zasadniczych wątkach: 1) Przeciwstawienie tego co naturalne i ‘prawdziwe’, czyli głęboki
sceptycyzm co do zdolności ludzkiego intelektu i umiejętności zaprojektowania i wcielenia w życie
całościowej  zmiany  społecznej;  konserwatyzm  jako  reakcja  na  postoświeceniowy  świat
‘burżuazyjny’;  2)  Przekonanie  o  ograniczeniach  ludzkiego  rozumu,  wynikłego  m.in.  z  grzechu
pierworodnego;  3)  Niechęć  do  „technicznego  racjonalizmu”,  czyli  opór  przeciw  modernizacji  i
zmianom; niechęć  do techniki,  maszyn – tego co  niszczy  organiczny charakter  świata  i  związek
człowieka z przyrodą;  4)  Wiara w ponadczasowe wartości  i  zasady, takie jak autorytet,  tradycja,
hierarchia społeczna, własność, rodzina itp. 5) Sprzeciw wobec emancypacji jednostki z tradycyjnych
struktur społecznych; opowiedzenie się za zakorzenieniem jednostki w miejsce jej emancypacji; 6)
Obrona społecznych ciał pośredniczących, czyli instytucji stojących między państwem a jednostką,
czyli  organiczny  model  społeczeństwa  w  miejsce  racjonalistycznej  uniformizacji;  7)  Kładzenie
nacisku na obowiązki wobec społeczeństwa, a nie na prawa jednostki – wolności nie można bowiem
rozumieć  inaczej  jak  w ramach  przynależności  do  grupy  i  możliwości  partycypacji  w  większej
całości; 8) Wyższość zasady legitymizmu wobec (uznanej za fałszywą) zasady suwerenności ludu; 9)
Wrogość  wobec  egalitaryzmu  i  demokracji,  opowiadanie  się  z  społeczną  hierarchią,  10)  Idea
depolityzacji społeczeństwa, czyli sprzeciw wobec polityki masowej – to elita (nie masy) winna się
zajmować się polityką; 11) Specyficzne pojęcie własności, tj. sentyment do własności rodzinnej, „z
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przeciwstawna ładowi empirycznemu, który nie jest „rzeczywisty” (ontologicznie), ale

jest jedynie „złym snem”79.

Jeżeli rozumieć konserwatyzm w ten właśnie sposób, to ND można by nazwać,

per  analogiam,  „pogańskim  konserwatyzmem”.  Dla  nich  „ładem  prawdziwym”,

„rzeczywistą Europą” jest świat Europy przedchrześcijańskiej. Rewolucją, która ten świat  

zniszczyła,  jest  chrześcijaństwo.  „Jezus  Chrystus  był  takim  bolszewikiem

starożytności. W pierwszym wieku to, czego nauczał było szokujące dla wielu Rzymian

i starożytnych arystokratów. (…) Chciał on stworzyć na ziemi utopię, lecz niestety

przekonaliśmy  się  co  wynikło  z  chrześcijaństwa  – i  mam  na  myśli  jego  świeckie

następstwa w postaci liberalizmu i komunizmu”80 .

ND  można  by  –  uszczegóławiając  –  przypisać  do  rewolucyjnego  nurtu

konserwatyzmu  lub  też  „rewolucji  konserwatywnej”.  „Jest  to  chęć  stworzenia

konserwatywnej wizji porządku, odwołującej się w jakiś sposób do zasad i idei świata

przedrewolucyjnego,  ale  nie  będącej  jego  prostym  powieleniem,  gdyż  świat  się

zmienił”81.  De  Benoist  bardzo  obficie  czerpie  ze  spuścizny  ideowej  niemieckiej

rewolucji konserwatywnej (m.in. Arthur Moeller van den Bruck, Oswald Spengler, Ernst 

Jünger, Hans Freyer, Werner Sombart, Carl Schmitt). Można nawet postawić tezę, że ND 

jest rozwinięciem, następną fazą rewolucji konserwatywnej82. Podobieństwa są uderzające: 

pogarda do świata mieszczańskiego i uznanie liberalnego mieszczanina (a nie marksisty-

komunisty) za symbolicznego wroga numer jeden, pragnienie stworzenia „nowej 

rzeczywistości”, która skończyłaby „zawieszenie historii” jakim jest liberalna demokracja,  

sferyczna  koncepcja  czasu  w  miejsce  linearnej,  postulat przewartościowania 

wszystkich wartości, przekonanie o tym, że liberalna nowoczesność to chwilowe 

„interregnum”, rozumienie konserwatyzmu jako pewnych odwiecznych zasad, ale nie jako 

możliwość dosłownego powrotu do minionych instytucji, aktywizm i zainteresowanie 

światem teraźniejszym i przyszłym w miejsce kultu przeszłości83.

którą  człowiek  posiada  mistyczny  kontakt  duchowy”;  12)  Negacja  linearnego  pojęcia  
czasu  w miejsce modelu czasu parabolicznego, co wiąże się z odrzuceniem idei postępu. A. Wielomski,
Konserwatyzm,  Warszawa  2007,  ss.  26-29.  Nurt  ND  wpasowuje  się  w  większość  
powyższych punktów. 

79 Ibidem, s. 17.
80 T. Sunić, Wywiad z Tomislavem Suniciem…, s. 39. Por. A. de Benoist, Les idées a l’endroit…, 

rozdział Le  «bolchevisme  de  l’Antiquité»  (ss.  167-184);  nurt  ND nie  był  pierwszym,  który  
dostrzegał  w chrześcijaństwie  zarodek  bolszewizmu.  Zob.  O.  Spengler,  Lata  decyzji,  
Warszawa  2015:  „W rzeczywistości wszystkie komunistyczne systemy Zachodu wyrosły z myśli 
chrześcijańskiej teologii (…). Chrześcijańska teologia jest babką bolszewizmu” (s. 161).

81 A. Wielomski, Konserwatyzm…, s. 53.
82 Taką opinię zdaje się mieć np. Lucian Tudor. Zob. L. Tudor, From the German Conservative 

Revolution to the New Right. Santiago de la Nueva Extremadura 2014.
83 A. Wielomski, Konserwatyzm…, ss. 54-58.
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2.5 Feminizm dyferencjalistyczny

ND opowiada się za feminizmem dyferencjalistycznym, czyli takim który uznaje

równość między kobietą a mężczyzną, ale przy jednoczesnym uznaniu fundamentalnych

różnic między płciami. 

„Współczesna  koncepcja  abstrakcyjnych  jednostek,  oderwana  od  tożsamości

płciowej i mająca źródła w ideologii „indyferencjalistycznej”, która neutralizuje różnice

płciowe,  jest  w  dokładnie  takim  samym  stopniu  uprzedzona  wobec  kobiet  jak

tradycyjny seksizm, który przez wieki traktował kobiety jako niepełnowartościowych

mężczyzn. Jest  to  pokrętna forma męskiej  dominacji,  która w przeszłości wyrzucała

kobiety poza nawias życia publicznego, a dopuszczająca je dzisiaj – pod warunkiem

wyzbycia się swej kobiecości84. 

Różnica między płciami to jedna z różnic najbardziej fundamentalnych, gdyż to

ona  zapewnia  przedłużenie  gatunku  –  stwierdza  de  Benoist.  Chęć  usunięcia  lub

ignorowania owych różnic to utopia. Kobieta i mężczyzna różnią się biologicznie, na co

nakłada się jeszcze płeć kulturowa. Choć każda jednostka może dokonywać różnych

wyborów  życiowych,  obie  płcie  mają  zasadniczo  inne,  naturalne  dla  siebie

predyspozycje85, których nie da się sprowadzić po prostu do konstruktu społecznego.

Naturalne różnice między płciami powodują to, że kobiety mają naturalną przewagę w

jednych dziedzinach, a mężczyźni – w innych86. Feministki uniwersalistyczne, chcące

rozmyć różnice między płciami,  nie dostrzegają faktu,  iż  uniwersalne i  abstrakcyjne

wartości  są,  w  istocie,  męskie87.  „Te,  które  odrzucają  specyficzności  płciowe  są  w

efekcie  niechętne  macierzyństwu,  gdyż  jest  ono  przeszkodą  dla  «wyzwolenia»

kobiety”88. 

Społeczeństwa  europejskie  są  to  społeczeństwa patriarchalne,  co  oznacza,  że

autorytet należy nie tyle do mężczyzny, ile do ojca – głowy rodziny. Chcieć „wyzwolić

się” z rodziny to chcieć zniszczyć strukturę społeczną, która to społeczeństwo tworzy –

84 A. de Benoist, Ch. Champetier, Manifesto for a European Renaissance…, s. 232.
85 „Generalnie rzecz biorąc,  wiele wartości  i  skłonności  zalicza się albo jako żeńskie,  albo męskie:

współpraca i rywalizacja, mediacja i represja, uwodzenie i dominacja, empatia i dystans, konkretność
i abstrakcja, uczuciowe i kierownicze, perswazja i agresja, syntetyczny intuicja i analityczny intelekt
itd.”. Ibidem.

86 A. de Benoist,  La Condition Féminine [w:] P. Vial (red.),  Pour une Reinaissance Culturelle, Paris
1979, ss. 105-106. 

87 A. de Benoist, Ch. Champetier, Manifesto for a European Renaissance…, s. 232.
88 A. de Benoist, La Condition Féminine…, s. 106. 
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stwierdza de Benoist. Owa struktura sięga bowiem korzeni naszej cywilizacji, powstałej

w  neolicie89.  Innymi  słowy,  chęć  dekonstrukcji  instytucji  rodziny  prowadzi  do

niszczenia naszej cywilizacji. De Benoist podkreśla, że – w porównaniu do kultur Azji,

czy  Bliskiego Wschodu – w obrębie  cywilizacji  europejskiej  (przedchrześcijańskiej)

kobieta miała wysoki status i nie była traktowana przedmiotowo90. W społeczeństwach

indoeuropejskich,  kobiety brały udział  w życiu kulturalnym, jak i  również nieraz w

życiu  politycznym91.  Dewaloryzacja  kobiety  w  Europie  spowodowana  miała  być

wpływem  religijności  biblijnej.  Pogarda  dla  kobiety  jest  czymś  powszechnym  w

twórczości Ojców Kościoła – zauważa de Benoist92. Innymi słowy, „patriarchat” nie jest

anty-kobiecy sam w sobie, tylko dziedzictwo judeochrześcijańskie. 

Margaret  Mead  wskazywała,  że  różnice  ról  płciowych  są,  w  dużej  mierze,

efektem kultury93. De Benoist utrzymuje natomiast, w kontrze do niej, że kultura ma

korzenie w naturze. „Jeśli istnieją społeczeństwa, gdzie role mężczyzny i kobiety różne

są od  tych,  które  my znamy,  to  nie  istnieje  żadne społeczeństwo w którym te  role

byłyby takie  same”94.  Z perspektywy de  Benoist,  feminizm można,  z  grubsza  rzecz

biorąc, podzielić na dwa rodzaje. Pierwszy ma na celu uwolnić kobietę od opresyjnych

komunałów, biorących się z tradycji  judeochrześcijańskiej.  Drugi chce zniwelować i

unieważnić  wszelkie  różnice  między  płciami.  Oczywiście,  Francuz  opowiada  się

zdecydowanie za pierwszą odmianą. 

W perspektywie ND, różnica między płciami winna być uznana i  brana pod

uwagę w przestrzeni publicznej, przy jednoczesnym wsparciu dla praw kobiet takich jak

„prawo do dziewictwa, prawo do macierzyństwa, prawo do aborcji”95. 

89 Ibidem, s. 108.
90 Ibidem, s. 110.
91 Ibidem, s. 112.
92 Ibidem,  s.  113.  Późniejszą,  „prorodzinną”,  postawę  chrześcijaństwa  de  Benoist  ocenia  jako

kompromis między chrześcijaństwem a realiami społecznymi świata grecko-rzymskiego. Podkreśla
równocześnie,  że  w  chrześcijańskiej  postawie  pro-rodzinnej,  nie  ma  szacunku  dla  kobiety  jako
kobiety – opiera się bowiem na wysoce abstrakcyjnym pojmowaniu kobiety. Dominuje bowiem w
chrześcijaństwie pogarda dla cielesności, obsesyjna egzaltacja dziewictwa i postawienie  go ponad
małżeństwem.  

93 Zob. M. Mead, Płeć i charakter w trzech społecznościach pierwotnych, Warszawa 1986.
94 A. de Benoist, La Condition Féminine…, s. 109.
95 A. de Benoist, Ch. Champetier, Manifesto for a European Renaissance…, s. 233.
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2.6 Ekologia integralna: przezwyciężenie antropocentryzmu

Praktycznie  wszyscy  są  zwolennikami  zmniejszenia  zanieczyszczenia

środowiska. Cała kwestia zawiera się w tym, w jaki sposób do problemu podejść i jak

go  rozwiązać.  W  perspektywie  ND,  problem  bierze  się  ze  współczesnego

antropocentryzmu, a ostatecznym celem ekologii winno być jego przezwyciężenie. 

Zarówno  chrześcijaństwo96 jak  i  klasyczny  humanizm stawiają  człowieka  na

pozycji  uprzywilejowanej  wobec  przyrody,  która  traktowana  jest  przedmiotowo,  na

zasadzie  zasobów  do  eksploatacji.  Innymi  słowy,  spełnia  ona  rolę  służebną  wobec

człowieka.  ND proponuje zaś  bardziej  „partnerskie” stosunki  między człowiekiem a

przyrodą,  oparte  na  „rozwoju  świadomości  koegzystencji  ludzkości  i  kosmosu”97.  Z

tego właśnie powodu, poddawany jest w wątpliwość obecny, liberalno-kapitalistyczny

model produkcji i konsumpcji, który leży u podstaw zachodniej koncepcji rozwoju98,

która  sama,  z  kolei,  ma  korzenie  w  idei  postępu  (bezkrytycznej  wierze  w

emancypacyjne  możliwości  nowoczesnej  nauki  i  technologii).  Problem  ze

wspomnianym  modelem  polega  na  tym,  że  gdyby  udało  się  go  zaimplementować

skutecznie na obszarze całego globu (na takim poziomie jak na Zachodzie), to efektem

byłoby „planetarne samobójstwo”99– totalne wydrenowanie zasobów w imię coraz to

większej produkcji i konsumpcji. 

„W  miejsce  podziału  prawica-lewica,  ekologia  stawia  inny,  bardziej

fundamentalny – na produktywizm i antyproduktywizm, między ilością wytworzonych

dóbr  a  jakością  życia,  między  szczęściem  jako  jak  najszybszą  akumulacją  jak

największej ilości dóbr materialnych a rozwojem poprzez samorealizację i spełnienie.

To jest stara opozycja między być i mieć – właściwą proporcją a «ciągle więcej»”100. 

96 W 1967 r. Lynn White opublikował artykuł The Historical Roots of Our Ecological Crisis, w którym
obarczył  religię  i  kulturę  judeochrześcijańską  odpowiedzialnością  za  kryzys  ekologiczny poprzez
realizację biblijnego nakazu czynienia sobie ziemi poddaną (Rdz 1, 27-28).  Michael Bell  z kolei
dostrzegał  w  kalwinizmie  etyczne  podstawy  dla  powstania  „kieratu  produkcji”,  tzn.  rozwoju
technologicznego powodującego nadmierną eksploatację środowiska. Nie wystarczy, zdaniem Bella,
zmiana podejścia do technologii – potencjalnym rozwiązaniem mogłoby być odrodzenie dziedzictwa
św.  Franciszka  z  Asyżu.  A.  Ganowicz-Bączyk,  Narodziny  i  rozwój  etyki  środowiskowej,  „Studia
Ecologiae et Bioethicae” 2015, nr 13(2015)4, s. 46; P. Matczak, Problemy ekologiczne jako problemy
środowiskowe, Poznań 2000, ss. 74-75. De Benoist z pewnością zgodziłby się z obydwoma.  Warto
również  wspomnieć,  iż  francuski  myśliciel  znacznie  przychylniej  ocenia  Kościół  w  duchu  św.
Franciszka od  Kościoła w duchu Bernarda z Clairvaux.

97 A. de Benoist, Ch. Champetier, Manifesto for a European Renaissance…, s. 242.
98 A. de Benoist, Sur l’écologie II [w:] Idem, Critiques – Théoriques…, s. 358.
99 Ibidem
100 A. de Benoist, Sur l’écologie I [w:] Idem, Critiques – Théoriques…, s. 338.
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Z jednej  strony,  ekologia  ma być naturalnie  konserwatywna,  gdyż stawia  na

jakość  życia,  zachowanie  społeczności  organicznej,  tradycyjny  sposób  życia,  jak

również podkreśla wartość bioróżnorodności. Z drugiej strony, jest rewolucyjna, gdyż

zrywa ideologią produktywistyczną i logiką rynku101. 

U podstaw ekologizmu (jako filozofii)  –  podkreśla  de Benoist  –  znajdujemy

przede  wszystkim fundamentalną  krytykę  idei  głoszącej,  iż  to  ekonomia  winna być

traktowana jako klucz do naszego przeznaczenia. Obecnie żyjemy bowiem w epoce, w

której ekonomia wyemancypowała się spod politycznej kontroli, sama przy tym będąc

głucha na kwestie społeczne o środowiskowe102. Ekologia polityczna ma być antonimem

ideologii ekonomicznej („produktywizmu”), w której społeczeństwo sprowadzone jest

do  roli  producenta  dóbr  materialnych,  działających  pod  dyktando  autoregulacji

rynkowej103.  Ważnym  pojęciem  w  ekologii  jest  granica,  bowiem  „w  skończonym

świecie  istnieją  granice  wzrostu”104.  Współczesny  model  produkcji  zaś  tak

skonstruowany jak gdyby żadne granice nie istniały – owa „mega-machina” produkcji

zna tylko jedno prawo – maksimum zysku. Świadomość ekologiczna tyczy się m.in. na

zdawaniu sobie sprawy z istnienia obiektywnych granic (wzrostu, ilości surowców itp.),

z  realnych  ograniczeń,  które  uniemożliwiają  permanentny  i  niekończący  się  wzrost

gospodarczy. Konieczna jest dlatego zmiana istniejącego obecnie modelu produkcyjno-

konsumpcyjnego. Wyjść poza produktywizm to właśnie zintegrować pojęcie granic, tj.

przestać utożsamiać więcej i lepiej, maksimum i optimum, ilość i jakość itd.105. 

Co  warto  podkreślić,  de  Benoist  podchodzi  z  rezerwą  do  koncepcji

zrównoważonego  rozwoju,  gdyż  –  jego  zdaniem –  jest  to  idea  próbująca  pogodzić

ekologię z logiką rynku. Ma ona mieć tendencję do rozpatrywania przyrody i zasobów

naturalnych jako rodzaju „kapitału”106. Fundamentalnym problemem jest zaś, w opinii

francuskiego  myśliciela,  właśnie  wspomniana  logika  rynku.  Nie  da  się  bowiem

pogodzić ochrony środowiska z logiką ciągle trwającego wzrostu107. Nie wystarczy po

prostu łagodzić złych skutków kapitalizmu. Idzie o to, by całkowicie zerwać z tą logiką.

Ekonomiczny  hubris i prometejska technologia winny być trzymane w ryzach, ażeby

umożliwić  harmonijne  współistnienie  człowieka  i  przyrody,  w  przeciwieństwie  do

101 Ibidem, s. 337.
102 Ibidem, s. 338.
103 Ibidem, s. 339.
104 A. de Benoist, Ch. Champetier, Manifesto for a European Renaissance…, s. 241.
105 A. de Benoist, Sur l’écologie I…, s. 339.
106 Idem, Écologie [w:] C’est-à-dire. Entrentiens – Témoignages – Explications, vol. 2, Paris 2006, ss. 

169-170.
107 Idem, Sur l’écologie II…, s. 356.
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modelu,  w którym to  pierwszy nad drugim dominuje.  Umożliwić  to  ma stworzenie

modelu bardziej symbiotycznego, gdzie zarazem zachowana byłaby bioróżnorodność108.

Zdaniem  Francuza,  trzeba  od  podstaw  wszystko  przemyśleć  na  nowo,  skończyć  z

hegemonią produktywizmu i rozumu instrumentalnego, zrywając z „religią wzrostu” i

„monoteizmu rynku” – działać na przyczyny, a nie tylko na skutki109. 

Powyższe  poglądy  sytuują  de  Benoist  blisko  nurtu  ekologii  głębokiej  (Arne

Naess, George Sessions, Bill Devall, Warwick Fox, Alan Drengson, Robyn Eckersley),

choć on sam się z nim nie identyfikuje. Nie podziela on stanowiska skrajnego (idea

wilderness), upatrującego w człowieku „pasożyta” na ciele pierwotnie czystej „dzikiej

natury” – jest bowiem zdaniem Francuza zbytnio dualistyczne i zerojedynkowe. Z kolei

problem  ze  stanowiskiem  bardziej  umiarkowanym  (monistycznym  –  widzącym  w

człowieku część przyrody) polegać ma na tym, że nie uznaje specyficzności człowieka

wobec  reszty  przyrody  ożywionej,  w  perspektywie  „mistycznego  organicyzmu  lub

naiwnego panteizmu”110.  „Natura” bowiem to nie to samo co człowiek. Nie jest  ona

również jego przeciwieństwem. Sztuka polegać na tym, by odrzucić wizję przepaści

ontologicznej między ludzkością a resztą świata ożywionego, jednocześnie przyjmując

perspektywę „pluralistycznego monizmu”, opartego na „dialektyce jedności i wielości i

odwołującego się do etyki dialogu”111. De Benoist sądzi, iż myśl Heideggera podąża tym

właśnie tropem112. Kwestia leży w tym, by człowiek przyjął rolę „pasterza bycia”, a nie

„pana bytu”. 

W ciągu ostatnich lat wykształciły się trzy główne nurty etyki środowiskowej:

antropocentryczny  (interes  ludzi  jako  główny  punkt  odniesienia),  biocentryczny

(wszystkie istoty żywe jako główny punkt odniesienia) i ekocentryczny (cała przyroda

ożywiona i nieożywiona posiada wartość samoistną)113. Poglądy de Benoist usytuować

by można w ostatniej kategorii. 

108 A. de Benoist, Ch. Champetier, Manifesto for a European Renaissance…, s. 242.
109 A. de Benoist, Sur l’écologie II…, s. 356.
110 Idem, Écologie…, s. 165.
111 Ibidem, s. 166.
112 Podobną perspektywę podziela Magdalena Hoły-Łuczaj, która interpretuje myśl Heideggera w duchu 

radykalnego nonantropocentryzmu, bliskiemu ekologii głębokiej. Zob. M. Hoły-Łuczaj, Radykalny 
nonantropcentryzm. Martin Heidegger i ekologia głęboka, Warszawa 2018.

113 A. Ganowicz-Bączyk, op. cit., s. 40. 
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POZIOM POLITYCZNY

3.1. Krytyka liberalizmu

Liberalizm jako taki, nigdy nie był jednolitą doktryną. Istnieją różne jego wersje

i interpretacje. Co jest natomiast ich wspólnym mianownikiem? Po pierwsze, liberalizm

rozumiany  jest  jako  doktryna  ekonomiczna,  która  postrzega  rynek  (implicite  samo-

regulujący  się)  jako  paradygmat  dla  całej  rzeczywistości  społecznej.  Na  poziomie

politycznym  przekłada  się  to  na  chęć  maksymalnego  ograniczenia  roli  polityki

(państwa) na tyle, na ile jest to możliwe114. Po drugie, liberalizm rozumiany jest jako

doktryna, która ufundowana jest na indywidualistycznej antropologii, tzn. takiej, która

widzi człowieka jako istotę „niekoniecznie społeczną”. Dwie cechy charakterystyczne

liberalizmu (oderwana jednostka i rynek – jako aspekty normatywne) wymierzone są

przeciw wszelkim tożsamościom kolektywnym. 

Członkowie  wspólnot  organicznych  mają  świadomość,  że  są  częścią  czegoś

większego niż oni sami, a wspólnota stanowi coś więcej niż zwykłą sumę jednostek.

Liberalizm,  oparty  o  indywidualizm,  pragnie  zaniechania  wszystkich  relacji

społecznych, wykraczających poza formalny kontrakt między jednostkami.  By rynek

działał  optymalnie,  konieczne  jest  wymazanie  wszystkiego  co  stoi  na  przeszkodzie

swobodnego  przepływu  towarów  i  „zasobów  ludzkich”,  np.  granic  państwowych.

Liberalizm jest politycznym wyrazem nowoczesności par excellence.

Oparcie  się  na  uniwersalistycznej,  egalitarystycznej  i  indywidualistycznej

koncepcji  człowieka  to  wynik  oddziaływania  na  liberalizm  chrześcijaństwa.

Analogicznie jak w chrześcijaństwie, człowiek jest najpierw podmiotem moralnym, a

dopiero  potem  –  politycznym,  czy  społecznym.  Społeczeństwo,  w  perspektywie

liberalnej,  to  zwykła  suma  zatomizowanych  jednostek,  połączonych  „umową

społeczną”, która to umowa traktowana jest stricte instrumentalnie, nie autotelicznie. 

„Od  samego  początku  chrześcijaństwo  ukazywało  człowieka  jako  jednostkę,

która – poprzedzając jakikolwiek inny związek – posiada wewnętrzną relację z Bogiem

i w związku z  tym dąży do zbawienia poprzez osobistą transcendencję. W tej relacji z

Bogiem, afirmowana jest wartość człowieka jako jednostki, co odbija się w dewaluacji i

degradacji świata. Ponadto, jednostka uznana jest za równą wobec wszystkich innych
114 Z tego też względu Benoist twierdzi, iż wyrażenie „liberalizm polityczny” jest w pewnym sensie

wzajemnie  sprzeczne,  gdyż  liberalizm  sam  w  sobie  ma  być  inherentnie  „antypolityczny”  (w
rozumieniu Carla Schmitta).
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ludzi,  którzy  też  mają  indywidualne  dusze.  Egalitaryzm  i  uniwersalizm  są  więc

wprowadzone  na  wyższym  poziomie:  jednostkowa  dusza  zyskuje  swą  absolutną

wartość na mocy swej lojalnej relacji z Bogiem, podzielanej przez całą ludzkość”115. 

Pojawić się musiało pewne „dualistyczne napięcie” gdy chrześcijaństwo stawało

w szranki ze światem doczesnym. Bycie chrześcijaninem pociągało bowiem za sobą, do

pewnego stopnia,  zaniechania  świata  (materialnego).  Ponieważ dusza funkcjonuje  w

ramach ciała – nie dało się całkowicie od doczesności odciąć116. Na tyle, na ile mogła

nagiąć świat doczesny do swych wymogów moralnych, „jednostka z tamtego świata”

stopniowo do świata wracała, zanurzyła się w nim i głęboko go przekształcała”117.  

Przekształcać go miała w trzech etapach. Po pierwsze, życie doczesne nie było

już  odrzucane  en  bloc,  ale  zostało  zrelatywizowane  (augustyńska  synteza  „dwóch

państw”).  Po  drugie,  papiestwo  samo  się,  w  pewnym  sensie,  zsekularyzowało  gdy

sięgnęło  po  władzę  polityczną.  Po  trzecie  od  czasów  Reformacji  człowiek  już

całkowicie  zanurzył  się  w  doczesności  gdzie  pracował  ad  maiorem  Dei  gloriam,

poprzez dążenie do sukcesu materialnego, jako przejawu łaski Bożej. 

Indywidualizm  i  równość  odnosiły  się  pierwotnie  wyłącznie  do  relacji  z

Bogiem118, dlatego też mogły one pierwotnie funkcjonować w ramach hierarchicznej i

organicznej  społeczności  europejskiej.  Z  momentem  gdy  idee  te  zostały

zsekularyzowane, zrodził się nowoczesny indywidualizm. Zniknął podział na jednostkę

„z tamtego świata” i „jednostkę tego świata”.

Z tego właśnie powodu, „społeczność organiczna typu holistycznego” zanikła.

Jej miejsce zajął zbiór oderwanych jednostek – połączonych interesem, związanych ze

sobą racjonalnym kontraktem. Używając terminów ukutych przez Ferdinanda Tönniesa,

wspólnota  (Gemeinschaft) ustąpiła  pola  społeczeństwu  (Gesselschaft).  „Prymat

jednostki  wobec  wspólnoty  jest  jednocześnie  deskryptywny,  normatywny,

metodologiczny i aksjologiczny”119. Jest absolutny. 

Jednakże,  liberalizm  musiał  się  w  jakiś  sposób  ustosunkować  do  kwestii

społecznej. W związku z tym, liberalna analiza społeczeństwa odwołuje się do bądź do

115 Idem, Critique de l’idéologie libérale…, s. 14.
116 „Jednostka «z tamtego świata» została stopniowo skażona światem doczesnym”. Ibidem.
117 Ibidem.
118 Odpowiednio: indywidualna relacja jednostkowej duszy z Bogiem i równość wszystkich ludzi przed 

Bogiem. 
119 Ibidem, s. 15.
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kontraktualizmu (John Locke), bądź „niewidzialnej ręki” (Adam Smith), bądź do idei

ładu spontanicznego (Friedrich Hayek)120. 

Liberałowie uznają rynek za najbardziej efektywny, racjonalny i sprawiedliwy

regulator życia społecznego. Nie zastanawiają się jednak nad genezą rynku – jest on

bowiem dla nich „naturalnym” modelem całości stosunków społecznych. Uznają rynek

sam za coś „naturalnego”, tzn. istniejącego pierwotnie – nie powołanego do życia przez

deliberację, czy decyzję. Francuski intelektualista zwraca uwagę, iż jest to typowe dla

każdej ideologii „naturalizowanie” swoich presupozycji, tzn. prezentowanie siebie nie

jako  konstrukcji  ludzkiego  ducha,  tylko  jako  „prostą  transkrypcję  naturalnego

porządku”121. W związku z postulowaną „naturalnością” rynku, państwo jest traktowane

jako „sztuczny” wytwór, co pozwala na ukazanie idei „naturalnej” regulacji stosunków

społecznych poprzez rynek. Porządek ekonomiczny, wytworzony przez rynek, jest więc

– w perspektywie liberalnej – pierwotny wobec porządku społecznego – żaden z nich

nie  został  intencjonalnie  zinstytucjonalizowany  przez  żaden  organ  władzy  (np.

państwo)122.  Jest  on  właściwie  równany  ze  „stanem  natury”.  Regulowany  przez

„niewidzialną rękę”, rynek stanowi więc podstawę porządku, opartego na bezstronnych,

„obiektywnych  prawach”,  które  pozwalają  na  regulację  stosunków społecznych  bez

potrzeby istnienia jakiegokolwiek odrębnego organu władzy („Lewiatana”). 

Jak twierdzi de Benoist, „niewidzialna ręka” to nic innego jak świecki awatar

Opatrzności. Należy jednak podkreślić, że A. Smith nie stawiał znaku równości między

mechanizmem rynkowym a „niewidzialna ręką”, gdyż to drugie oznaczać ma jedynie
120 Ibidem, s. 18.
121 Ibidem.
122 W rzeczywistości, ma być dokładnie odwrotnie. De Benoist powołuje się w niniejszym kontekście na

węgierskiego ekonomistę Karla Polanyiego,  który wykazywał,  że rynek jest  instytucją stworzoną
przez państwo. W związku z tym, nie ma w nim niczego „spontanicznego”, ani „naturalnego”. Por. K.
Polanyi, Wielka Transformacja, Warszawa 2010, ss. 165, 167-168: „Leseferyzm wcale nie był czymś
naturalnym. Wolny rynek nigdy by nie powstał, gdyby sprawy pozostawiono własnemu biegowi. Na
tej  samej  zasadzie,  na jakiej  producenci  bawełny – a więc przedstawiciele wiodącego przemysłu
objętego  systemem  wolnego  handlu  –  zawdzięczali  swe  sukcesy  cłom  ochronnym,  premiom
eksportowym i pośredniemu subwencjonowaniu pracy, leseferyzm został  wcielony w życie przez
państwo.  W  latach  trzydziestych  i  czterdziestych  nie  tylko  nastąpiła  eksplozja  ustawodawstwa
uchylającego restrykcyjne przepisy, ale także doszło do ogromnego zwiększenia administracyjnych
funkcji państwa, które wyposażono w centralny apart biurokratyczny zdolny do wypełniania zadań
postawionych przez zwolenników liberalizmu. Typowemu utylitaryście liberalizm gospodarczy jawił
się  jako  projekt  społeczny,  które  należało  wprowadzić  w życie  ku  największemu pożytkowi  jak
najszerszych rzesz;  leseferyzm nie był sposobem na osiągnięcie jakiegokolwiek celu:  on sam był
celem do zrealizowania (…). Droga do wolnego rynku została otwarta – i pozostawała otwarta –
dzięki  ogromnemu  rozrostowi  nieustającego,  centralnie  organizowanego  i  kontrolowanego
interwencjonizmu. Pogodzenie «prostej i naturalnej wolności» Adama Smitha z potrzebami ludzkiej
społeczności było sprawą niezwykle skomplikowaną (…). Inny paradoks okazał się jeszcze bardziej
uderzający. Podczas gdy gospodarka leseferystyczna była produktem celowego działania państwa,
kolejno  wprowadzane  ograniczenia  leseferyzmu  rodziły  się  spontanicznie.  Leseferyzm  został
zaplanowany, ale planowanie – nie”.
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końcowy efekt całości wymiany handlowej. Szkocki ekonomista,  poza tym, uznawał

zasadność interwencji, w sytuacji gdy indywidualne przedsięwzięcia godziły w dobro

wspólne. Jednakże, perspektywa miała ulec całkowitej zmianie z czasem pojawienia się

neoliberalizmu.  Sama  idea  dobra  wspólnego,  bowiem,  jest  przez  z  neoliberałów

kontestowana. F. von Hayek sprzeciwiał się jakimkolwiek próbom holistycznego ujęcia

społeczeństwa. Ponadto uznawał, że żadna instytucja ani autorytet polityczny nie ma

prawa narzucać czegokolwiek ładowi spontanicznemu.  Funkcja państwa ogranicza się

do  zapewnienia  jednostkom  możliwości  nieskrępowanej,  racjonalnej  wymiany

handlowej – jego rola jest służebna wobec rynku. „Liberalizm indywidualistyczny nie

może  skonstruować  żadnej  idei  politycznej,  dlatego  opisuje  państwo  tylko

negatywnie”123. 

„Koniec  końców,  «ekonomia»  i  «moralność»  wydają  się  nieodłączne  w

liberalizmie,  nie  tylko  dlatego  że  moralność  «dobrze  rozumiana»  gwarantuje  wolny

handel, ale również dlatego, że ekonomia «sama w sobie» uważana jest za «aktywność

moralną».   Będąc  zbieżną  z  «dobrobytem»  (materialnym),  aktywność  handlowa

uważana jest za «naturalnie» dążącą do «dobra» (…). «Dobro», które odtąd odnosi się

do stosunku jednostki wobec «rzeczy» (a nie do stosunków międzyludzkich), staje się

jednym z elementów współczesnego hedonizmu”124.

Końcowym efektem laicyzacji  indywidualizmu jest  materializm.  Jednoczesne

„dążenie  do  szczęścia”  jednostki  (bez  brania  pod  uwagę  dobra  wspólnego)  i  silne

zorientowanie  na  relację  człowieka  do  przedmiotu,  czyni  ze  zdobywania  rzeczy

materialnych fundamentalny sens życia (w miejsce „przekraczania samego siebie”). I to

właśnie  z  tego  powodu  liberalizm  prowadzi  nieuchronnie  do  ekonomizmu.  Prymat

ekonomizmu  jest  zaś  podstawą  współczesnego  „społeczeństwa  rynkowego”125.  Jak

ujmuje to Polanyi, włączenie społeczeństwa w mechanizm rynkowy podporządkowało

samą istotę społeczeństwa prawom rynku126.

Liberalizm  odziedziczył  po  chrześcijaństwie  indywidualizm,  egalitaryzm  i

uniwersalizm127. Na jego podstawie kształtuje się społeczeństwo, będące zwykłą sumą

jednostek-atomów i którego jedynym spoiwem jest „pakt handlowy”. W perspektywie

123 M.  Prószyńska,  Schmittiańskie  pojęcie  polityczności.  Neutralizacja  w  ogniu  krytyki,  „Teologia
Polityczna”,  https://teologiapolityczna.pl/magdalena-proszynska-schmittianskie-pojecie-
politycznosci-neutralizacja-w-ogniu-krytyki, dostęp 14.03.2020.

124 A. de Benoist, Orientations pour des années…, s. 41.
125 Ibidem, s. 42.
126 K. Polanyi, op. cit, s. 87.
127 A. de Benoist, Orientations pour des années…, s. 38.
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liberalizmu, ludy, narody i kultury są kwestią drugorzędną, nie są nośnikiem wartości

samoistnej, a wręcz stanowią przeszkodę dla rozprzestrzenienia się logiki ilościowej i

czystej ekonomicznej kalkulacji128. Ze wszystkich współczesnych odmian egalitaryzmu,

liberalizm  uważany  jest,  przez  ND,  za  najgroźniejszą  z  nich,  gdyż  najbardziej

efektywnie  przyczynia  się  do  dezintegracji  społecznej  i  rozrzedzenia  kolektywnych

tożsamości.  „Głównym  wrogiem,  dla  nas,  pozostaje  więc  liberalizm  burżuazyjny  i

«Zachód» atlantycko-amerykański, którego socjaldemokracja europejska stanowi jeden

z najgroźniejszych surogatów”129. 

3.2. Etnopluralizm, dyferencjalistyczny anty-rasizm

„W  stosunku  do  uniwersalistycznych  utopii  i  zanikających  tradycyjnych

tożsamości, francuska Nowa Prawica uznaje prymat różnic, które nie są przemijającymi

cechami  prowadzącymi  do  jakiejś  wyższej  formy  jedności  ani  nie  są  ubocznymi

aspektami życia prywatnego. Owe różnice stanowią samą substancję życia społecznego.

Mogą  być  rdzenne  (etniczne,  językowe)  jak  również  polityczne.  Obywatelstwo

implikuje  przynależność,  wierność  i  partycypację  w  życiu  publicznym  na  różnych

poziomach (…). [N]ie można być obywatelem świata, gdyż ‘świat’ nie jest kategorią

polityczną (…). Francuska Nowa Prawica wspiera sprawę ludów (…). Francuska Nowa

Prawica popiera walkę ludów walczących z zachodnim imperializmem”130.

ND postrzega kultury za nieredukowalne całości, które to – wszystkie razem –

tworzą bogactwo świata. I właśnie to bogactwo winno zostać zachowane. Globalizacja,

na modłę liberalną,  nieść ma za sobą zaś powszechną dekulturację,  co oceniane jest

bardzo negatywnie. Tamą dla dekulturacji ma być „etnopluralizm”, na który składają się

dwa zasadnicze postulaty: „prawo do zróżnicowania” (droit  à  la difference) i „sprawa

ludów”  (cause  des  peuples).  Pierwszy  głosi,  że  lepiej  będzie  dla  ludzkości,  gdy

różnorodność  kulturowa  zostanie  zachowana  i  obroniona  przed  dezintegrującym

działaniem  światowego  rynku.  Drugi  postulat  żąda  prawa  każdej  wspólnoty  do

zachowania swojej odrębności kulturowej i unikalnej dla siebie tożsamości131. 

„Co  jest  dziś  największym  zagrożeniem?  To  postępujące  zanikanie

różnorodności  na  świecie.  To  niwelacja  ludzi,  redukcja  wszystkich  «kultur»  do

128 Ibidem, s. 49.
129 Idem, L’ennemi principal, „Élément pour la civilisation européenne” 1982, nr 41, s. 39.
130 A. de Benoist, Ch. Champetier, Manifesto for a European Renaissance…, s. 229.
131 M. O’Meara, Guillaume Faye and the Battle of Europe, London 2013, s. 27.
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jednolitej  «cywilizacji  światowej»,  zbudowanej  na  tym,  co  jest  najbardziej

«powszechne».  Już teraz widać,  jak po obu stronach planety  konstruowane są takie

same budynki, wpajane takie same nawyki mentalne. Holiday Inn i Howard Johnson są

modelami  transformacji  świata  w  szarą  jednolitość.  Dużo  podróżowałem,  po  wielu

kontynentach. «Radość», którą doświadcza się podczas podróży bierze się z obcowania

z  różnymi  stylami  życia,  które  nadal  są  zakorzenione,  z  widzenia  różnych  ludzi

żyjących  własnym  rytmem,  ludzi  różnych  kolorów  skóry,  różnych  kultur,  różnej

mentalności  – dumnych ze swej  «różnicy».  Uważam tą  różnorodność za stanowiącą

bogactwo  świata,  które  to  egalitaryzm  wyniszcza.  Dlatego   ważny  jest  nie  tylko

«szacunek»  dla  innych,  ale  również  wzbudzenie  wszędzie  pragnienia  najbardziej

uzasadnionego,  jakie  może  tylko  być:  pragnienie  afirmacji  osobowości  nie  mającej

odpowiednika, obrony dziedzictwa, zarządzanie sobą zgodnie z tym, kim się jest. A to

implikuje frontalne starcie zarówno z pseudo-antyrasizmem, negującym różnice jak i z

rasizmem,  który  jest  niczym  więcej  jak  odrzuceniem  Innego  –  odrzuceniem

różnorodności”132. 

Rasizm, w oczach ND, jest  teorią  głoszącą,  iż a)  istnieją jakościowe różnice

między  rasami,  których  istnienie  pozwala  na  określenie  ich  miejsce  w  porządku

hierarchicznym, b) wartość jednostki wynika w całości z przynależności do danej rasy i

c) rasa jest czynnikiem decydującym w historii ludzkości. Rasistą jest osoba wyznająca

co najmniej jeden z powyższych poglądów. Wszystkie trzy natomiast oceniane są przez

ND  jako  fałszywe.  A są  one  fałszywe  dlatego,  że  –  po  pierwsze  –  jeżeli  istnieją

znaczące  różnice  między  istniejącymi  rasami  według  jakiegoś  wyizolowanego

statystycznie  kryterium,  to  nie  ma  w  takim  razie  absolutnych  różnic  jakościowych

między nimi. Po drugie, nie istnieje żaden uniwersalny, pozaludzki, paradygmat który

byłby w stanie stworzyć hierarchię ras. Po trzecie,  jest  jasne,  że nie można oceniać

wartości  jednostki  wyłącznie  przez  przynależność  do  jakiejś  rasy.  ND  nie  uważa

rasizmu za patologiczną jednostkę chorobową, opartą na przesądach (sugerując w ten

sposób  irracjonalność  rasizmu),  ale  za  fałszywą  doktrynę,  mającą  źródło  w

pozytywizmie naukowym, według którego można „naukowo” ocenić wartość ludzkich

społeczności  i  w  ewolucjonizmie  społeczno-kulturowym,  który  ujmuje  historię

ludzkości  jako  całość  przebiegającą  w  kolejnych  stadiach  rozwojowych,  dążąc  do

postępu (gdzie niektóre ludy są bardziej „rozwinięte” od innych)133.

132 A. de Benoist, Vu de droite…, s. 25.
133 A. de Benoist, Ch. Champetier, Manifesto for a European Renaissance…, s. 230.
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Przeciw rasizmowi można przyjąć – w optyce ND – w zasadzie dwa stanowiska.

Pierwszym  ma  być  „anty-rasizm  uniwersalistyczny”,  którego  implikacje  mają  być

tożsame z rasizmem, tzn. odrzucenie Innego. Ten typ anty-rasizmu redukować ma, w

perspektywie asymilacji (ignorowanie różnic kulturowych), Innego do Swojego i – tym

samym –  ukazuje  swą  niezdolność  do  afirmacji  i  uszanowania  Inności  jako  takiej.

Innymi słowy – po prostu nie przyjmuje jej do wiadomości. Przeciwieństwem tego ma

być, postulowany przez ND, „anty-rasizm dyferencjalistyczny” („etno-dyferencjalizm”,

„dyferencjalizm”), głoszący iż nieredukowalny pluralizm kultur jest wartością samą w

sobie. Pierwszy z nich chce zamazania różnic kulturowych. Drugi te różnice uznaje, ale

nie  tworzy  hierarchii  ras.  Pierwszy  jest  dziedzicem  oświecenia  –  uważa  jednostki

ludzkie  za  byty  abstrakcyjne.  Drugi  jest  dziedzicem  romantyzmu  (Johann  Gottried

Herder) i głosi, że jednostki są nierozerwalnie związane z tożsamościami kolektywnymi

i  że  te  ostatnie  winny  zostać  uznane  w  przestrzeni  publicznej.  Anty-rasizm

uniwersalistyczny  chce  ludzkości  „zjednoczonej”,  podczas  gdy  antyrasizm

dyferencjalistyczny  uważa  różnorodność  ludów  i  kultur  za  konstytuującą  bogactwo

ludzkości134.  W perspektywie  ND,  sprzeciw  wobec  rasizmu  nie  wiedzie  więc  przez

negację  istnienia  ras  ani  przez  multikulturalizm,  tylko  przez  odrzucenie  zarówno

wykluczenia jak i asymilacji: „ani apartheid, ani tygiel kulturowy; raczej, akceptacja

innego jako Innego poprzez dialogiczną perspektywę wzajemnego wzbogacenia”135. 

Jednakże, należy mieć świadomość, że warunkiem utrzymania „autentycznej”

różnorodności  na  świecie  jest  zachowanie  względnie  szczelnych  granic  etno-

kulturowych.  Jest  powszechnie  wiadome  w  naukach  społecznych  –  stwierdza  de

Benoist – że gdy dwie populacje znacząco różniące się pod względem mentalności i

kultury żyją tuż obok siebie to, po przekroczeniu pewnego progu migracji, nieuchronne

stają się patologie społeczne z tego stanu rzeczy wynikające: dyskryminacja, segregacja,

dekulturacja, przestępczość136 itd. Nie znaczy to jednak, że należy demonizować samych

imigrantów. Otóż należy rozróżnić zjawisko imigracji od samych imigrantów. Francuski

myśliciel uważa zjawisko (masowej) imigracji za fenomen negatywny, bo wynikający

przede  wszystkim  z  biedy  i  konieczności.  Należy  albo  ją  odrzucić,  albo  znacząco

ograniczyć.  Jest  bowiem  oczywiste,  że  nie  da  się  rozwiązać  problemów  Trzeciego

Świata poprzez masową relokację całych populacji do krajów zachodnich. Podkreślić

należy  również  to,  że  imigracja,  według  de  Benoist,  to  skutek,  a  nie  przyczyna

134 A. de Benoist, Racisme et xénophobie…, s. 210.
135 A. de Benoist, Ch. Champetier, Manifesto for a European Renaissance…, s. 231.
136 A. de Benoist, Les idées a l’endroit…, s. 154.
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problemów. To nie masowa imigracja jest powodem tego, że narody zachodnie utraciły

wyrazistą tożsamość (imigranci bowiem często zachowują tradycję, a Europejczycy –

nie). To ujednolicony styl produkcji i konsumpcji, kult towaru, rozprzestrzenienie się

rynku światowego,  amerykanizacja,  słowem – globalny  kapitalizm –  nieporównanie

bardziej  powoduje  erozję  kultur  niż  imigracja.  „Otwarcie  lokalu  «fast  food»  lub

supermarketu szkodzi znacznie bardziej naszej tożsamości niż budowa meczetu”137.  To,

co najbardziej zagraża tożsamości Europejczyków to nie tożsamość Innego, ale to, co

zagraża  wszystkim tożsamościom138. Prawo do zróżnicowania oznacza więc, że bronić

należy zarówno „swojej” jak i „cudzej” tożsamości i odrębności.

Oprócz kwestii ideowo-doktrynalnych, są też kwestie ekonomiczne. Mówi się

nieraz, że imigracja jest niezbędna dla gospodarki – stwierdza de Benoist. Twierdzenie

to świadczyć ma o tym, że imperatywy ekonomiczne są ważniejsze od jakichkolwiek

innych. To jednak można kontestować. To jest kwestia świadomego wyboru. Z drugiej

strony,  „formuła  «niezbędne  dla  gospodarki»  oznacza  faktycznie  «niezbędne  dla

zysków  wielkich  przedsiębiorstw»”139.  Otóż  zjawisko  masowej  imigracji  francuski

myśliciel  wiąże przede wszystkim z wielkim biznesem. To właśnie duże firmy, przy

asyście ideologicznej lewicy, miały być jej prowodyrami. De Benoist nazywa imigrację

„armią  rezerwową kapitału”140.  Większość społeczeństwa,  w tym również  imigranci,

mają  na  niej,  koniec  końców,  tracić.  Po  pierwsze,  imigracja  hamować  ma

innowacyjność  poprzez  stosowanie  dumpingu  płacowego.  Pracownicy-imigranci,  z

kolei, traktowani są jak pariasi – pogardzani i wyzyskiwani. Ani prawica, ani lewica

zdaje się nie rozumieć istoty problemu: Jedni bowiem błędnie łączą kwestię bezrobocia

oraz imigracji i chcą, w związku z tym, „wywalić Arabów”. Drudzy traktują imigrantów

w sposób abstrakcyjny, jako „ludzi takich samych jak innych”, i nie widzą potrzeby

jakiejkolwiek  kontroli  imigracji141.  W  kierunku obu  stron  sporu,  de  Benoist  rzuca:

„Ktokolwiek krytykuje kapitalizm, jednocześnie aprobując imigrację, której  pierwszą

ofiarą  jest  jego  własna  klasa  robotnicza,  powinien  się  lepiej  zamknąć.  Ktokolwiek

krytykuje  imigrację,  jednocześnie  milcząc  na  temat  kapitalizmu,  powinien  zrobić  to

samo”142. 

137 Idem, Racisme et xénophobie…, s. 212.
138 Ibidem, s. 213.
139 Idem, Les idées a l’endroit…, s. 154.
140 Idem,  Imigracja  –  armia  rezerwowa  kapitału,  https://www.nacjonalista.pl/2011/08/25/alain-de-

benoist-imigracja-armia-rezerwowa-kapitalu/ [dostęp 05.05.2020].
141 Idem, Les idées a l’endroit…, s. 155.
142 Idem, Imigracja – armia rezerwowa kapitału… 
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De Benoist uważa, że idea państw narodowych, homogenicznych wewnętrznie,

to obecnie XIX-wieczny anachronizm. Czy się to komuś podoba, czy nie, większość

społeczeństw Zachodu jest wielokulturowa i, najprawdopodobniej, taka pozostanie143 –

konkluduje. Zostaje więc kwestia integracji imigrantów. Za najgorszy możliwy sposób

de Benoist uważa model jakobiński, gdzie integracja rozumiana jest jako asymilacja.

Innymi słowy,  zmusza  się  imigrantów do odcięcia  się  od  swoich  korzeni.  Dialog  z

Innym jest zaś możliwy dzięki temu, że pozostaje on Innym, a nie że sprowadza się go

do Swojego. Ludzkiej egzystencji nie można zredukować do wymiaru biologicznego.

Tożsamości kolektywne wynikają po części z pochodzenie etnicznego, historii i kultury.

W  epoce  globalizacji  ekonomicznej,  technologicznej  i  finansowej  granice

narodowe stały się „dziurawe”. Dlatego też, de Benoist sądzi, iż należy stworzyć takie

warunki, aby tożsamości kolektywne mogły zostać zachowane. Nie należy robić tego

odgórnie,  tylko  oddolnie  –  na  poziomie  regionu,  miasta,  dzielnicy144.  Model

proponowany przez de Benoist kwestionuje zarówno republikański (francuski) model

asymilacji, jak również liberalny model wielokulturowy145. Jego podstawą miałaby być

federacja  grup  etnicznych,  w  której każda  miałaby  prawo  do  kultywowania  swojej

odrębności – w ramach zdecentralizowanej formy państwowej. 

3.3. Europa stu flag: projekt Europy imperialno-federalnej

Projekt polityczny zjednoczonej Europy, zgodnie z wartościami ND, de Benoist

obdarzył mianem „Europy stu flag”146. Miałaby to być Europa federalna i, w pewnym

sensie (głównie symboliczno-estetycznym), „imperialna”. Podkreślić należy od razu, że

nie  należy  mylić  zasady  imperialnej  z  „imperializmem”,  tj.  ekspansjonizmem

militarnym.  De  Benoist  rozumie  Imperium  jako  pewien  rodzaj  formy  politycznej,

143 Idem, Racisme et xénophobie…, s. 213. W ramach samego GRECE były jednak różne opinie w tej
kwestii. Guillaume Faye, kiedy jeszcze do GRECE należał, pisał w 1983: „Między społeczeństwem
wielorasowym i  wojną  domową  (…)  istnieje  trzecia  droga:  zorganizowanie  wraz  z  imigrantami
powrotu do ich ziem ojczystych, we współpracy z krajami docelowymi, gdzie należałaby do nas
pomoc im w stworzeniu miejsc pracy i odbudowa ich narodów, zniszczonych przez neokolonializm.
Pod takim warunkiem, można by powiedzieć: «Francuzi, imigranci, ta sama walka!»”.  G. Faye, La
société multiraciale en question,  „Éléments pour la Civilisation Européenne”  1983-1984, nr 48-49,
s. 76.

144 Idem, Racisme et xénophobie…, s. 211.
145 A. Spektorowski, The French New Right: Differentialism and the Idea of Ethnophilian Exlusionism, 

„Polity” 2000, vol. 33, nr 2, s. 302.
146 A. de Benoist, L’empire interieur, Cognac 1995, s. 161.
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mającej  „najwięcej  szacunku  do  odrębności  swych  różnorodnych  komponentów”147.

Imperium jest  tym modelem,  który  – zdaniem de  Benoist  –  umożliwiłby  integrację

europejskich  narodów  (i  grup  etnicznych),  dając  im  jednocześnie  relatywnie  dużą

autonomię na poziomie lokalnym, regionalnym.  

Podstawą imperium jest autonomia poszczególnych jego części, tak jak to było

w przypadku Cesarstwa Rzymskiego, które charakteryzowało się wolnością religijną i

autonomią prawną podporządkowanych mu ludów. Diametralnie inaczej wygląda to w

przypadku scentralizowanego państwa narodowego, które – jak twierdzi de Benoist –

okazało się destrukcyjne dla lokalnych tożsamości i odrębności kulturowych148. Z tego

względu,  francuski  myśliciel  opowiada  się  za  zdecentralizowanym  i  federalnym

„modelem  imperialnym”,  będącym  antytezą  nowoczesnego,  scentralizowanego,

„jakobińskiego” państwa narodowego.

3.2.1. Punkt wyjścia: prymat kultury i polityki (w miejsce ekonomii i handlu)

Po II wojnie światowej, model integracji europejskiej – w postaci Europejskiej

Wspólnoty Węgla i Stali, która potem stopniowo przybrała formę Unii Europejskiej –

opierał się (i tak jest do tej pory) niemal wyłącznie na poziomie gospodarczym. Jest to

podejście  błędne,  zdaniem  de  Benoist,  gdyż  koncentracja  wyłącznie  na  sferze

ekonomicznej (wspólny rynek, wspólna waluta itp.) prowadzi do zaniedbywania sfery

tożsamościowo-kulturowej i  politycznej.  Nie jest  to właściwa podstawa do integracji

europejskiej  –  twierdzi  Francuz.  Prowadzi  to  bowiem  do  zaniechania  projektu

politycznego sensu stricto lub innymi słowy – projektu cywilizacyjnego.  W miejsce

tworzenia  Europy  silnej,  autonomicznej i  suwerennej  politycznie  kreuje  się

plutokratyczny  „rynek  europejski”  –  scentralizowany,  kulturowo  homogenizujący  i

nastawiony wrogo wobec kwestii narodowej organizm149.

W perspektywie ND integrację europejską należy oprzeć na zasadach innych niż

dotychczas. Potrzebna jest bowiem integracja na poziomie politycznym i kulturowym –

w oparciu o wspólną historię, tradycję i tożsamość, która jednocześnie pielęgnowałaby

lokalne odrębności. Tym właśnie charakteryzować się ma model „imperialny”. Nurt ND

w żadnym razie  nie  lekceważy  kwestii  ekonomicznej,  ale  podkreśla  że  gospodarka

147 Idem, Imperium – kwestionariusz, „Trygław” 2015, nr 16 , s. 8
148 Ibidem.
149 M. O’Meara, New Culture, New Right. Anti-Liberalism in Postmodern Europe, London 2013, s. 232.
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winna być podporządkowana długofalowym celom politycznym i cywilizacyjnym150. W

miejsce  obecnego modelu  neoliberalnego,  ND opowiada się  za  zdecentralizowanym

modelem federalnym i relatywnym protekcjonizmem ekonomicznym w formie semi-

autarkicznego, kontynentalnego obszaru gospodarczego151.

„Dla nas, naród nie jest bytem drugorzędnym wobec ekonomii. To działalność

gospodarcza winna zostać podporządkowana potrzebom narodu (…). Ekonomia jest to

«środek»  polityczny,  a  nie  na  odwrót.  To  również  oznacza,  że  –  między  innymi  –

działalność gospodarcza winna wspierać «niepodległość narodową», a nie – tak jak jest

to  dzisiaj  –  zagrażać  niepodległości  narodowej  poprzez  (…)  politykę  wolnego

handlu”152.  „Życie gospodarcze nie może być zredukowane do wolnego handlu oraz

wartości  biznesowych  i  rynkowych.  Ekonomia  musi  brać  pod  uwagę  społeczną

rzeczywistość i nie może być całkowicie uwolniona od politycznej zwierzchności. Jak

najbardziej  możliwa  do  zrealizowania  jest  gospodarka  oparta  na  społecznym

solidaryzmie, z sektorem prywatnym, publicznym i dobrowolnymi zrzeszeniami takimi

jak spółdzielnie czy kooperatywy pracownicze. Dyktatura rynków finansowych musi

zostać zniszczona, zaś gospodarka bazować na realnej produkcji, a nie spekulacji”153. 

3.3.2. Demokracja organiczna 

„Według oryginalnego znaczenia, demokracja oznacza  «władzę ludu». Jednak,

władza ta może być interpretowana w różnoraki sposób. Najrozsądniejszym podejściem

wydaje się być historyczne, które opiera się na założeniu, że «autentyczna» demokracja

jest  przede wszystkim systemem politycznym ukonstytuowanym w starożytności”154.

Zdaniem  de  Benoist,  by  należycie  zbadać  czym  w  istocie  jest  demokracja,  należy

zwrócić się do demokracji greckiej, a nie do ustroju, które współczesny świat określa

tym mianem155.

Pojęcie  „demokracja”  w  dużej  mierze  uległo  rozmyciu  –  prawie  wszystkie

dzisiejsze państwa ukazują siebie jako demokratyczne, w tym również Demokratyczna

Republika Konga, czy Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna. Gdy de Benoist

mówi  o  demokracji,  ma  na  myśli  jej  oryginalną,  antyczno-grecką  wersję,  a  nie  jej

150 Ibidem, s. 233.
151 Ibidem, ss. 233-234.
152 A. de Benoist, Orientations pour des années…, s. 50.
153 Idem, Nowoczesność jako wróg tożsamości…, s. 10.
154 A. de Benoist, Problem of Democracy, London 2011, s. 19.
155 Ibidem, s. 21.
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liberalne  symulakrum – demokrację  liberalną  – z  jej  naciskiem na  rządy prawa.  W

ateńskim modelu demokracji, wszystkie decyzje polityczne były ustalane z obywatelami

w sposób bezpośredni,  a  obywatelstwo związane  było z  przynależnością  do polis  –

wspólnoty politycznej opartej o wspólną kulturę, religię i pokrewieństwo156 –  a nie z

niezbywalnymi prawami abstrakcyjnej jednostki. 

Istotna  jest  tutaj  kwestia  pojmowania  „wolności”.  Otóż  dla  starożytnych

Greków, wolność nie była rozumiana jako emancypacja,  tylko przynależność – jako

prawo i  zdolność  polityczna  do  uczestnictwa  w życiu  wspólnoty.  Wolność  nie  była

kojarzona z secesją, ale z więzią z  polis. „Nie była to «wolność jako autonomia», ale

«wolność  jako  uczestnictwo».  Nie  miała  ona  wykraczać  poza  wspólnotę,  ale  była

praktykowana w ramach «polis». Wolność implikowała przynależność”157. Rzuca się tu

w  oczy  oparcie  się  de  Benoist  na,  wprowadzonym  przez  Benjamina  Constanta158,

rozróżnieniu na wolność starożytnych i nowożytnych.

Demokracja  organiczna  opiera  się  więc  na  konkretnej  wspólnocie  etno-

kulturowej,  a nie  byciu obywatelem w sensie czysto formalno-prawnym. Prawdziwa

demokracja jest możliwa – wg de Benoist – tylko wtedy, gdy istnieje realne poczucie

wspólnego dobra i wspólnego przeznaczenia. A dzieje się to tylko w przypadku, gdy

156 „W pewnym sensie, «demos» i «etnos» są tożsame: demokracja jest pojmowana nie w stosunku do
jednostki,  ale  w  stosunku  do  «polis»,  to  znaczy  do  «zorganizowanej  społeczności».  (…)  Bycie
obywatelem, w pełnym tego słowa znaczeniu, oznaczało przynależeć do ojczyzny – tzn. do ojczystej
ziemi i  [wspólnej]  przeszłości.  Ateńczykiem się ktoś rodzi  – nie staje  się nim (poza nielicznymi
wyjątkami).  (…)  Polityczna  równość,  ugruntowana  poprzez  prawo  brała  się  ze  wspólnego
pochodzenia  (…).  Demokracja  zakorzeniona  była  w  pojęciu  «autochtonicznego»  obywatelstwa”.
Ibidem, ss. 23-24.

157 Ibidem, s. 25
158 Henri-Benjamin  Constant  de  Rebecque  (1767-1830),  nazwany  przez  E.  Fagueta  „wynalazcą

liberalizmu”,  był  jednym  z  pierwszych  osób  określających  się  jako  „liberał”.  Rozróżniał  on
demokrację  ateńską,  którą  opisywał  jako  bezpośrednio-partycypacyjną  i  demokrację  nowoczesną,
która oparta miała być na prawie, wolności od interwencji państwa i systemie reprezentacyjnym (z
powodu  znacznie  większej  liczby  ludności  w  społeczeństwach  nowożytnych  w  porównaniu  do
antycznych). Por. J. Trybusiewicz,  Idea wolności w myśli Benjamina Constant, „Archiwum historii
filozofii  i  myśli  społecznej,  t.  13”  1967,  s.  23:  „Constant  dokonuje  rozróżnienia  między
nowoczesnym a starożytnym pojmowaniem wolności. Wolność starożytnych polegała na zbiorowym
i  bezpośrednim  wykonywaniu  całej  władzy  (…).  Taka  wolność  –  polegająca  na  tym,  że  każdy
obywatel  jest  autentycznym  i  bezpośrednim  suwerenem  –  szła  w  parze  z  całkowitym
podporządkowaniem  jednostki  władzy  zbiorowości  (…).  Dzisiaj  podobna  wolność  jest  już
niemożliwa. (…) [P]o pierwsze państwa starożytne były państwami małymi, podczas gdy dzisiaj – w
całej Europie – (…) udział  [jednostki] we władzy jest tak dalece znikomy, iż staje się właściwie
abstrakcją. Drugą przyczyną sprawiającą, że wolność typu starożytnego jest dzisiaj anachronizmem,
jest rozwój handlu, który jako środek zdobywania dóbr zastąpił powszechnie wojnę (…). Fakt ten
wpływa  w  sposób  istotny  na  życie  społeczne  współczesnych  narodów.  Handel  nie  pozostawia
jednostkom wolnego czasu – na przykład na uprawianie polityki – jak to czyniła wojna: wymaga
nieustannej krzątaniny. Stąd konieczność delegowania władzy, przekazania jej w ręce reprezentantów.
Handel nie znosi  również jakiejkolwiek ingerencji  we własne sprawy:  oznacza ona jego zagładę.
Handel składania tedy ludzi do «żywego pragnienia niezależności». Jest więc on w pewnym sensie
ojcem nowożytnej wolności”. 
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wspólnotę  spaja  kultura,  dziedzictwo  i  pamięć  historyczna  –  a  nie  tylko  prawo do

udziału w głosowaniu.

„Demokracja  winna  być  oparta  nie  na  rzekomych  niezbywalnych  prawach

wykorzenionych  jednostek,  ale  na  obywatelstwie,  które  sankcjonuje  przynależność

człowieka  do  danego  ludu  -  tj.  kultury,  historii  i  przeznaczenia  –  i  do  struktury

politycznej,  w której się wykształciła. Wolność bierze się z tożsamości jako członka

ludu:  wolność  ludu  jest  podstawą  wszystkich  innych  wolności.  W  autentycznych

demokracjach, obywatele posiadają równe prawa polityczne jako członkowie tej samej

wspólnoty  narodowej.  (…)  Demokrację  opartą  nie  na  idei  oderwanej  jednostki  czy

‘ludzkości’,  ale  na  ludzie  jako  kolektywnych  organizmie  i  podmiocie  historycznym

można  by określić  mianem demokracji  organicznej.  Reprezentowałaby ona  logiczną

ewolucję demokracji greckiej”159.

3.3.3. Federalizm, subsydiarność, decentralizacja

Europa winna być strukturą federalną, która integrowałaby wszystkie jej części

składowe, jednocześnie uznawałaby ich autonomię. Warunkiem sine qua non renesansu

europejskiej cywilizacji jest afirmacja i pielęgnowanie historycznych kultur. Kluczowe

znaczenie ma tutaj zasada subsydiarności160.

W  perspektywie  de  Benoist,  model  imperialny  to  struktura  silnie

zdecentralizowana,  składająca  się  z  samorządnych  wspólnot.  Federalizm  zaś  to

właściwy sposób integracji owych wspólnot z imperium, który umożliwia zachowanie

im  względnej  autonomii.  Istotnym  punktem  odniesienia  jest  Johannes  Althusius161,

którego de Benoist stawia na równi z Thomasem Hobbesem, Niccolo Machiavellim,

Jeanem Bodinem czy Jean-Jacquesem Rousseau162.

Według niemieckiego myśliciela, jednostka nie jest bytem samowystarczalnym.

Sądzi on, że egzystencja ludzka zasadza się na przynależności do wspólnoty lub wielu,

współzależnych ze  sobą  wspólnot.  W swoim myśleniu,  Althusius  odwoływał  się  do

Arystotelesa  według  którego  człowiek  jest  „zwierzęciem  społecznym”,  z  natury

159 Ibidem, s. 98
160 A. de Benoist, Ch. Champetier, Manifesto for a European Renaissance…, s. 235.
161 Johannes Althusius (1563-1638) – niemiecki, kalwiński filozof, teoretyk państwa i prawa. Znany z

poruszania tematyki federalizmu i subsydiarności.  Jego głównym dziełem jest  Politica Methodice
Digesta, Atque Exemplis Sacris et Profanis Illustrata (1603).

162 A. de Benoist, Johannes Althusius (1557-1638) [w:] Idem, Critiques – Théoriques, Lausanne 2002, 
s. 283.
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dążącym do wzajemnej solidarności163. Co istotne, niemiecki filozof odrzucał koncepcję

prawa naturalnego, które głosiło że podstawowe prawa społeczne da się wyprowadzić

od jednostki – w oderwaniu od jej konkretnej przynależności politycznej164. 

Punktem wyjścia  rozważań  politycznych  Althusiusa  jest  idea  „symbiotycznej

społeczności” (consociato symbiotica), definiowana jako „organiczna grupa złożona z

bytów społecznych”.  Twierdził  on,  podobnie  jak  Cyceron,  że  życie  we  wspólnocie

wynika ze społecznej natury człowieka. Społeczeństwo bowiem jest pierwotne wobec

jednostki. Społeczeństwo to, po pierwsze, relacja pomiędzy członkami grupy, po drugie,

zbiór  umów  społecznych  i  politycznych,  konstytuujących  się  od  dołu  do  góry,

ustanowionych przez autonomiczne grupy („konsocjacje”) – od rodzin i gospodarstw

domowych, gildii i korporacji, miast i prowincji itp. Owe „konsocjacje” tworzą razem

pewną  całość,  grupując  się  od  najmniejszej  do  największej  i  na  każdym  z  tych

poziomów jednostki tworzą sieć wzajemnych stosunków społecznych. Państwo, z kolei,

widziane jest przez niego jako agregat symbiotycznych społeczności,  zrzeszonych na

zasadzie  subsydiarności.  Dla  J.  Althusiusa,  nauki  polityczne  to  metodyczny  opis

warunków życia społecznego, które nazywa „symbiozą”165.

Federalistyczna  wizja  znalazła  uznanie  u  de  Benoist,  gdyż  wolna  jest  od

wypaczeń  „jakobinistycznych”  (odgórna  centralizacja,  forsowna  unifikacja,  brak

poszanowania  dla  lokalnych  odrębności  itp.).  Decentralizacja,  federalizm  i

subsydiarność,  innymi słowy – budowanie  „od dołu” – umożliwia  stosunkowo duży

stopień  autonomii  dla  mniejszych  wspólnot  politycznych,  które  mogą  dzięki  temu

zachować swoją regionalną specyfikę i względną suwerenność. Całość jest natomiast

zachowana przez wielopoziomową sieć współpracy i władzy politycznej166. 

3.3.4. Geopolityka kontynentalna: Europa suwerenna vs. Pax Americana

ND krytycznie odnosi się do pojęcia „Zachodu”, gdyż – w ich mniemaniu – jest

ono mylnie uważany za synonim Europy (jest ono raczej symptomem wyobcowania

Europejczyków).  Właściwym  wyrazem  bliskoznacznym  byłby  termin

163 Idem, What is Sovereignty?, https://neweuropeanconservative.files.wordpress.com/2012/11/what-is-
sovereignty.pdf, odczyt z 28.03.2018 r. 

164 Ibidem.
165 Ibidem.
166 M. O’Meara, New Culture…, s. 231
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„Amerykanosfera”167.  W  perspektywie  ND  bowiem,  Stany  Zjednoczone  to  „anty-

Europa”168 – kształtować się ona miała bowiem niejako w kontrze do Europy. Imigranci,

którzy pierwsi znaleźli się na kontynencie amerykańskim chcieli kulturowego odcięcia

się  od Europy,  a  nie  stworzenia  jej  lepszej  wersji.  Symbolem nowego,  potencjalnie

lepszego,  społeczeństwa  był  dla  nich  biblijny  Izrael.  Innymi  słowy,  tożsamość

amerykańska obca jest tożsamości europejskiej. 

Jednym  z  elementów  ważniejszych  projektu  „Imperium  Europejskiego”  jest

geopolityka,  którą  można  określić  mianem „kontynentalnej”.  Jest  ona  prezentowana

jako  alternatywa  wobec  dominującego  dzisiaj  kierunku  euroatlantyckiego.  Uwagę

należy  zwrócić  przede  wszystkim na  to,  że  ND nie  rozpatruje  Europy jako  pojęcie

wyłącznie  geograficznego.  Europa  to  nie  tylko  kontynent,  ale  i  cywilizacja

ukształtowana przez grecką filozofię, prawo rzymskie, która jest swego rodzaju syntezą

pokrewnych  sobie  ludów,  głównie  pochodzenia  indoeuropejskiego..  Wszystko  to

wykształciło  specyficzne  dziedzictwo:  tożsamość,  mentalność,  instytucje  społeczne  i

normy moralne169.

„Historia  świata  to  historia  walk  potęg  morskich  z  potęgami  lądowymi  –

twierdzi  Carl  Schmitt170.  Prawdopodobnie  archetypicznym  przykładem  starcia

tallasokracji i tellurokracji są wojny punickie, czyli wojna Kartaginy i Rzymu. W erze

nowożytnej, miejsce Kartaginy – w oczach ND – zajęli Anglosasi – najpierw Anglicy, w

późniejszym czasie – Amerykanie. W rolę Rzymu zaś, wcielić się próbowali Niemcy,

później  Rosjanie171.  Istotne  jest  to,  że  rywalizacja  morsko-lądowa  zyskuje  rangę

symbolu  w  perspektywie  ND  gdyż  tallasokracja widziana  jest  jako  „morski

nomadyzm”, wrogo nastawiony do „zakorzenionych” kultur i ludów, tzn. osiadłych na

lądzie172. Strategicznym celem współczesnej Kartaginy (czyli USA) jest zdominowanie

„Rzymu” (czyli Europy), poprzez kulturową kolonizację, uzależnienie gospodarcze, jak

również rozlokowanie baz wojskowych. 

Do  czasu  upadku  Związku  Radzieckiego,  ND  zajmował  stanowisko:  „Ani

Zachód, ani Wschód”. Był to czas, gdy Europa podzielona była między dwa obozy –

liberalny i  komunistyczny.  Rozpad ZSRR oznaczał  ostateczny tryumf liberalizmu w

167 Ibidem, s. 219.
168 Ibidem, s. 176.
169 Ibidem, s. 235
170 C.  Schmitt,  Land  & Sea,  https://www.counter-currents.com/2011/03/carl-schmitts-land-sea-part-1/,

[dostęp:  15.03.2020].
171 Nawiązania  do dawnego Rzymu były  podejmowane jeszcze  przed  erą  nowoczesną  – niemieckie

„Święte Cesarstwo Rzymskie” lub rosyjska koncepcja „Trzeciego Rzymu”.
172 M. O’Meara, op. cit., s. 237
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Europie  i  –  co za  tym idzie  – całkowitą  hegemonię USA. Euroatlantyzm – NATO,

obecny  kształt  UE  powodować  ma  utrzymywanie  Europy  w  statusie  uzależnienia.

Jedynym  sposobem,  aby  Pax  Americana  przełamać,  to  zawiązać  sojusz  z  Rosją  i

Trzecim  Światem  (przeciwko  USA)173.  Odzyskanie  przez  Europę  prawdziwej

suwerenności  jest  możliwe  wyłącznie  przez  złamanie  amerykańskiej  hegemonii  na

Starym Kontynencie. 

3.4. Sojusz Europy i Trzeciego Świata: prawicowy tiermondyzm

W  perspektywie  ND,  Europa  znajduje  się  w  stanie  ekonomicznego  i

kulturowego uzależnienia od Stanów Zjednoczonych. Oczywiście, nie jest to pożądany

stan  rzeczy.  Nietypowy,  jak  na  ruch  kojarzony  z  prawicą,  stosunek  ND do  krajów

Trzeciego Świata jest tego właśnie wynikiem. 

Zacząć należy od uściślenia terminu „Trzeci Świat”. Do roku 1989 określał on te

państwa,  które  nie  zaliczały  się  ani  do  bloku  zachodnio-kapitalistycznego,  ani  do

wschodnio-komunistycznego.  Różnice  między poszczególnymi krajami  i  wtedy były

znaczące, a upadek obozu wschodniego postawił pod znakiem zapytania zasadność tego

terminu.  We  współczesnej  politologii  i  stosunkach  międzynarodowych,  najczęściej

stosuje się termin „kraje rozwijające się”174. Jednakże, do tego pojęcia również można

mieć  zastrzeżenia.  De  Benoist  podkreśla,  iż  sam  termin  „kraj  rozwijający  się”

nacechowany jest ideologicznie. Otóż brać się ma on z dominującego we współczesnym

świecie  zachodnim  przekonania,  że  „rozwinięcie”  danego  kraju  ujmowane  jest

właściwie wyłącznie w jego aspekcie gospodarczym. Ekonomia widziana jest bowiem

jako  czynnik  determinujący  egzystencję  narodową.   Zgodnie  z  perspektywą

ekonomizmu, wszystko ocenianie jest więc przez pryzmat efektywności gospodarczej i

porządku ilościowego – inne aspekty życia się bowiem zdewaluowane175. 

Jeżeli  jednak  patrzeć  z  punktu  widzenia  np.  siły  więzi  społecznych,  żywej

tradycji, czy życia duchowego, to w takim wypadku można by stwierdzić, że to Zachód

jest  „zapóźniony”.  De  Benoist  zwraca  uwagę  na  to,  że  kontekst  kulturowy  i

geograficzny ma ogromny wpływ na  zachowania  gospodarcze  i  konsumenckie  –  w

173 Ibidem, s. 219, 238
174 W. Giełżyński, Trzeci Świat – dwie trzecie świata, Warszawa 1984, s. 11.
175 A. de Benoist, Europe, Tiers Monde, même combat…, ss. 102-103.
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społeczeństwach tradycyjnych większość motywacji jest natury poza-ekonomicznej176.

Istnieją bowiem znaczące różnice między ludźmi z zachodniego kręgu kulturowego a

ludźmi z Trzeciego Świata. W tych drugich, bogactwo jest często pojmowane nie tylko

w wymiarze  materialnym,  ale  również  i  społecznym i  kulturowym177.  Proponowany

przez  Zachód  krajom  Trzeciego  Świata  model  rozwoju  opiera  się  na  linearnej,

stadialnej, i bezalternatywnej, koncepcji rozwoju społecznego, gdzie w toku stopniowej

konwergencji,  wszystkie  społeczeństwa  dążą  do  jednakowej  postaci  społeczeństwa

uznanego  za  rozwinięte,  „na  ruinach  społeczeństwa  tradycyjnego,  erozji  różnic  i

kolektywnych osobliwości i rozpowszechnienia anomii społecznej”178. 

Taką  wizję  uniwersalistycznego  rozwoju  de  Benoist  określa  mianem

„zhipertrofizowanego  etnocentryzmu”,  który  swoje  „nabrzmienie”  uznaje  za  prawdę

powszechną179. A jest tak dlatego, że ów model jednobiegunowego rozwoju powodować

ma stopniową dezintegrację tradycyjnych struktur społecznych i, w efekcie, zniszczenie

różnorodności  systemów  społeczno-politycznych180.  Innymi  słowy,  zachodnie

„wsparcie”  modernizacji  krajów  Trzeciego  Świata  stanowić  ma  de  facto  ich

dekulturację, tj. ekonomiczną i kulturalną zależność. 

Następstwem  promowania  zachodniego  modelu  kapitalistycznego  w

nieprzystosowanych  i  nieprzygotowanych  do  tego  krajach  Trzeciego  Świata  jest

zaburzenie ich tradycyjnego  modus operandi,  co daje w efekcie m.in. utratę rynków

zbytu  dla  lokalnych  rzemieślników,  masowy  exodus  ludności  wiejskiej,  gwałtowną

proletaryzację  itd.  Podsumowując,  to  co  ma  być  modernizacją  jest  tak  naprawdę

powtórną  kolonizacją.  Z  autentycznym rozwojem nie  ma  to  nic  wspólnego.  W ten

sposób – utrzymuje  de  Benoist  –  kraje  Trzeciego Świata  nigdy nie  wyjdą  ze  stanu

„nierozwinięcia”181.

W związku z tym, konieczna jest rewizja pojęcia „rozwoju”. To, co rozumie się

pod  tym  terminem w  zachodnim  kręgu  kulturowym  jest  wynikiem  wyboru

ideologicznego. Francuski myśliciel nie widzi żadnego powodu, by wszystkie kultury

na  świecie  miały  postawić  sobie  za  cel  główny  dążenie  do  wzrostu  ilościowego.

Zwrócić  należy,  jego  zdaniem,  na  to,  by  przestać  widzieć  „rozwój”  w  kategoriach

wyłącznie  ekonomicznych.  W  miejsce  stricte ilościowego,  de  Benoist  proponuje

176 Ibidem, s. 118.
177 Ibidem, ss. 129-130.
178 Ibidem, s. 105.
179 Ibidem, s. 84.
180 Ibidem, s. 86.
181 Ibidem, ss. 138-139.
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jakościowe  ujęcie  rozwoju,  definiowanego  jako  „równowaga”.  „Rozumiany  w

kategoriach czysto ekonomicznych, wzrost nie ma nic wspólnego z równowagą; jest

niczym  więcej  jak  synonimem  prymitywnego  wzrostu  produkcji,  który  w  żadnym

wypadku nie musi wiązać się z polepszeniem życia większości [obywateli – przyp. P.

B.]  (…).  Innymi  słowy,  wzrostu  nie  można  odrywać  od  czynników  poza-

ekonomicznych”182.  Za  dobry  przykład  przemyślanej  strategii  rozwoju,  de  Benoist

podaje Japonię, która swą modernizację oparła na dwóch fundamentalnych założeniach:

1) nie importować produktów, które nie są niezbędne dla wzrostu lokalnego przemysłu i

2) nie importować produktów, które są lub mogą być produkowane na miejscu, nawet

jeżeli  cena będzie wyższa183.  Przykład ten jest  o  tyle  istotny,  że produkty japońskie

kojarzyły  się  niegdyś  z  kiepską  jakością,  jednakże  dzięki  odpowiedniej  polityce

ekonomicznej,  Japonia zdołała  w końcu stać się  jedną z  potęg gospodarczych,  przy

jednoczesnym zachowaniu mocnej pozycji tradycji i kultury narodowej184. Francuz stoi

na  stanowisku,  że  Trzeci  Świat  nie  powinien  dążyć  do  kopiowania  rozwiązań

zachodnich  i  wyzbyć  się  w  ogóle  widzenia  światowej  gospodarki  jako  przestrzeni

homogenicznego  rynku.  Zamiast  tego  zaleca  zastosowanie  koncepcji  rozwoju

endogennego  w ramach wielkich  przestrzeni  autarkicznego rozwoju185.  Zdaniem de

Benoist, jedynie taka strategia umożliwi krajom Trzeciego Świata modernizację, która

zachowałaby również ich niezależność polityczną. 

Kolonizacja  –  stwierdza  de  Benoist  –  nie  była  wcale  korzystna  dla  państw

europejskich. Zwraca on uwagę na to, że kraje, które pierwsze rozpoczęły kolonizację

Ameryki  (Hiszpania  i  Portugalia)  późno  osiągnęły  wysoki  stopień  rozwoju

gospodarczego, w porównaniu do państw północnych. Z kolei, Francja i Anglia, w XIX

wieku, odnotowały relatywnie nieduży wzrost, w porównaniu do Niemiec. I właśnie w

tym upatruje Francuz drogę do potęgi gospodarczej Niemiec – jego zdaniem stało się to

nie pomimo nieposiadania kolonii, tylko właśnie dzięki temu186. 
182 Ibidem, ss. 128-129. Podobnie na sprawę zapatrywał się angielski ekonomista, Edward Mishan. Zob. 

E. Mishan, Spór o wzrost gospodarczy, Warszawa 1986.
183 Idem, Pour le Tiers monde, quelles solutions?, „Éléments pour la Civilisation Européenne” 1983-

1984, s. 45.
184 Idem, Europe, Tiers Monde, même combat…, s. 204.
185 Idem, Pour le Tiers monde, quelles solutions?…, s. 39.
186 Idem,  Europe,  Tiers  Monde,  même  combat…,  s.  25.  Podobną  opinię  wyraża  Piotr  Kownacki:

„Stosunkowo  nieznaczny  stopień  niemieckiego  zaangażowania  w  kolonizację  świata  nie  można
uznać  za  przypadkowy.  Było  ściśle  to  powiązane  z  priorytetem  wewnętrznych  reform,  którym
zaangażowanie kolonizacyjne nie sprzyjało. Skłanianie i zachęcanie do kolonizacji przejawiane przez
kanclerza  Bismarcka  i  kierowane  do  pozostałych  państw  europejskich  było  obliczone  na  ich
osłabienie  poprzez  uwikłanie  w  kolonizacyjnych  bataliach  i  pomniejszanie  ich  zdolności  do
przeciwdziałania niemieckiemu wyzwaniu gospodarczemu”. P. Kownacki,  Trzeci Świat a polityczny
aspekt globalizacji gospodarczej, Warszawa 2006, s. 28. 
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Antykolonializm ND wynika z postawy antyuniwersalistycznej, jak również –

antychrześcijańskiej.  Niesienie Słowa Bożego było wszakże silnie obecną motywacją

wśród  zdobywców  Nowego  Świata187.  Ponadto,  de  Benoist  traktuje  rasizm  jako

nowoczesną  formę  uniwersalizmu  o  genezie  biblijnej,  samemu  prezentując  postawę

„przeciw wszystkim rasizmom”. Nie chodzi bowiem tylko o sam fakt podboju Nowego

Świata,  a  przede  wszystkim  o  kwestię  dekulturacji  ludności  rdzennej  poprzez  jej

forsowną ewangelizację188. Chrześcijańskie klisze myślowe nadal mają oddziaływać na

politykę  –  współczesna,  „uniwersalna  misja  demokratyczna”  (polityka  zagraniczna

USA) ma być właśnie jej przejawem.  

PODSUMOWANIE I WYJAŚNIENIA

Nie  jest  łatwo  adekwatnie  sklasyfikować  ND.  Jest  to  nurt  tyleż  bogaty,  co

zróżnicowany i wielopłaszczyznowy, co sprzyja wielu nieporozumieniom. 

Po pierwsze, należy podkreślić, że ND nie jest ruchem politycznym189. ND jest

ruchem kulturowym i  intelektualnym,  szkołą  myślenia.  W związku z tym,  wszelkie

próby sytuowania i klasyfikowania „na siłę” prowadzić muszą w sposób konieczny do

zniekształceń  lub  redukcji,  które  w  żaden  sposób nie  pomagają  go  zrozumieć  czy

wyjaśnić.  Tak  jak  wspomniane  było  w  rozdziale  wstępnym,  sam  termin  „Nowa

Prawica” jest etykietką nadaną przez przeciwników ruchu – nie została ona ukuta przez

jego reprezentantów. ND ma, oczywiście, znaczący komponent polityczny, ale jest to

element nurtu – w żadnym wypadku nie stanowi jego całości. Spuścizna ideowa ND

obejmuje bardzo rozległą i zróżnicowaną tematykę na którą składają się prace, m.in. z

dziedziny  epistemologii,  fizyki  teoretycznej,  polemologii,  lingwistyki,  ekonomii,

religioznawstwa,  prawa,  ekologii190.  Próby  opisywania  ND  jako  nurtu  stricte

politycznego, przy pomijaniu jego poziomu filozoficznego, czy teologicznego, wydają

187 H. Zinn, Ludowa historia Stanów Zjednoczonych. Od roku 1492 do dziś, Warszawa 2016, s. 30. Warto
wspomnieć  o  fakcie,  iż,  Kościół  katolicki  niejako  „zalegalizował”  kolonialny  podział  Ameryki
Południowej  między  Hiszpanią  i  Portugalią  w  roku  1494,  poprzez  układ  w Tordesillas.  Zob.  P.
Kownacki, op. cit, ss. 24-25. 

188 A. de Benoist,  Les métamorphoses  du colonialisme,  „Éléments  pour la  Civilisation Européenne”
1983-1984, nr 48-49, s. 6.

189 Por. idem, Alain de Benoist Answers Tamir Bar-On, „Journal for the Study of Radicalism” 2014,
vol. 8, nr 1, s. 143; T. Sunić, Against Democracy and Equality…, s. 11.

190 Idem, Alain de Benoist Answers Tamir Bar-On…, s. 145
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się intelektualną nieuczciwością lub po prostu brakiem rzetelności. Niestety, jest to dość

często spotykane wśród badaczy, zwłaszcza w przypadku prac anglojęzycznych191. 

Klasyfikowanie  „Nowej  Prawicy”  po  prostu  jako  politycznego  nurtu

prawicowego na podstawie nazwy ma taki sam sens jak próba opisu książki po samym

jej tytule. Można jednak odnieść wrażenie, że ma to nieraz miejsce. Tytuł artykułu o ND

autorstwa  Jarosława  Tomasiewicza  brzmi:  Przeciwko  równości  i  demokracji:  Nowa

Prawica we Francji (1993). Tamir Bar-On z kolei stwierdził – rzekomo za Tomislavem

Suniciem  (nie  podając  źródła)  –  że  myśliciele  ND  z  zasady  odrzucają  równość  i

demokrację192.  Biorąc  pod  uwagę,  iż  jedno  z  bardziej  znanych  opracowań  ND,

autorstwa Tomislava Sunicia, ma tytuł  Przeciwko równości i demokracji: Europejska

Nowa  Prawica (1990)193,  nie  ma  tutaj  raczej  mowy  o  zbieżności  całkowicie

przypadkowej.  Należy  się  pokrótce  nad  tym  pochylić.  Otóż  wyrażenie  „przeciwko

równości  i  demokracji”,  wbrew  pozorom,  nie  oddaje  wcale  treści  ideowej  ND.

Zastosowane przez Sunicia chwytliwe wyrażenie gra rolę prowokacji intelektualnej194. 

„Angielskie wydanie książki Tomislava Sunicia nosi tytuł «Przeciwko równości

i demokracji». Domyślam się, że autor wybrał ten tytuł w celu prowokacji – tytuł, który

zawsze uważałem za niewłaściwy! Muszę z całą mocą podkreślić,  że ND nigdy nie

zajmował  pozycji  wrogich  równości,  czy  demokracji.  Był  krytyczny  wobec

egalitaryzmu i podkreślał ograniczenia liberalnej demokracji – co jest zupełnie odrębną

sprawą. Równość i egalitaryzm mają ze sobą mniej więcej tyle wspólnego, co wolność i

liberalizm,  co  uniwersalne  i  uniwersalizm,  co  dobro  wspólne  i  komunizm.  Celem

egalitaryzmu jest  implementacja  równości tam, gdzie nie ma na nią miejsca i  gdzie

rozmija  się  z  rzeczywistością,  jak  np.  w  sytuacji  gdy  ktoś  twierdzi,  że  wszystkie

jednostki  mają  takie  same  zdolności  i  umiejętności.  Zamiarem  egalitaryzmu  jest

również  ujmowanie  równości  jako  synonimu  «tego  samego»,  tzn.  antonimu

różnorodności  (…).  Równość  między  mężczyzną  i  kobietą,  przykładowo,  nie  znosi

różnic  między  obiema  płciami.  Analogicznie,  równouprawnienie  w  demokracji  nie

191 Dokładnie ten zarzut wysuwa de Benoist w kierunku Tamira Bar-Ona. Zob. ibidem s. 144.
192 T. Bar-On,  The French New Right. Neither Right, nor Left?, „Journal for the Study of Radicalism

2014, vol. 8, nr 1, s. 12.
193 J.  Tomasiewicz,  Przeciwko równości  i  demokracji.  Nowa Prawica we Francji [w:] Idem,  Między

faszyzmem i anarchizmem. Nowe idee dla nowe ery, Pyskowice 2000, ss. 25-28.
194 „(…) niejeden mógłby się sprzeciwić temu, że używam tytułu «Przeciwko równości i demokracji».

Byłoby  znacznie  prościej,  gdybym  zamiast  tego  użył  terminów  takich  jak  «tłumokracja»,
«plutokracja»,  «mafiokracja»,  «kleptokracja»,  czy  «demokratyzm»  w  celu  potępienia
postkomunizmu i  obecnego  systemu  liberalno-demokratycznego  –  oba  systemy,  które  z  godnym
podziwu uporem,  pozują  na  «jedyną prawdziwą demokrację».  T.  Sunić,  Against  Democracy  and
Equality…, s. 13.
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presuponuje tego, że wszyscy obywatele muszą być tacy sami czy też mieć te same

uzdolnienia; raczej to, że muszą mieć te same prawa, w oparciu o przynależność do tego

samego ciała politycznego”195 .

We wspomnianym wcześniej artykule, J. Tomasiewicz stwierdza m.in., że: 1) wg

ND człowiek jest  zwierzęciem takim samym jak wszystkie  inne196,  2)  w związku z

powyższym ND afirmuje  społeczny  darwinizm,  3)  ND odrzuca  ideę  równości  jako

„sprzeczną z naturą”, 4) wg ND demokracja jest systemem nierealnym, gdyż prawem

przyrody jest nierówność197.

Po pierwsze, jedną z kardynalnych cech ND jest antyredukcjonizm – człowiek

nie jest uważany za „zwierzę takie samo jak wszystkie inne”, co opisane już zostało w

niniejszym  rozdziale.  Po  drugie,  nurt  ND  ani  nie  głosi  „kultu  przyrody”  (w

jakiejkolwiek formie198), ani nie popiera darwinizmu społecznego. Ostatnie twierdzenie

wydaje  się  już  całkowicie  kuriozalne,  zwłaszcza  gdy weźmie  się  pod uwagę,  iż  de

Benoist  poświęcił  całą  książkę  –  Démocratie:  le  problème (1985)  –  obronie

demokracji199 (artykuł  Tomasiewicza  pojawił  się  siedem lat  po  pierwszym wydaniu

wspomnianej książki de Benoist). 

ND  jest  często  opisywany  jako  „elitarystyczny”200.  Jest  to  źródło  wielu

nieporozumień.  Z całą  pewnością  nurt  ND  nie  jest elitarystyczny  w  sensie

kapitalistyczno-ekonomiczno-materialistycznym,  czy  przyrodniczno-społeczno-

darwinistycznym. Zastanowić się wpierw należy w jakim sensie można w ogóle mówić

o „elitaryzmie”.  J.  Tomasiewicz używa również terminu „arystokratyzm”, który jest

195 A. de Benoist,  The New Right: Forty Years After [w:] T. Sunić,  Against democracy and equality…,
ss. 18-19. 

196 J. Tomasiewicz powołuje się na cytat z Konrada Lorenza, który – w istocie – był jedną z inspiracji dla
ND, ale bycie inspiracją nie oznacza przyjmowanie każdego, pojedynczego twierdzenia w sposób
bezkrytyczny.

197 J. Tomasiewicz, Przeciwko równości i demokracji…, s. 27.
198 „Pogaństwo”, czy też „neopogaństwo” bywa czasem utożsamiane z kultem przyrody proweniencji

społeczno-darwinistycznej. Choć zdarzają się ideologie darwinistyczno-społeczne, powołujące się na
„pogańskie” źródła w warstwie symboliczno-aksjologicznej (często w oparciu o płytko pojmowany
nietzscheanizm), nie jest to w żadnym wypadku reguła. Sam de Benoist nieraz podkreślał to, że nie
można sprowadzać „pogaństwa” do czczenia przyrody. Zob. A. de Benoist,  Wywiad z Alainem de
Benoist, rozm. przepr. P. Bielawski, „Trygław” 2015, nr 16, s. 31.

199 „Dzisiaj,  legitymizację polityczną można oprzeć wyłącznie na suwerenności  ludu,  tzn.  może być
tylko demokratyczna. Krytyka demokracji «z prawa» jest dla mnie bardzo mało przekonująca. Wielką
zaletą demokracji jest to, ze jest jedynym systemem, który uniemożliwia uczestnictwo wszystkich
obywateli w sprawy publiczne”. Idem, Imperium – kwestionariusz,  „Trygław” 2015, nr 16, s. 6.

200 Zob.  T.  Bar-On,  The French New Right.  Neither  Right,  nor Left?…,  s.  33;  Idem,  Rethinking the
French  New  Right,  New  York  2013,  s.  57,  passim;  J.  Tomasiewicz,  Przeciwko  równości  i
demokracji…, s. 28; J. Bartyzel,  Metapolityka,  http://www.legitymizm.org/ebp-metapolityka [dostęp
5.06.2021].
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tylko nieco lepszy, nie jest jednak do końca trafny ani wyczerpujący. Sam de Benoist

odrzuca określanie ND mianem „elitarystyczny” lub „hierarchiczny”201.

„Nowa  Prawica  (…)  nie  broni  wartości  «arystokratycznych»  ale  wartości

społeczeństw tradycyjnych,  tzn.  wszystkich  nieopanowanych przez nowoczesność.  Z

tradycyjnego  punktu  widzenia,  wartości  arystokratyczne  i  ludowe  są  w  zasadzie

tożsame.  Są  to  wartości  charakterystyczne  dla  etyki  honoru.  W przeciwieństwie  do

wartości ekonomicznych czy handlowych, są to wartości bezinteresowności i hojności,

które znajdują wyraz w systemie wzajemnego obdarowywania się”202.

I w innym miejscu: 

„Jestem głęboko przekonany, że wartości arystokratyczne i wartości ludowe są

fundamentalnie tożsame, czy też wzajemnie się uzupełniające. Jedne i drugie stoją w

opozycji  do  wartości  burżuazyjnych [podkreślenie  –  P.B.].  Mówiąc  o  wartościach

arystokratycznych mam na myśli: poczucie honoru, odwagę, wierność danemu słowu,

wymaganie  od  siebie,  bezinteresowność,  poczucie  poświęcenia  i  wdzięczności.

Wartości ludowe, również związane z ziemią, w dużej mierze pokrywają się z tamtymi,

do  czego  dodałbym  to,  co  George  Orwell  zawarł  w  pięknym  wyrażeniu  «zwykła

przyzwoitość» («common decency»)”203. 

Prawica liberalna, opiewająca wolny rynek, liberalizm gospodarczy i globalny

kapitalizm oparta jest na przedsiębiorczym etosie burżuazyjnym. ND znajduje się, pod

tym  względem,  na  przeciwległym  biegunie,  gdyż  centralnym  dla  niej  jest

arystokratyczny  etos  honoru.  Na  poziomie  symbolicznym,  bourgeois to  wróg

arystokraty  –  są  to  dwa  kompletnie  odmienne  systemy  wartości.  Etos  ND  to  etos

szlachetności,  chwały  i  poświęcenia,  a  nie  etos  interesowności,  przedsiębiorczości  i

gromadzenia  kapitału204.  Istotą  jest  harmonia,  a  nie  wzrost;  ład,  a  nie  rywalizacja.

201 A. de Benoist, Alain de Benoist answers Tamir Bar-On…, s. 157.
202 Idem,  Interview  with  Alain  de  Benoist,  rozm.  przepr.  B.  Sylvain  [w:]  G.  Johnson  (red.),  North

American New Right, San Fransisco 2012, ss. 70-71.
203 A. de Benoist, Mémoire vive…, ss. 12-13.
204 „Musimy  zrewidować  nasze  wartości,  musimy  wskrzesić  wartości  (…)  i  tymi  wartościami  są:

Tradycja – nie tylko tradycja ze średniowiecza, ale i tradycje Homera; Przyjaźń, Honor, Poświęcenie i
oczywiście odrzucenie materializmu. I tutaj mamy wiele punktów wspólnych ze starym Kościołem
Katolickim. (…) Nie ocenianie kogoś przez pryzmat jego samochodów i jego domów, ale według
jego wiedzy, jego książek, jego znajomości języków. Tak powinniśmy oceniać ludzi. Jeśli udałoby się
nam stworzyć elitę, i może nam się to udać, to nie takie trudne, to moglibyśmy wtedy dostarczyć
nowe wartości (…). Teraz, co mamy? Mamy totalne, jak mawiał Nietzsche ze 150 lat temu, totalne
przewartościowanie wszystkich wartości. Teraz, wzorcem dla młodych Polaków nie jest Sienkiewicz,
wzorcem jest  kanciarz,  menedżer bankowy – i to jest  niefortunne. Tak długo jak wzorcami będą
kanciarze (…), mali gangsterzy którzy spekulują pieniędzmi – tak długo jak to będzie wzorzec dla
młodego pokolenia, to się nam nie uda. Musimy naruszyć, musimy zmienić i zamienić te wartości.
Szlachetność duszy,  Przyjaźń,  Poświęcenie – to  musi  być  naszym motorem działania”.  T.  Sunić,
Wywiad z Tomislavem Suniciem, rozm. przepr. P. Bielawski, „Trygław” 2015, s. 47.
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Innymi  słowy,  współczesne,  kapitalistyczne  „społeczeństwo  rynkowe”  nie  stanowi

żadnego punktu odniesienia, jeśli chodzi o wyznaczanie kryteriów bycia elitą, gdyż ono

same jest zaprzeczeniem elitaryzmu (z „arystokratycznego” punktu widzenia). Na rynku

nie  ma  żadnej,  uświęconej  wyższym porządkiem,  hierarchii,  honoru  ani  miejsca  na

wyższe  wartości  –  liczy  się  ten,  kto  więcej  posiada.  Bourgeois nie  liczy  się  z

imponderabiliami, gdyż jeżeli czegoś nie można policzyć, zważyć, kupić lub sprzedać –

to nie ma żadnego znaczenia. 

Jeżeli mówić można o jakimkolwiek (symbolicznym) elitaryzmie w nurcie ND,

to  wynika  on  z  przyjęcia  Dumézilowskiego  modelu  trójfunkcyjnego205 jako  punktu

odniesienia, w którym to funkcja ekonomiczna (trzecia) znajduje się na samym dole

hierarchii,  podczas  gdy  w  nowoczesnym  społeczeństwie  rynkowym  stała  się  ona

normatywną.  Oznacza  to,  że  –  w perspektywie  ND – odwrócony został  tradycyjny,

(indo-)europejski  porządek  społeczny.  Jakakolwiek  więc  hierarchia,  wytworzona  w

ramach społeczeństwa rynkowego, implicite uznana jest za nieważną lub, w najlepszym

wypadku,  pozbawioną  większego  znaczenia.  Nie  ma bowiem wartości  moralnej  ani

kulturowej  „elita”,  której  legitymizacją  jest  posiadany  kapitał.  Nowo-prawicowy

„elitaryzm”,  czy  „arystokratyzm”  ma zdecydowanie  więcej  wspólnego  z  poczuciem

misji, obowiązku i solidarności, wobec „niżej usytuowanych”, niż z butą, wyniosłością i

darwinizmem społecznym –  i właśnie to ma świadczyć o „arystokratyzmie”. W tym, i

tylko  w  tym,  znaczeniu  mówić  można  o  „elitaryzmie”  w  nurcie  ND206,  choć

zdecydowanie  trafniejszym  określeniem  byłby,  jakkolwiek  paradoksalnie  on  brzmi,

(antyburżuazyjny) „arystokratyczny populizm”207. 

CZY ND JEST „FASZYZMEM”? 

Można  się  nieraz  spotkać  z  określaniem  ND,  zwłaszcza  w  opracowaniach

anglojęzycznych,   jako  ruchu  „antydemokratycznego”,  czy  wręcz  wprost

205 Zob.  G. Dumézil,  Mitra-Varuna. An Essay on Two Indo-European Representations of Sovereignty,
New York  1988;  Idem,  Na tropie  Indoeuropejczyków.  Mity  i  epopeje.  Z  Georges’em Dumézilem
rozmawia Didier Eribon, Warszawa 1996.

206 Oczywiście, mowa jest o elitaryzmie w doktrynie ND. Kwestia struktury organizacyjnej GRECE jest
zupełnie odrębną sprawą. 

207 Inspiracji dla owego, bardzo charakterystycznego, podejścia dopatrzeć by się można w myśli Arthura
Moellera van den Brucka, który postulował sojusz Konserwatysty z Rewolucjonistą (Socjalistą) w
celu zwalczania wspólnego wroga – Liberała. Por. P. Bielawski,  Arthura Moellera van den Brucka
konserwatywno-rewolucyjna krytyka liberalizmu, „Pro Fide Rege et Lege” 2018, nr 2 (80), s. 193. 
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„faszystowskiego”208. Uzasadniane jest to tym, że ND miałoby jakoby przechować lub

przeformuło1wać wątki określane jako faszystowskie, by nadać im nową postać. 

Przyjmowanym  najczęściej  standardem  w  większości  anglojęzycznych

opracowań209 jest przyjęcie definicji faszyzmu autorstwa Rogera Griffina, który określa

istotę  faszyzmu jako złożoną  z  dwóch głównych  komponentów:  a)  populistycznego

ultra-nacjonalizmu i b) mitu palingenetycznego. Przy okazji omawiania owej definicji,

Griffin  konstatuje,  że  „populistyczny  ultra-nacjonalizm”  jest  to  „bardzo  elastyczny

termin, na który składa się wiele organicznych, a więc anty-indywidualistycznych, anty-

racjonalistycznych, anty-liberalnych, a przede wszystkim anty-egalitarnych koncepcji

państwa  narodowego  czy  wspólnoty  etnicznej”.  Drugi  element,  czyli  „mit

palingenetyczny”  oznaczać  ma  „wizję  procesu  odrodzenia  lub  regeneracji  mającej

zakończyć  proces  upadku,  dekadencji  lub  rozkładu”210.  „Faszyzm”  w  rozumieniu

Griffina  to  bowiem  rodzaj  typu  idealnego  bardziej  niż  opis  określonej  doktryny.

Spektorowski  podaje również drugą,  niemal  identyczną definicję  autorstwa Stanleya

Payne’a,  który  faszyzm  definiuje  jako  „formę  ultra-nacjonalizmu  dążącego  do

narodowego odrodzenia”211.  

Nie ulega wątpliwości, że wyżej przedstawiona definicja jest niezwykle szeroka

i  bardzo  elastyczna.  Dla  porównania,  Jarosław  Tomasiewicz  przyjmował  węższe

rozumienie  tego terminu.  Uważał  on,  że  faszyzm, po pierwsze,  charakteryzował  się

swoistym „stylem”, na który składał się kult witalności, młodości, dynamiki i siły. Po

drugie,  najbardziej  oryginalnym wkładem faszyzmu w myśl  polityczną  był  koncept

państwa  totalitarnego.  Po  trzecie,  na  poziomie  kultury,  istniał  postulat  narodzin

„Nowego  Człowieka”.  Po  czwarte,  faszyzm  będąc  deklaratywnie  przeciw

nowoczesności, faktycznie przeprowadzał sam modernizację. Po piąte, uniformizacja,

czyli  chęć  dokonania  totalnej  homogenizacji  kulturowej  poprzez  centralizację

208 De Benoist wielokrotnie odżegnywał się od, jakkolwiek rozumianego, faszyzmu i za każdym razem
protestuje, gdy ktoś faszyzm próbuje mu imputować. Za przykład niech posłuży jego polemika z T.
Bar-Onem: „Jeśli Bar-On chce połączyć ND z prawicą, to dlatego że usiłuje połączyć prawicę ze
skrajną prawicą, skrajną prawicę z faszyzmem i tak dalej. W tym celu, jest gotowy pójść na każdy
możliwy skrót, na każde możliwe uproszczenie i omijać wszystko, co nie zgadza się z jego tezami. I
tutaj właśnie dostrzec można fundamentalnie polemiczny charakter jego pracy”. A. de Benoist, Alain
de Benoist Answers Tamir Bar-On…, s. 146,

209 Zob. T. Bar-On,  Fascism to the Nouvelle Droite: The Dream of Pan-European Empire, „Journal of
Contemporary European Studies” 2008, vol. 16 nr 3, ss. 327-345; Idem, Where Have All The Fascists
Gone?, London and New York 2016; R. Griffin, Between metapolitics and apoliteia – The Nouvelle
Droite Strategy, „Modern & Contemporary France” 2010, 8(1), ss. 35-53; A. Spektorowski, The New
Right: Ethno-regionalism, ethno-pluralism and the emergence of a neo-fascist ‘Third Way’, „Journal
of Political Ideologies” 2003, 8(1), ss. 110-130.

210 R. Griffin, op. cit., s. 37.
211 A. Spektorowski, The New Right: Ethno-regionalism, ethno-pluralism…, s. 114.
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polityczną  i  militaryzację  społeczeństwa.  Tomasiewicz,  określając  różnicę  między

faszyzmem a konserwatyzmem (lub reakcjonizmem), konstatuje iż konserwatyści – w

przeciwieństwie do faszystów – opowiadają się za decentralizacją, autonomią prowincji

i poszanowaniem ich tożsamości. Podsumowując, zdaniem Tomasiewicza, warunkiem

koniecznym  do  zaistnienia  faszyzmu  jest  łączne  występowanie  dwóch  elementów:

pewnej wizji programowej oraz aparatu jej realizowania. „Sama idea «homogenicznych

wspólnot kulturowych» nie jest faszyzmem, a tylko retrospektywną utopią, obecną w

kierunkach  nawet  najdalszych  od  faszyzmu  (jak  bioregionalizm,  agraryzm  czy

Proudhonowski anarchizm). O faszyzmie można mówić dopiero wtedy, gdyby ten cel

wdrażany był  przez  totalitarne  państwo”212.  Tomasiewicz  równocześnie  zaznacza,  że

kłopoty z adekwatnym zdefiniowaniem terminu „faszyzm” wynikają m.in. z faktu, iż

ów  termin  został  zaanektowany  przez  publicystów  i  funkcjonuje  często  jako  epitet

mający zdyskredytować przeciwnika213. 

Można  odnieść  wrażenie,  że  publicystyczny  sposób  używania  terminu

„faszyzm” obecny  jest  niestety  również  w nauce.  Wydaje  się,  że  definicja  Griffina

stanowi nadużycie językowe, a motywy, które skłaniają jej zwolenników, i jego samego,

do jej stosowania mają charakter polityczny. Do takiej interpretacji skłania fakt, iż w

wielu z owych (anglojęzycznych) opracowań termin „faszyzm” (w oczywisty sposób

nacechowany wybitnie negatywnymi konotacjami) powtarzany jest  ad nauseum, przy

jednoczesnym przyjęciu bardzo szerokiej jego definicji. Może to budzić podejrzenie o

pisaniu pod z góry założoną tezę,  co sprowadzałoby naukę do – słusznej czy nie –

politycznej agitacji. Nauka ma natomiast za zadanie docierać do faktów, w sposób jak

najbardziej obiektywny i bezstronny. 

Brak zapędów totalitarnych i imperialistycznych, brak militarystycznej estetyki,

sprzeciw wobec społecznej uniformizacji, postawa bardziej refleksyjna niż rewolucyjna,

brak autorytaryzmu, brak populistycznej demagogii, brak antysemityzmu, poparcie dla

demokracji,  opowiedzenie  się  za  decentralizacją,  autonomią  regionalną  i  zasadą

subsydiarności skłaniają do uznania, iż ND znacznie bliżej jest do konserwatyzmu niż

faszyzmu. 

212 J.  Tomasiewicz,  W poszukiwaniu istoty faszyzmu,  „Historia  i  Polityka” 2009-2010, nr 2-3 (9-10),
s. 136.

213 Ibidem, s. 122.
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POZYCJONOWANIE ND NA OSI LEWICA-PRAWICA

Czy pomimo niejednoznaczności ND, można w jakiś sposób go sklasyfikować,

umieszczając ów nurt w określonej kategorii? Przeszedł on bowiem widoczną ewolucję

w ciągu swego kilkudziesięcioletniego istnienia. 

Jacek Bartyzel w artykule pt. Próba teoretyzacji pojęcia ‘prawica’, podejmując

próbę systematyzacji owego pojęcia, wprowadził pentadę odmian prawicy: 

1) tradycjonalistyczna ‘skrajna prawica prawicy’ (m.in. ultramontanizm, karlizm,

tradycjonalizm katolicki, tradycjonalizm integralny);

2) autorytarna  (reakcyjna)  ‘prawica  prawicy’  (m.in.  młoda  endecja,  frankizm,

salazaryzm, decycjonizm, amerykański paleokonserwatyzm, Nowa Prawica);

3) umiarkowane (konserwatywne lub narodowe) ‘centrum prawicy’ (m.in. toryzm

brytyjski,  konserwatywny  liberalizm  arystokratyczny,  włoski  neogwelfizm,

konserwatyzm krakowski); 

4) demokratyczno-plebiscytarna  ‘lewica  prawicy’ (m.in.  bonapartyzm,  klasyczny

liberalizm, neoliberalizm, wczesna endecja, prawica chrześcijańsko-społeczna);

5) narodoworadykalna  i  socjalna  ‘skrajna  lewica  prawicy’  (m.in.  narodowy

bolszewizm,  terceryzm,  belgijski  „Rex”,  falangizm  hiszpański,  integralizm

brazylijski)214.

Interesujący nas nurt zaliczony został w powyższej klasyfikacji do „autorytarnej,

reakcyjnej prawicy prawicy”. O ile zaliczenie wczesnej fazy ND do owej kategorii nie

budzi  specjalnych  zastrzeżeń,  o  tyle  zaliczenie  ND  w  swej  późnej  fazie  do  owej

kategorii  budzić  może  wiele  wątpliwości.  Tyczy  się  to  zarówno  zagadnień

gospodarczych,  stosunku  do  państw  Trzeciego  Świata,  jak  również  stosunku  do

demokracji, który – jak już było wcześniej wspominane – jest zdecydowanie pozytywny.

Co  niezwykle  interesujące,  Bartyzel  w  innym  swym  artykule  pt.  Prawica215,  na

praktyczne ten  sam temat  i  używając  tej  samej  pentady,  umieszcza  ND w ostatniej

kategorii, czyli w ‘skrajnej lewicy prawicy’. Jest to całkiem wymowne, gdyż pokazuje

trudność jednoznacznej klasyfikacji  nurtu,  który  notabene nigdy nie miał ambicji by

dostosować się do istniejących i utartych typologii. 

214 J. Bartyzel,  Próba teoretyzacji pojęcia ‘prawica’ [w:] R. Łętocha (red.), Religia, Polityka, Naród,
Kraków 2010, ss. 62-63. 

215 Idem, Prawica, http://www.legitymizm.org/ebp-prawica [dostęp 20.06.2021].
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Warto jednak zwrócić uwagę, jak wygląda perspektywa samej ND. Początkowo,

nurt  określał  się  jako  prawicowy,  gdzie  prawicowość  rozumiana  była  jako  anty-

egalitaryzm. Jednak, w  toku ewolucji, ND stawia się coraz bardziej poza podziałem

lewica-prawica. Sam de Benoist,  co najmniej od połowy lat 80.216,  dystansuje się od

etykiety „prawica”217 i przekonuje, że ów podział stał się dziś anachronizmem, gdyż w

żaden sposób nie oddaje rzeczywistości współczesnej polityki:

„Na  poziomie  światowym,  główne  przeciwieństwo  nie  istnieje  już  między

prawicą  a  lewicą,  liberalizmem  a  socjalizmem,  faszyzmem  a  komunizmem,

«totalitaryzmem»  a  «demokracją».  Jest  ono  między  tymi  co  chcą  świata

jednowymiarowego  i  tymi,  którzy  opowiadają  się  za  światem  pluralistycznym,

ufundowanym  na  różnorodności  kultur,  między  tymi  co  bronią  praw  «człowieka»

abstrakcyjnego i tymi, którzy bronią praw narodów oraz praw i powinności obywateli je

tworzących”218.

Dobrą egzemplifikacją powyższej perspektywy jest pogląd de Benoist na temat

masowej imigracji. Podczas gdy mainstreamowa prawica opowiada się za kapitalizmem

i  jest  zazwyczaj  przeciw  imigracji,  a  lewica  będąc  sceptycznie  nastawiona  do

kapitalizmu  aprobuje  imigrację,  francuski  myśliciel  opowiada  się  zarówno  przeciw

kapitalizmowi, jak imigracji masowej, gdyż dostrzega ich wzajemną zależność – uważa

je za naczynia połączone. W związku z tym, wszelkie próby wpasowywania się w obóz

czy to prawicy, czy lewicy pozbawione są, w tym przypadku, sensu. 

Co ciekawe, prezentowane wyżej stanowisko jest w dużym stopniu zbieżne z

proponowanym  przez  Michała  Kuzia,  alternatywnym  podziałem  politycznym  –  w

miejsce  lewicy  i  prawicy  stawia  on  globalizm i  lokalizm219.  Wydaje  się,  że  termin

216 Zdaniem S.  François, jeszcze w latach 70. zauważyć można, ze strony de Benoist, chęć zrzucenia
wiązania go stricte z prawicą. Zob. S. François, op. cit., s. 158.

217 „Osobiście,  już  od  ponad  ćwierćwiecza  przestałem  się  uważać  za  członka  którejkolwiek  gałęzi
prawicy i  okazywać z  nimi  solidarność (…).  Muszę  dodać,  że nie uznaję się  za przedstawiciela
współczesnej  lewicy,  która  sprawia,  że  nie  mam najmniejszej  ochoty  na  bycie  zaliczanym w jej
szeregi.  Można  mnie  określić  jako  „lewicowego  prawicowca”,  człowieka  lewicowych  idei  i
prawicowych  wartości.”  A.  de  Benoist,  Intelektualna  pustka  starej  prawicy,  https://xportal.pl/?
p=11030; [dostęp: 5.05.2021]. 

218 A. de Benoist, Europe, Tiers Monde, même combat, Paris 1986, s. 17.
219 „Podział na tradycyjną lewicę i prawicę stał się dla rzeczywistej polityki znacznie mniej istotny. To

nowy podział na globalistów i lokalistów zdaje się dziś organizować niemal wszystkie najważniejsze
procesy polityczne (…). Globaliści to (…) ci, którzy opowiadają się za niczym nieskrępowanymi
rynkami i rytualną już w dużym stopniu demokracją, a przeciw suwerenności politycznej, dającej
słabszym członkom społeczeństwa realną ochronę przed gospodarczymi zawirowaniami. Lokaliści to
zaś  ci,  którzy  wybierają  suwerenność  w  ramach  tradycyjnych  podmiotów  politycznych  i  są
zwolennikami zahamowania gospodarczej globalizacji. Zachodni lokaliści wyróżniają się zaś jeszcze
dodatkowo tym, że dla większości z nich suwerenność to również suwerenność ludu, a nie tylko
państwa,  odwołują  się  więc  do  idei  demokracji  przeciwko  oświeconemu  technokratyzmowi.  W
warstwie  religii  i  obyczajów  globaliści,  by  zwyciężyć,  muszą  podważyć  wszelkie  odmienności
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„lokalistyczny”  znacznie  trafniej  niż  „prawicowy”  oddaje  to,  w  jakim  ostatecznie

kierunku ND ostatecznie podążyła, a przede wszystkim w jaki sposób nurt sam siebie

postrzega. 

i kulturowe  „nierówności”.  Również  te  dotyczące  języka,  religii,  historii,  a  nawet  –  w  dalszej
perspektywie  –  podziału  na  płcie.  Lokaliści  odwrotnie:  by  mieć  podstawę  do  budowania
suwerenności muszą bronić odrębności i swoistości swoich ludów politycznych”. M. Kuź, Globaliści
vs. lokaliści, „Nowa Konfederacja” 2015, nr 3 (57), s. 4. 
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POGAŃSTWO – „RELIGIA EUROPY”

Według  Leksykonu  religioznawczego z  1998  r.,  „neopogaństwo”  należy

rozumieć jako „jeden z nurtów nowych ruchów religijnych nie stanowiący jednolitego

kierunku wyznaniowego; posiada liczne i różnorodne oblicza. Najczęściej pojawia się

pod postacią odradzających się dawnych religii etnicznych (np. n. celtyckie, germańskie

czy litewskie) odwołujących się do dawnych rodzimych mitologii i związanych z nimi

praktyk  rytualno-magicznych  względnie  do  ukształtowanej  na  ich  podłożu

duchowości”1.  Z  kolei,  „neopoganizm”  definiowany  jest  jako  „zjawisko  religijno-

społeczne  charakteryzujące  się  bądź  to  negacją  ortodoksji  chrześcijańskiej,  bądź  też

chrześcijaństwa  w  ogóle,  na  rzecz  powrotu  do  –  niekoniecznie  konsekwentnie

ujmowanych  –  religii  pogańskich  dominujących  na  danym  terenie  (…)  przed

przyjęciem  chrześcijaństwa”2.  Tak  jak  było  to  już  wcześniej  wspomniane,  ND  jest

szkołą myślenia, nurtem ideowym. Zaliczyć go więc można do „neopoganizmu”, nie

jest natomiast „neopogaństwem”, tj. nie jest to ruch religijny  sensu stricto, zajmujący

się odprawianiem obrzędów, czy organizacją życia wspólnoty religijnej. Dopuszczalne

jest za to stwierdzenie, że ND zajmuje się m.in. czymś, co nazwać by można „teologią

pogańską”3.

Gdy  de  Benoist  mówi  o  ‘pogaństwie’,  nie  ma  na  myśli  tradycji  religijnej

pojedynczego  ludu  (indo-)europejskiego.  Jest  to  dla  niego  konwencjonalny  termin,

oznaczający  zbiorczo  religie,  które  pojawiły  się  i  rozwinęły  w  Europie  przed

pojawieniem  się  chrześcijaństwa.  I  to  właśnie  one  stanowią,  w  jego  przekonaniu,

korzenie duchowe Europy4.  Innymi słowy, ‘pogaństwo’ de Benoist to swego rodzaju

komparatystyczny  konstrukt  intelektualny,  lub  też paradygmat  światopoglądowy,

będący  uogólnieniem  cech  przedchrześcijańskich,  (indo-)europejskich  religii

politeistycznych.  Wspólnym mianownikiem łączącym wszystkie  europejskie  tradycje

‘pogańskie’  ma  być,  opisana  przez  Georges’a Dumézila,  ideologia  trójfunkcyjna.

Zajmuje  ona  istotne  miejsce  w  myśli  ND,  jako  że  pojmowana  jest  nie  tylko  jako

naukowo zbadany fakt, ale traktowana jest również jako swego rodzaju aksjomat. Jest to

1 L. J.  P [L.  Pełka],  Neopogaństwo [w:]  Z.  Stachowski  (red.),  Leksykon religioznawczy,  „Przegląd
Religioznawczy” 1998, 3-4/189-190, s. 71.

2 A. P. [A. Paszko], Neopoganizm [w:] Ibidem, s. 70.
3 Collin Cleary stawia taką właśnie tezę.  Zob. C. Cleary, Paganism without Gods: Alain de Benoist’s

«On Being a Pagan» [w:] Idem, Summoning the Gods. Essays on Paganism in a God-forsaken world,
San Fransisco 2011, s. 62.

4 A. de Benoist,  Wywiad z Alainem de Benoist, rozm. przepr. P. Bielawski, „Trygław” 2015, nr 16, 
s. 31.
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model, którego struktura występować ma w religiach indoeuropejskich, jak również w

społeczeństwach   zbudowanych  wokół  tych  religii.  Wspominany  już  wielokrotnie

sprzeciw wobec egalitaryzmu w myśli ND uzasadniany jest „religijnie”, czyli właśnie

wspomnianym  modelem  –  hierarchicznym,  a  więc  ex  definitione  anty-egalitarnym.

Zakładając również,  że tożsamość  wspólnoty  określana  jest  w przeważającej  mierze

przez religię, dochodzi się również do wniosku, że model trójfunkcyjny jest  rdzennie

europejską strukturą  myślową  (wypieraną  później  stopniowo  przez  chrześcijański

egalitaryzm). 

Wspomnieć należy koniecznie, że rozumienie ‘pogaństwa’ przez de Benoist (tak

jak  i  całość  idei  ND)  podlegało  w  ciągu  lat  pewnej  ewolucji.  Należy wskazać

zasadniczo  dwa  okresy:  nietzscheański  (1968-1985)  i  heideggerowsko-eliadowski

(1986-dziś).  Pierwszy  okres  można  opisać  najkrócej  jako  quasi-ateistyczny  i

humanistyczny.  Jego  kulminacją  jest  prawdopodobnie  najbardziej  znana  praca  de

Benoist  na temat religii,  a mianowicie  Comment peut-on  être païen?  (1981).  Ujęcie

‘pogaństwa’ w  owej  pracy  jest  wyraźnie  nietzscheańskie.  Collin  Cleary  stwierdza

wręcz,  że ktoś nieżyczliwie nastawiony do de Benoist  mógłby wręcz skwitować,  że

‘pogaństwo’ o jakim de Benoist wspomina w owym dziele to „pozujący na pogaństwo

nietzscheański humanizm”5. Dwiema cechami charakterystycznymi tego właśnie ujęcia

pogaństwa są według Cleary’ego: a) antropocentryzm i b) teza o bogach i stworzeniach

mitycznych  jako  wymyślonych  przez  człowieka6.  Wiara  traktowana  jest  tutaj  przez

francuskiego myśliciela instrumentalnie i pragmatycznie. W centrum uwagi znajdują się

tutaj bowiem nie tyle wierzenia, religia czy kult ale antyczno-pogańskie wartości:

„Nie  ma  potrzeby  «wiary»  w  Jowisza,  czy  Wotana  –  czegoś  równie

absurdalnego jak  wiara  w Jahwe – by być poganinem.  Współczesne  pogaństwo nie

polega na stawianiu ołtarzy Apollonowi, czy na odrodzeniu kultu Odyna. Chodzi raczej

o  spojrzenie  poza  religię  i  (…)  odnalezienie  «wyposażenia  mentalnego»,  który  go
5 Ibidem, s 64.
6 Ibidem, s. 65. Bardzo ważnym w niniejszym kontekście jest, cytowany przez de Benoist, fragment

Wiedzy Radosnej Nietzschego o pożytku wielobóstwa: „Istniała (…) tylko jedna norma: «Człowiek»
– a każdy naród mniemał, że posiada tę jedną i ostateczną normę. Lecz ponad i poza sobą wolno było
widzieć mnogość norm: jeden bóg nie był zaprzeczeniem i lżeniem drugiego boga! Tu pozwalano
sobie nasamprzód na indywidua, tu czczono nasamprzód prawo indywidualne. Wynalazek bogów,
bohaterów i nadludzi wszelkiego rodzaju, jak i współludzi i podludzi, karłów, bogunek, centaurów,
satyrów, demonów, dyabłów był nieocenionem przygotowawczem ćwiczeniem do usprawiedliwienia
samolubstwa i świetnej wielmożności jednostki: wolność, której użyczono jednemu bogu przeciwko
innym  bogom,  nadawano  później  sobie  samemu  przeciwko  ustawom  i  obyczajom  i  sąsiadom.
Jednobóstwo natomiast, ta skostniała nauka o jednym normalnym człowieku – więc wiara w jednego
normalnego  boga,  obok  którego  istnieją  jeszcze  tylko  fałszywe  kłamne  bóstwa  –  była  może
największem niebezpieczeństwem dotychczasowej ludzkości”.  F. Nietzsche, Wiedza radosna, Łódź-
Wrocław 2010, ss. 179-180; A. de Benoist, On Being a Pagan…, s. 114. 
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[pogaństwo]  ukonstytuował,  «świata  wewnętrznego»  którego jest  odbiciem,  i  to  jak

świat  opisany przez  niego  jest  pojmowany.  Krótko mówiąc,  [pogaństwo]  polega  na

postrzeganiu bogów jako «ośrodków wartości» (…) a przekonań, które generują jako

systemów wartości: bogowie i wierzenia przemijają, ale «wartości» pozostają”7. 

De Benoist podkreśla więc  aksjologiczny wymiar „pogaństwa”, z pominięciem

religijności jako takiej. Jego zamiarem jest odrodzenie wartości, a nie samej wiary w

bogów, gdyż to nie ona jest jego zdaniem najważniejsza. Imperatywem moralnym dla

homo  paganus  jest  według  francuskiego  myśliciela  „przekraczanie  samego  siebie”

(Nietzsche) daleko bardziej niż czczenie bóstw. Zdecydowanie większy nacisk położony

jest na postawę niż wiarę sensu proprio.

W połowie lat 80., de Benoist znacząco zmienił swe postrzeganie pogaństwa.

Drugi okres – za początek którego uznać można publikację Éclipse du sacré (1986) –

odznacza  się  pewnym  oddaleniem  od  nietzcheańskiego  ujęcia8 i  przyjęciem

perspektywy daleko bardziej opartej na myśli Heideggera i  Eliadego. Wiąże się to z

odejściem  od  antropocentryzmu,  quasi-ateizmu9,  czy  tezy  o  bogach  jako  ludzkim

wymyśle. Zmianie ulega nawet sam język: w miejsce „przekraczania samego siebie”,

częściej  stosowane  są  terminy  takie  jak  „bycie”,  czy  „sacrum”,  jak  widać  to  w

poniższym cytacie: 

„Sacrum  (…)  jest  transcendentne  wobec  kondycji  ludzkiej  jednocześnie  nie

będąc transcendentnym wobec kosmosu. To bardzo ważne. U Greków boskość jest nie

tyle atrybutem Boga, ile – «w świetle sacrum» – stanowi osnowę egzystencji bogów.

Świat jest nie tyle «przedmiotem» bogów. To raczej bogowie stanowią jego emanację.

Istnienie  świata  jest  warunkiem  istnienia  bogów,  tak  jak  i  sacrum które  istnieje  w

obrębie  świata.  (…)  Rozpowszechnionym  w  antyku  było  przekonanie  o  tym,  że

egzystencja  człowieka  podległa  jest  wierze  w  bogów  i  wobec  sił  ponad  bogami.

Analogicznie  w  przypadku  religii  germańskiej:  to  przeznaczenie  rządzi  bogami.

7 A. de Benoist, On Being a Pagan…, ss. 15-16. 
8 Piętnaście lat po napisaniu Comment peut-on être païen? de Benoist przyznał, że dziś bez wątpienia

napisałby  pewne  fragmenty  tej  książki  w  nieco  mniej  nietzscheańskiej  perspektywie.  Pod  tym
względem, Éclipse du sacré to publikacja, która znacznie lepiej oddaje jego obecne poglądy.  A. de
Benoist,  Jésus et ses frères et autres écrits sur le christianisme, le paganisme et la religion, Paris
2006, s.  268. Gdyby porównać  Comment peut-on être païen?  do  Éclipse du sacré, to podczas gdy
pierwsza jest pracą stricte filozoficzną, tak druga jest już bardziej pracą filozoficzno-religioznawczą.
I tak np. oprócz omawiania samych koncepcji, pojawiają się również odwołania już do konkretnych
wierzeń ludów indoeuropejskich. 

9 „Wyzbycie się wszelkiej religijności, tak jak jest to w przypadku współczesnego świata zachodniego,
jest w moich oczach oznaką utraty człowieczeństwa. Nie jestem więc ateistą”. A. de Benoist, Jésus et
ses frères…, s. 203.
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Kosmiczna katastrofa «ragnarök», «zmierzch bogów», obrazuje twierdzenie o końcu

cyklu: bogowie sami mogą umrzeć”10. 

W  drugim  okresie  francuski  myśliciel  zrewidował  myśl  Nietzschego  pod

wpływem  Heideggera,  co  objawia  się  odejściem  od  „prometejskich”  inklinacji11,

których przejawem jest m.in. przekonanie o tym, że człowiek jest w stanie być sam dla

siebie panem i władcą. Już nie człowiek stawiany jest jako główny punkt odniesienia

„pogańskiej” refleksji, ale kosmos. Antropocentryzm stanowić ma bowiem jedną z cech

dystynktywnych  zachodniej  nowoczesności  (będącą  zlaicyzowaną  formą

chrześcijaństwa).  Pogaństwo,  z  kolei,  jest  tworem  przednowoczesnym.  I  tak  jak

„«sacrum  (…)  stanowi  przeciwieństwo  profanum»”12,  tak  człowiek  pogaństwa  jest

przeciwieństwem  człowieka  nowoczesnego.  Podczas  gdy  człowiek  nowoczesny,

funkcjonując w zdesakralizowanej rzeczywistości, mierzy, waży, oblicza i chce „mieć”,

tak „człowiek religijny tęskni do tego, by «być», uczestniczyć w realności, sycić się

siłą”, gdyż „dla wszystkich społeczeństw przednowoczesnych «świętość» oznacza tyle

co «siła» i ostatecznie «realność» jako taka”13. Istotną zmianą wobec pierwszego okresu

jest to, że w drugim okresie „pogaństwo” nie sprowadza się tylko do przyjęcia dawnego

systemu wartości – to również inny rodzaj (implicite bardziej „autentyczny”) bycia-w-

świecie. 

De  Benoist  nie  szczędzi  słów  krytyki  dla  współczesnych  neopogan,  którym

wydaje się, że można po prostu wznowić dawną wiarę. Nie jest bowiem autentycznym

poganinem  ktoś,  ktoś  kto  kocha  i  czci  „przyrodę” w  nowoczesnym (naukowo-

materialistycznym) tego słowa rozumieniu. Nie jest możliwe pozytywne nawiązanie do

„pogaństwa” bez uprzedniego, głębokiego zrozumienia tego, w jaki  sposób antyczni

ludzie pojmowali świat i przyrodę.   

Poniższa rekonstrukcja poglądów na temat pogaństwa u de Benoist oparta jest

na przyjęciu drugiego okresu jako bardziej reprezentatywnego.

10 A. de Benoist, Th. Molnar, Éclipse du sacré, Paris 1986, s. 100.
11 Co warto nadmienić, w roku 1970 de Benoist miał jeszcze zdecydowanie  pozytywny  stosunek do

postaci Prometeusza.  Zob. A. de Benoist, J. L. Marion,  Avec ou sans Dieu – L’avenir des valeurs
chrétiennes, Paris 1970, ss. 64-66 [za:] P. A. Taguieff, op. cit., ss. 188-189.

12 M. Eliade, Sacrum a profanum. O istocie sfery religijnej, Warszawa 2008, s. 7.
13 Ibidem, s. 9
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CZYM POGAŃSTWO NIE JEST

De  Benoist  zarysował  w  Jésus  et  ses  frères  Dumezilowską\  analizę

współczesnego  neopogaństwa.  Pierwszej  funkcji  odpowiada  podejście  duchowe  i

intelektualne, ufundowane na przyjaznej afirmacji spuścizny i systemu wartości, które

pozostawiły nam w spadku „wielkie kultury i  religie  starożytności”.  W niej  właśnie

sytuuje  Francuz  samego  siebie.  Drugiej  funkcji  odpowiadać  mają  „neopogaństwa

brutalne,  nietolerancyjne  i  etnocentryczne”,  oparte  na  kulcie  przemocy  i  będące  w

istocie  jedynie  karykaturą  dawnej  religijności.  Trzeciej  funkcji  odpowiadać  mają

neopogaństwa „głupkowate typu New Age” i „neopietyzm naturalistyczny”14. Francuz

bardzo mocno podkreśla, że koncepcja świata przedchrześcijańskich religii europejskich

nie sprowadzała się wcale do czczenia przyrody, a bogowie pogańscy nie byli  tylko

upersonifikowanymi  siłami  natury.  Jednakże,  niektóre  współczesne  grupy

neopogańskie, jak zauważa de Benoist, zdają się wierzyć, że „pogaństwo” sprowadzać

się ma do „przystępowania do komunii z naturą”. Ocenia on to jako pogląd naiwny –

powołuje  się  tutaj  na  prace,  wyżej  wspomnianego,  G.  Dumézila,  który  wykazał,  że

wierzenia  religijne  Indoeuropejczyków  ukonstytuowane  były  zgodnie  z  ideologią

trójfunkcyjną15. 

W kwestii krytyki współczesnego neopogaństwa, Francuz powołuje się wprost

na Juliusa Evolę16, który  ganił obecne we współczesnym neopogaństwie: ubóstwianie

natury,  biologistyczno-naturalistyczną  antropologię  filozoficzną,  wiarę  w  „złotą  erę

pogańskiej niewinności” itp. Wskazywał on bowiem na chrześcijańską genezę takiego

rozumienia „pogaństwa”17. „Wielu z owych neopogan wpadło w umyślnie zastawioną
14 A. de Benoist, Jésus et ses frères… , s. 298
15 Idem, Wywiad z Alainem de Benoist, rozm. przepr. P. Bielawski, „Trygław” 2015, nr 16 Wiosna-Lato, 

s. 31.
16 A. de Benoist, On Being a Pagan, Atlanta 2004, s. 155.
17 Zdaniem Evoli, współcześni mu neopoganie często interpretowali neopogaństwo jako zaprzeczenie

chrześcijaństwa, jako kontr-religię, i zbytnio sugerowali się pismami apologetów chrześcijańskich,
którzy „pogaństwo” w dużej mierze zniekształcili. Zob. J. Evola, Przeciwko neopoganom [w:] Idem,
Na antypodach modernizmu, Biała Podlaska 2014, ss. 206-207: „Jakie główne znamiona posiada tedy
pogański światopogląd, wedle kanonów przyjętych przez apologetów? Najważniejsze jest uwięzienie
w naturze.  Wszelka  transcendencja  jest  kompletnie  nieznana  pogańskiej  wizji  życia.  Ta  ostatnia
ugrzęzła w mieszaninie ducha i natury, w dwuznacznej jedności ciała i duszy. Za tą religią nie stoi
nic, prócz przesądnej deifikacji zjawisk natury lub plemiennych sił wyniesionych na pozycje licznych
bóstw. Z tego wynika, po pierwsze, partykularyzm więzi «krwi» i «ziemi». Po drugie, odrzucenie
wartości osobowości i  wolności stan «niewinności» przynależny jedynie człowiekowi natury, jako
jeszcze  nieprzebudzonemu  do  jakiegokolwiek  ponadnaturalnego  powołania.  Drugą  stroną  tej
«niewinności» jest tylko brak zahamowań, «grzech» i przyjemność grzeszenia. W innych dziedzinach
nie ma tu nic poza przesądem lub czysto «profańską» kulturą materializmu i fatalizmu. To wszystko
sprawia wrażenie, jakby dopiero wraz z nadejściem chrześcijaństwa (…) po raz pierwszy do głosu
doszedł świat ponadnaturalnej wolności, tj. łaski i osobowości, w przeciwieństwie do «pogańskiego
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na nich pułapkę: jak już powiedziano, dochodzą oni ostatecznie do punktu, w którym

wspierają i bronią idei, które w mniejszym lub większym stopniu odpowiadają owemu

wymyślonemu, ograniczonemu przez naturę,  pozbawionemu światła i transcendencji,

szczególnemu  «pogaństwu»,  będącemu  polemicznym  tworem  chrześcijańskiego

niezrozumienia przedchrześcijańskiego świata”18. 

‘Przyroda’ (w sensie czysto fizykalnym) to jedynie jeden z aspektów świata, a

teologia pogaństwa to ‘teologia świata’, a nie ‘teologia natury’ – podkreśla de Benoist19.

Definiowanie „pogaństwa” jako „kultu przyrody” jest błędne. Jak podkreśla Francuz –

po ukazaniu się prac G. Dumézila i M. Eliadego jest to stanowisko nie do utrzymania.

„Błędem  byłoby  wszakże  twierdzić  za  Heglem,  że  człowiek  pierwotny  «tkwi  w

przyrodzie», że nie pojął się jeszcze jako różny od niej,  jako on sam”20. De Benoist

stwierdza, że ‘pogaństwo’ „nigdy nie było czystym naturalizmem”21, nawet jeśli wątek

przyrody miał w nim zawsze dużą wagę. Nie było ono również nigdy panteizmem, gdyż

panteizm  jest  niekompatybilny  z  dystynkcją  sacrum i  profanum.  „U  niektórych

«neopogan», panteizm jest niczym innym jak pretekstem do posadzenia człowieka na

miejscu Boga, w najlepszej tradycji nowoczesności!”22. 

Nie można udawać, że setki lat chrześcijańskiej indoktrynacji nie pozostawiło

śladu  na  interpretacji  natury,  w  myśli  europejskiej,  konstatuje  de  Benoist.  Wielu

neopogan  ma,  w  związku  z  tym,  postrzegać  naturę  w  sposób  odwrotny  do

chrześcijańskiego – co w żaden sposób nie koresponduje z oryginalnym, starożytnym,

pogańskim  Weltanschauung.  Dzieje  się  tak  dlatego,  że  dla  wielu  neopogan

podstawowym punktem odniesienia  ma być (anty-)chrześcijaństwo.  Nie o to  jednak

chodzi. Sens „pogaństwa” dziś nie ma polegać bowiem na przekornym i bezmyślnym

zaprzeczaniu chrześcijaństwu, tylko na „odzyskaniu wyposażenia umysłowego”, który z

oryginalną  europejską  religijnością  był  powiązany.  I  dopiero  to  może  być  realną

podstawą ponownego, pozytywnego nawiązania23 do dawnego dziedzictwa duchowego

Europy.  

fatalizmu» i ograniczenia przez naturę wierzeń przypisywanych «pogaństwu»; ideał «katolicki» (…),
który umożliwił podporządkowanie natury wyższemu prawu z góry oraz zwycięstwo «ducha» nad
prawem ciała,  krwi  i  fałszywych bożków. Takie  są główne cechy dominującego dziś  rozumienia
pogaństwa  (…).  Każdy,  kto  posiada  bezpośrednią,  choćby  podstawową,  znajomość  kulturowej
i religijnej historii, dostrzec potrafi jak błędny i jednostronny jest to pogląd”. 

18 J. Evola, op. cit., s. 209.
19 A. de Benoist, On Being a Pagan, Atlanta 2004, s. 155.
20 M. Eliade, Sacrum a profanum. O istocie sfery religijnej, Warszawa 2008, s. 177.
21 A. de Benoist, Jésus et ses frères et autres écrits sur le christianisme, le paganisme et la religion, 

Paris 2006, s. 298.
22 Ibidem, s. 291
23 A nie do dosłownego powrotu do dawnych kultów w skali 1:1.

98



Warto również wspomnieć, że współcześni neopoganie często odwołują się do

obyczajowości  ludowej  w  celu  dotarcia  do  dawnej  duchowości.  Niesie  to  pewne

potencjalne  zagrożenia,  gdyż  „prawdopodobnie  są  one,  w  najlepszym  wypadku,

zniekształconym echem tego, czym były pierwotnie i – co najważniejsze – stanowią

niższe  formy  wiary  i  rytuału”24.  Innymi  słowy,  stanowią  one  pogaństwo  „trzeciej

funkcji” w Dumézilowskim  rozumieniu.  Prowadzi to do ukazywania pogaństwa dziś

jako fenomenu o charakterze niemal całkowicie prowincjonalno-chłopskim. W czasach

chrystianizacji, bowiem „wielcy bogowie” (pogaństwo „pierwszej funkcji”) mieli być

najzacieklej zwalczani przez misjonarzy, podczas gdy „mali bogowie” uważani byli za

mniej groźnych i, ostatecznie, byli chrystianizowani i stali się częścią chrześcijańskiej

„duchowości niższej” w postaci lokalnych świętych itp.25 W związku z tym, pogaństwo

„pierwszej  funkcji”,  „pogaństwo  suwerenne”,  zostało  zachowanie  w  najmniejszym

stopniu, gdyż ówczesne elity zdradziły je „najwcześniej  i  najgłębiej”26.  A to właśnie

owo  pogaństwo  „pierwszej  funkcji”  ma  znaczenie  najbardziej  fundamentalne.  W

czasach, gdy coraz mniej ludzi żyje na wsi, byłoby paradoksem – zdaniem de Benoist –

odwoływanie się do religijności indoeuropejskiej sprowadzonej wyłącznie do włączenia

się w „chłopski  rytm” przyrody.  Ma to być kolejny argument  za tym, by zachować

pewien dystans wobec tendencji naturalistycznych we współczesnym pogaństwie. 

Czymże więc jest pogaństwo „autentyczne”?

KOSMOCENTRYCZNO-POLITEISTYCZNY MONIZM

De  Benoist  z  całą  mocą  podkreśla,  że  różnica  między  pogaństwem  a

chrześcijaństwem  nie  sprowadza  się  do  kwestii  ilości  bóstw  w  danym  systemie

wierzeniowym. Fundamentalna różnica zasadza się na poziomie ontologicznym:

„Gdybyśmy  mieli  wymienić  wartości  właściwe  pogaństwu,  to  wyliczyć by

można:  arystokratyczna  koncepcja  osoby  ludzkiej,  etyka  ufundowana  na  honorze

(«wstyd»  bardziej  niż  «grzech»),  heroiczne  podejście  do  wyzwań  egzystencjalnych,

egzaltacja  i  sakralizacja  świata,  piękna,  cielesności,  siły  i  zdrowia,  odrzucenie

«zaświatów», nierozerwalność estetyki i moralności, itd. To wszystko się zgadza, ale to

24 A. de Benoist, On Being a Pagan…, s. 165.
25 Ibidem.
26 Ibidem
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wszystko jest  pewnej mierze drugorzędne.  Fundamentalnym, w naszych oczach, jest

odrzucenie «dualizmu»”27.

Świat stanowi wartość samą w sobie, gdyż boskość zawiera się w nim samym.

Nie ma radykalnej odrębności  sacrum od świata. Bogowie są z tego świata, nie spoza

niego. Transcendentalna jedność kosmosu i nierozdzielność Boga (lub bogów) i świata

to jedne z fundamentalnych motywów myśli pogańskiej28, konstatuje de Benoist. „Bóg

nie jest rozdzielny od świata, nie jest również z nim tożsamy. Bóg stanowi «głębię»

świata: jest ponad wszystkim, ale poza niczym”29. Z perspektywy pogańskiej, nie jest

możliwe pojmowania Boga w oderwaniu od świata. Bogowie funkcjonują zawsze w

ramach świata,  nie poza nim. „Fundamentalnie,  Bóg pogaństwa jest  «nie-Innym»”30.

Teogonia jest bowiem tożsama z kosmogonią31. To nie bogowie tworzą świat – bogowie

powstają wraz ze światem. Nie istnieje rozróżnienie na byt stworzony i niestworzony,

gdyż  nie  istnieje  idea  absolutnej,  pierwszej  kreacji.  Dusza  jest  cząstką  boskiej

substancji, a boska substancja jest tożsama z substancją świata. Wszechświat jest bytem

jedynym,  bytem  niestworzonym  –  wiecznym.  Pogaństwo  jest  więc  ontologicznie

monistyczne. 

W  związku  z  powyższym,  świat-kosmos  widziany  i  traktowany  jest

podmiotowo, jako coś, co powstało „mocą swego żaru”32. Nie jest to przedmiot, który

został  stworzony przez  kogoś,  w jakimś  celu.  Kosmos  nie  jest  podległy  bogom,  to

bogowie  są  podlegli  Kosmosowi33.  „Bogowie  (…)  nie  stanowią  ostatniego  słowa

pogaństwa,  właśnie  dlatego,  że  pogaństwo  plasuje  bogów  samych  pod  horyzontem

bycia”34.  Innymi  słowy,  bogowie  nie  są  ponad  kosmosem  –  są  jego  częścią.

„[R]eprezentują wszak niewidoczny wymiar świata, będąc jednak zawsze jego częścią:

na Ziemi, bogowie są «u siebie»”35. W antycznej Europie, co podkreśla Benoist, sacrum

było  widziane  nie  tyle  jako  radykalna  opozycja  profanum,  co  raczej  „obejmowało”

profanum i  nadawało mu znaczenie36.  Sacrum łączy ziemię i niebo, ludzi i bogów37.
27 A. de Benoist, La religion de l’Europe, „Éléments pour la Civilisation Européenne” 1980, nr 36, s. 8.
28 Idem, On Being a Pagan…, s. 172.
29 Ibidem, s. 174.
30 Idem, La religion de l’Europe…, s. 9.
31 Ibidem.
32 F. Michalski (opr.), Hymny Rigwedy, Warszawa 1971, s. 126. 
33 W. Lengauer, Religijność starożytnych Greków, Warszawa 1994: „[T]o nie bogowie stworzyli świat,

powstał on sam bez ich udziału. Bogowie zaś to produkt procesu kosmogonicznego – element świata
pojawiający  się  dopiero  w określonym momencie  wraz  z  przekształceniem Chaosu  w Kosmos”
(s. 156). 

34 A. de Benoist, Jésus et ses…, s. 296
35 Idem, L’empire intérieur…, s. 20
36 Idem, On Being a Pagan, Atlanta 2004, s. 17
37 A. de Benoist, Th. Molnar, op. cit., s. 109
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Oczywiście, dawni Grecy jasno rozróżniali sferę sacrum (Bogów) od profanum (samych

siebie), lecz – w ich optyce – nie było żadnego radykalnego, ontologicznego rozdziału

między  obiema  sferami  –  były  one  ze  sobą  integralnie  powiązane.  „Miast

desakralizować  świat,  ono  [pogaństwo]  go  sakralizuje  w  sensie  dosłownym;  uważa

świat za «sacrum» – i to właśnie (...) stanowi rdzeń pogaństwa”38.

Kwestia  pojmowania  i  rozumienia  boskości  jako  takiej  jest  uwarunkowana

uprzednio istniejącym typem więzi ze światem i wrażliwości wobec niego. Różne ludy

mogą odbierać  sacrum w różny sposób39. W religijności europejskiej, bóstwo nie jest

tożsame ze świętością-sacrum.  Doświadczenie  sacrum,  kontakt  z  bogami ma być w

ogóle możliwy w pogaństwie dzięki postawie „otwarcia się na świat”. Eliade nazywa

taką postawę właśnie „egzystencją otwartą”40. „Człowiek religijny żyje w «otwartym»

kosmosie i sam jest «otwarty» na świat. Oznacza to, że pozostaje w łączności z bogami

i uczestniczy w świętości świata. (…) Człowiek religijny może żyć tylko w «otwartym»

świecie”41.

Posługując się terminologią heideggerowską, de Benoist konstatuje, iż pogańscy

„bogowie nie są tożsami z byciem”42. Nie są pierwotniejsi od samego bytu. W Liście o

humanizmie, Heidegger stwierdza: „Dopiero dzięki prawdzie bycia istota świętości daje

się pomyśleć. Dopiero wychodząc od istoty świętości można myśleć istotę boskości.

Dopiero w świetle istoty boskości można pomyśleć i wyrazić to, na co chce wskazać

słowo  «Bóg»”43.  Innymi  słowy,  sacrum jest  pierwotniejsze  od  konkretnie

upostaciowionej boskości. „Sensem fundamentalnym sacrum, w myśli indoeuropejskiej

jest:  afirmacja  Kosmosu,  fundamentalnej  struktury  rzeczy,  egzystującej  realnie.  (…)

[W] myśli indoeuropejskiej, sacrum jest pewną fundamentalną osnową egzystencji”44.

Jeszcze inaczej rzecz ujmując, świat-kosmos nie jest przedmiotem bogów, to bogowie

38 Idem,  On Being  a  Pagan…,  s.  16;  Powyższa  perspektywa  ujawnia  wyraźnie  afiliacje  ideowe  z
Eliadowskim rozumieniem relacji  świata  i  sacrum:  „[D]la  archaicznej  ontologii  «rzeczywistość»
utożsamia  się  przede  wszystkim  z  jakąś  «siłą»,  «życiem»,  płodnością,  obfitością  (…),  z  tym
wszystkim, co istnieje w sposób pełny lub ujawnia wyjątkowy sposób egzystencji. Sakralność jest
przede wszystkim czymś «realnym»”. M. Eliade, Traktat o historii religii, Warszawa 2009, s. 474;
„W kosmicznych rytmach przejawia się porządek, harmonia, stałość, płodność. Kosmos jako całość
stanowi zarazem organizm «realny», «żywy», «święty», objawia modalność bytu i świętości”. Idem,
Sacrum a profanum…, s. 122.

39 A. de Benoist, Th. Molnar, Éclipse du sacré, Paris 1986, s. 102.
40 M. Eliade, Sacrum a profanum…,s. 177.
41 Ibidem, s. 184.
42 A. de Benoist,  Un mot en quatre lettres, „Éléments pour la Civilisation Européenne” 1999, nr  95,

s. 18.
43 M. Heidegger, List o humanizmie [w:] Idem, Budować, mieszkać, myśleć, Warszawa 1977, s. 114.
44 A. de Benoist, Th. Molnar, op. cit., s. 105.
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są jego emanacją, jego (głębokim) wymiarem. Świat-kosmos jest warunkiem istnienia

bogów, jak również warunkiem istnienia sacrum45. 

Pogaństwo europejskie, zdaniem de Benoist,  opiera się na „antagonistycznym

pluralizmie wartości”. Politeizm ma być tego wyrazem. Co ważne, ów antagonizm nie

prowadzi  do  nieprzezwyciężalnych  sprzeczności,  czy  radykalnego  dualizmu.  Wedle

samego de Benoist:  „Bogowie pogańscy walczą pomiędzy sobą,  ale jednak te walki

nigdy  nie  podważają  trójdzielnej  struktury,  która  pojawiła  się  w  wyniku  wojny

założycielskiej”46.  Jakiekolwiek  konflikty  między  bogami  mogą  istnieć,  wszystko

prowadzi zawsze do harmonijnej całości.  Dumézilowska  struktura trójfunkcyjna daje

obraz  indoeuropejskiego  pluralizmu  społecznego  –  role  są  różne,  nieraz  mogą  być

antagonistyczne,  lecz  ostatecznie  struktura  utrzymuje  się  w  stanie,  mniejszej  lub

większej, równowagi. Sam fakt istnienia konfliktów nie jest postrzegany jako coś złego,

gdyż sam konflikt  jest  istotą  wszelkiego życia,  „a  jego koniec  równa się  entropii  i

śmierci”47. 

Przykład idzie z góry, ergo podobnie rzecz się ma na poziomie ludzkim. Wróg48

nie jest  utożsamiany ze złem samym w sobie,  jest  on bowiem zawsze adwersarzem

relatywnym.  Nic  nie  stoi  też  na  przeszkodzie,  by  wrogowie  darzyli  się  wzajemnym

szacunkiem. Wróg to po prostu ktoś, kto znajduje się po przeciwnej stronie barykady. W

związku  z  tym,  nie  ma  żadnej  potrzeby  by  go  upokarzać,  pozbawiać  godności,

dehumanizować, czy tym bardziej – zmuszać do nawrócenia. Wróg może być nawet

podziwiany,  za  okazane  męstwo  i  odwagę.  „Pogańska  myśl  stawia  konflikt  i

konfrontację  poza  dobrem  i  złem”49.  I  w  tym  sensie,  europejskie  pogaństwo  to

religijność „polityczna”50, tzn. konflikt nie podpada pod interpretację moralną51, gdyż –

jak wyżej  wspomniano – wróg nie  reprezentuje  „zła”.  Jeśli  wrogość do Innego jest

relatywna, to Inny może być zarówno wrogiem, jak i bratem. Inny nie znaczy zły, Inny

nie  znaczy  gorszy,  Inny  nie  znaczy  niemoralny52.  Analogicznie,  religia  Innego  nie

stanowi koniecznie czegoś gorszego, czy hierarchicznie niższego. W świecie pogańskiej

45 Ibidem, s. 100.
46 A. de Benoist, On Being a Pagan…, s. 144.
47 Ibidem.
48 „«hostis», w przeciwieństwie do «inimicus»”, Ibidem. 
49 Ibidem, s. 145.
50 W rozumieniu słowa,  jaki  nadał  mu Carl  Schmitt.  Tego określenia  również  używa Jean  Haudry

mówiąc o światopoglądzie Indoeuropejczyków.  Zob. J.  Haudry,  The Indo-Europeans,  Lyon 1994,
s. 14.

51 A. de Benoist, On Being a Pagan…, s. 147.
52 Bardzo  widoczna  jest  tutaj  inspiracja  perspektywą  Carla  Schmitta.  Por.  C.  Schmitt,  Pojęcie

polityczności [w:] Idem, Teologia polityczna i inne pisma, Warszawa 2012, ss. 245-314.
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mentalności, coś takiego jak wojna religijna (rozumiana jako wojna między różnymi

systemami wierzeń) jest wykluczona53. Każdy system religijny jest nieredukowalny54, a

Inny nie jest  ipso facto  odrzucany. Jak stwierdza de Benoist: „tylko pogaństwo jest w

stanie zaakceptować to, że różne miasta mają różnych bogów”55. Takowa różnorodność

nie  jest  poczytywana  jako  coś  złego.  Politeizm,  sam będąc  wysublimowaną  formą

pluralizmu56, prowadzi logicznie do uznania Innego i jego prawa do egzystencji. Jak to

ujmuje  de  Benoist,  pogaństwo  jest  tolerancyjne  z  natury  nie  tylko  dlatego  że  jest

politeistyczne,  ale  również  dlatego  że  nie  jest  dualistyczne,  gdyż  sprzeciwia  się

fundamentalnemu braku ciągłości Boga i świata57. I w tym sensie jaki wyżej wskazano,

można stwierdzić, że pogaństwo, jako takie, jest „tolerancyjne”. 

AFIRMUJĄCA ŚWIAT RELIGIA ETNICZNA

Indoeuropejski światopogląd pogański opiera się na pozytywnym stosunku do

zastanego świata i związany jest zawsze z konkretnym ludem – jest religią etniczną lub

„religią ludu” [folk religion]. Prozelityzm nie ma więc racji bytu, co przekłada się na

wspomnianą,  względną  „tolerancję”  wobec  innych  światopoglądów  i  religii.

Przedchrześcijańskie  religie  europejskie  mają  charakter  wspólnotowy58.  Wagę

wspólnoty wyrażają rytuały, które de facto  promują grupową solidarność i spajają jej

związek z bogami59. Świat przyjmują taki, jaki jest i akceptują go – nie pragną od niego

„zbawienia” w lepszym „innym świecie”60. 

W przeciwieństwie do monoteizmu biblijnego, pogaństwo charakteryzować się

ma inherentną tolerancją. Jak wskazuje de Benoist, w religiach starożytnych, kult był

nierozerwalnie  związany  z  daną  społecznością61.  Stanowił  dla  niej  wręcz
53 A. de Benoist, On Being a Pagan…,, s. 145.
54 Ibidem.
55 Ibidem, s. 148.
56 Ibidem, s. 110.
57 Ibidem.
58 A. de Benoist,  Christianisme et  paganisme [w:] Idem,  C’est-à-dire.  Entrentiens – Témoignages –

Explications. Volume 2, Paris 2006, s. 330.
59 Idem, Jésus et ses…, s. 296.
60 Tamże, s. 240, 304; Idem, L’empire intérieur, Cognac 1995, s. 22.
61 Tamże,  s.  331.;  „Częstym  błędem  jest  przekonanie,  że  można  wyizolować  system  wierzeń  od

antropo-społecznej specyfiki. Wyrwana ze swojej matrycy kulturowej, «religia» staje się zespołem
abstrakcyjnych symboli, mitów i rytuałów, przez co tracony jest kontekst znaczeniowy tych, których
ją przeżywają w swych konkretnych egzystencjach. Oto właśnie koncepcja «nawrócenia». Opiera się
na przekonaniu, że można hołdować (lub zmusić do hołdowania) jakiejś wierze nie zamieszkując
ziemi, która tą wiarę zrodziła. «Religia» jest w rzeczywistości nierozerwalna z «modus vivendi», ze
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„infrastrukturę”, a nie „nadbudowę”. Religia była „cementem” struktur kolektywnych62.

De Benoist wyjaśnia: „Ofiara nie ma na celu wyłącznie czczenia bogów (…), ma na

celu również harmonijne współistnienie ludzi i bogów, by na tym współistnieniu oprzeć

porządek  świata  (…).  Podtrzymanie  tego  porządku  kosmicznego  opiera  się  na

możliwości komunikacji otwartej przez «sacrum»”63.

Składanie  ofiar  bogom  to  nie  była  tylko  czynność  religijna,  stanowiła  ona

również  obowiązek obywatelski64.  Kult  sankcjonuje  wspólną  egzystencję,  w  której

wyznanie,  obywatelstwo  i  etnos  były  ze  sobą  harmonijnie  splecione65.  W  pojęciu

starożytnych,  nie  istniał  bowiem  człowiek  bez  przynależności66.  Wspólnota  była

fundamentalnym punktem odniesienia dla religijności pogańskiej – i co za tym idzie –

dla tożsamości. Dla starożytnych nie istniało coś takiego jak człowiek, pojmowany na

sposób czysto abstrakcyjny, tj.  człowiek oderwany od sieci nakładających się relacji

społeczno-kulturowych67. Z tego też względu, koncepcja nawracania Innego na swoją

wiarę  –  z  punktu  widzenia  mentalności  antyczno-pogańskiej –  jest  czymś  zupełnie

pozbawionym sensu68.  Religie indoeuropejskie były bowiem organicznie powiązane z

poszczególnymi ludami,  które je  wyznają.  Jak stwierdza James Russell,  religie  ludu

[folk  religions],  w  przeciwieństwie  do  religii  uniwersalistycznych,  określają  siebie

przede wszystkim w wymiarze etnokulturowym, a nie w wymiarze dogmatycznym69. W

pewnym  sensie,  dla  Indoeuropejczyków  religia  nie  była  celem  samym  w  sobie70,

światopoglądem danej kultury. Różnorodność «religii» jest odbiciem różnorodności kultur”. Idem,
Un mot en quatre lettres, „Éléments pour la Civilisation Européenne” 1999, nr 95, s. 20.

62 Idem, On Being a Pagan…, s. 151.
63 A. de Benoist, Th. Molnar, op. cit., s. 111.
64 Zob. też. A. de Benoist, Christianisme et paganisme…, s. 331.
65 „Ludy indoeuropejskie (…) były głęboko religijne.  U nich, uczestnictwo we wspólnotowym kulcie

było ściśle połączone z życiem obywatelskim (rodzono się w religii tak samo jak rodzono się we
wspólnocie: dlatego właśnie Rzymianie uważali uniwersalizm chrześcijański za «bezbożnictwo»)”.
A. de Benoist, Vu de droite: Anthologie critique des idées contemporaines, Paris 2001, s. 293. 

66 „Myśl pogańska, która jest fundamentalnie przywiązana do korzeni i do miejsca, jako preferowanego
ośrodka wokół którego tożsamość może się wykrystalizować, może tylko odrzucić wszelkie formy
religijnego i filozoficznego uniwersalizmu (…). Dla starożytnych, «człowiek» nie istniał. Były ludy:
Grecy, Rzymianie, barbarzyńcy, Syryjczycy itd.”. A. de Benoist, On Being a Pagan…, s. 123.

67 Idem, Au-delà des droits de l’homme: pour défendre les libertés, Paris 2016, s. 33
68 M. Eliade,  Sacrum a profanum…, s. 30:  „Dla archaicznego społeczeństwa bowiem nic, co nie jest

«naszym światem», nie jest w ogóle «światem»”. Idem, Traktat o historii religii…, s. 385: „Podobnie
się  ma  rzecz  z  murami  miasta:  zanim  stały  się  konstrukcjami  o  charakterze  militarnym,  miały
znaczenie obrony magicznej, albowiem pośrodku przestrzeni «chaotycznej», zaludnionej demonami i
upiorami,  wydzielają  enklawę,  przestrzeń zorganizowaną, «uporządkowaną» (skosmizowaną),  tzn.
posiadającą «centrum»”.

69 J. C. Russell, The Germanization of Early Medieval Christianity, New York 1994, s. 48.
70 „Ludy indoeuropejskie, przed ich nawróceniem na idee semickie, nigdy nie uważały swej religii za

prawdę absolutną. Uważali ją raczej za rodzaj, rodzinnego czy też kastowego, dziedzictwa i z tego
właśnie powodu nietolerancja i prozelityzm były dla nich czymś całkowicie obcym. Dlatego widzimy
wśród  tych  ludów  wolność  myśli,  duch  krytycznego  dociekania  i  naukową  ciekawość”. A.  de
Benoist, On Being a Pagan…, s. 115.
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stanowiła bowiem nieodłączną część życia szerszej wspólnoty (pełniąc rolę „kulturowej

infrastruktury”)  i  konstytuowała  ich  wizję  świata;  stanowiła  osnowę  ich

Weltanschauung.  To raczej  wspólnota  stanowiła  cel  sam w sobie,  tj.  człowiek,  jako

jednostka, realizował się w ramach swej wspólnoty, na  tym świecie. Nacisk położony

był na egzystencję w świecie doczesnym. 

Religie indoeuropejskie nie skupiały się na kwestii życia pośmiertnego71, gdyż

„nieśmiertelność” (rozumiana jako „nieśmiertelna sława”72) zdobywana była w świecie

doczesnym poprzez bohaterskie czyny. To heros stanowił ideał człowieka. To wojownik

był punktem centralnym indoeuropejskiego systemu społecznego73.  Za najistotniejszą

cechę człowieka uważany był charakter, a najważniejszy jego cel – wieczna chwała.

Marzeniem herosa było to, by poeci, długo po jego odejściu, opiewali jego dzielność i

męstwo. W ten sposób pokonać można było śmierć – poprzez życie warte zapamiętania

– na tym świecie, w ramach swojej wspólnoty. 

W związku z tym, poganie nie odczuwali potrzeby „uciekania” od świata, bycia

„uratowanym”  od  świata,  czy  też  bycia  „zbawionym”,  gdyż  sens  ich  egzystencji

realizował się na tym świecie. Świat nie był „złudzeniem”, „padołem łez”, ani zbiorem

surowców,  który  należało  „czynić  sobie  poddanym”.  Świat  był  podmiotem  –

Kosmosem, swoistym porządkiem, przepełnionym boskością.  Sacrum zawierało się  w

świecie, nie poza nim. Człowiek, natomiast, nie był od świata oddzielony, odrębny – był

jego częścią elementarną. „Jeśli człowiek jest krewnym Boga, nie jest w takim razie

przedmiotem [odgórnie] umieszczonym w świecie, ale jest sam częściowo połączony ze

światem”74.

HIEROFANICZNOŚĆ PRZYRODY

„W moim przekonaniu, było zdecydowanie za dużo opisywania pogaństwa jako

«religii  przyrody»,  lekceważącej  wszelką  transcendencję  i  która  sprowadza  się,  w

sumie,  do  uświęcania  naturalnych  determinizmów  (...).  Ta  interpretacja  została

usystematyzowana  poprzez  chrześcijańską  propagandę,  po  to,  by  miała  ona  łatwy

sposób  na  stworzenie  opozycji  między  prerogatywami  «ducha»,  którą  nowa  religia

71 J. C. Russell, op. cit., s. 162.
72 J. Haudry, op. cit, s. 14.
73 J. C. Russell, op. cit., s. 117.
74 A. de Benoist, On Being a Pagan…,s. 178.
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chciała  zmonopolizować,  a  naturalistyczną,  naiwną  chtonicznością  tych,  którzy

«czczcili kamienie i rzeczy urojone»”75. 

Starożytni  Grecy  pojmowali  świat  i  naturę  odmiennie  od  chrześcijan  i  ludzi

nowożytnych.  Martin  Heidegger,  na  którego  de  Benoist  wprost  się  powołuje76,  we

Wprowadzeniu  do  metafizyki dokładnie  omawia  tę  kwestię.  Współczesne  pojęcie

„natura” wywodzi się z łaciny (interpretowanej przez pryzmat chrześcijaństwa, a potem

pozytywizmu),  a  oznaczać  ma „to,  co  się  rodzi”.  Innymi słowy,  oznacza  ono zbiór

rzeczy  materialnych,  np.  drzewo,  skała,  zwierzęta  –  ujmowane  jako  przedmioty.

Podstawowym, antyczno-greckim, pojęciem określającym naturę było physis77, mające

oznaczać „całość tego, co bytuje, byt jako taki w całości”78. Na czym polega różnica? W

przeciwieństwie  do  natura,  physis  nie  jest  redukcjonistycznym  ujęciem

materialistycznym,  tylko  holistycznym  i  upodmiatawiającym.  Innymi  słowy,

sprowadzenie  physis do  zjawisk  przyrodniczych  jest  uproszczeniem,  gdyż  łaciński

odpowiednik – „natura” – zniekształca jego pierwotne znaczenie.  Termin  physis nie

rozgranicza tego, co fizyczne od tego, co duchowe ani nie stawia granicy między tym,

co  stanowi  dziedzinę  przyrody  a  sferą  działalności  ludzkiej79.  Physis  określa  świat-

przyrodę jako coś ożywionego, dynamicznego, a jednocześnie zawierającego w sobie

„boski”  potencjał,  który  może  się  w  danych  okolicznościach  „przejawić”80.  W

pogaństwie  bowiem boskość  się  „przejawia”  (w świecie,  przyrodzie),  nie  „objawia”

(przez księgę, czy proroka). Świat jest „przezroczysty” wobec boskości.

„Natura” (od epoki chrześcijaństwa) przedstawiać ma świat-przyrodę w sposób

statyczny, mechaniczny, uprzedmiotowiony, zdesakralizowany, jako zbiór rzeczy które

75 Ibidem, s. 154.
76 Zob. A. de Benoist, Th. Molnar, Éclipse du sacré…, s. 117.
77 „Φύσις  [physis]  jako  wschodzenie  może  być  doświadczana  wszędzie,  np.  przy  okazji  zjawisk

astronomicznych (wschód słońca) falowania morza, wzrostu roślin, opuszczania przez zwierzę lub
człowieka matczynego łona. Lecz φύσις [physis],  wschodzące władanie,  nie  jest  równoznaczna z
owymi  procesami,  które  dziś  jeszcze  zaliczamy do  „natury”,  „przyrody”.  Owego  wschodzenia  i
przewyższania-w-siebie-w-sobie  nie  należy  brać  za  proces,  który  obserwujemy  wśród  innych
procesów w obrębie bytu. (...) To nie procesy przyrodnicze pozwoliły Grekom doświadczyć, czym
jest φύσις [physis], lecz odwrotnie: na podstawie poetycko-myślowego zasadniczego doświadczenia
bycia  otwarło  im  się  to,  co  musieli  nazwać  φύσις  [physis];  M.  Heidegger,  Wprowadzenie  do
metafizyki, Warszawa 2000, s. 7. 

78 B. Dembiński, Zagadnienie skończoności w ontologii fundamentalnej Martina Heideggera, Katowice
1990, s. 18

79 L. Kula, Pojęcie  φύσις w interpretacji Martina Heideggera, „Kwartalnik Filozoficzny” 2012, t. XL z.
1, s. 42.

80 Bardzo podobna perspektywa obecna jest  u M. Eliadego:  „Nie chodzi  tutaj  o «naturyzm». Boga
niebios nie utożsamia się z samym niebem (…). Mieszka jednak w niebie i przejawia się w takich
zjawiskach, w gromie, uderzeniu pioruna, burzy, meteorach. Pewne wyróżnione struktury kosmosu –
nieba,  atmosfera  –  stanowią  ulubione  epifanie  najwyższej  istoty;  objawia  ona  swoja  obecność
poprzez to, co jej szczególnie właściwe, przez «majestas» nieskończonego przestworu nieba, przez
tremendum burzy”. M. Eliade, Sacrum a profanum…, s. 126. 
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ktoś, kiedyś stworzył, w określonym celu. Innymi słowy,  natura nie stanowi wartości

samej w sobie – jest czymś do „opanowania”, a nie „podziwiania”.  Nie jest już czymś,

co budzi grozę i fascynację, tylko jest czymś, co należy „czynić sobie poddanym”81. Jak

zauważa  Heidegger,  przyroda  badana  przez  współczesną  fizykę  nie  jest  tą  samą

przyrodą, którą postrzegała antyczna myśl grecka. Antyczno-grecka physis określała byt

jako taki, w całości (ze wszystkimi jego aspektami), a nie tylko jego wymiar materialny.

Dla  pogańskiego  Greka,  drzewo,  rzeka,  strumyk  nie  były  po  prostu  przedmiotami

fizycznymi (pojmowanymi w sposób czysto instrumentalny). Były częścią ożywionego

świata,  pełnego  mocy,  tajemniczości  i  boskości.  Physis to  coś,  co  „samo  z  siebie

powstaje”,  „odsłaniające  się  rozwinięcie,  które  wprowadza  siebie  w  bezosłonność”.

Heidegger  określił  go  jako  „wzrastająco-trwające  spełnienie”82 [das  aufgehend-

verweilende  Walten].  Słowami  samego  Heideggera:  „Φύσις  [physis]  jest  byciem

samym, na mocy którego byt staje się obserwowalny i taki pozostaje”83. I to właśnie

przez  pojęcie  physis,  idea  „natury”  winna  dziś  być  –  zdaniem  de  Benoist  –

zreinterpretowana84. Bóg, wszakże, może być wszędzie: w górskiej mgle, śpiewie ptaka,

szumie morza,  wzrastającej  trawie,  czy rozkwitającym kwiecie  – „nie  jako «logos»,

który  majstruje  przy  namacalnej  rzeczywistości  od  środka,  ale  jako  «wymiar»  tej

rzeczywistości, jego «głęboki» wymiar”85. 

Łączność człowieka z przyrodą rozumianą w powyższym kontekście, nie należy

mylić  z  płytkim naturalizmem,  proweniencji  „szlachetnego  dzikusa”  Rousseau,  sekt

volkistowskich,  czy  większości współczesnych  ekologów,  ale  jako  „aktywną

partycypację człowieka we wszystkim, co istnieje”86. 

81 „W  naszym  metafizycznym  podejściu  do  świata  wyraziła  się  i  została  utrwalona  wola
uprzedmiotowienia  wszystkiego,  pragnienie  zawładnięcia  rzeczywistością  i  manipulowania  nią.
Metafizyczne  i  naukowe poznanie  bytu  ma w gruncie  rzeczy  jeden  cel:  zapanować  nad  bytem,
uczynić siebie panem wszechświata. Całą rzeczywistość jest – jak uważamy – w naszym władaniu i
dla nas.  (…) Nie ma żadnej świętości,  niczego co domaga się czci  i  uwielbienia.  J.  Galarowicz,
Martin Heidegger – genialny myśliciel czy szaman, Kraków 2014, s. 108. 

82 B. Dembiński, op. cit., s. 18
83 M. Heidegger, op. cit., s. 19
84 A. de Benoist, Jésus et..., s. 291 
85 Idem, On Being a Pagan…, s. 151.
86 Ibidem.
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BÓG A CZŁOWIEK – ONTYCZNA BLISKOŚĆ

„Nic oto bardziej odmiennego, niż stosunki między poganami a ich bóstwami

oraz stosunki łączące chrześcijan z ich Bogiem – poganin był zadowolony ze swych

bogów, jeśli modlitwami i ślubami wyjednał sobie ich pomoc, natomiast chrześcijanin

postępował  raczej  tak,  by  jego  Bóg był  z  niego  zadowolony.  August  nie  był  sługą

Apollina,  a  tylko  zwracał  się  do  niego  (…).  Natomiast  Konstantyn  aż  do  końca

panowania, przez dwadzieścia pięć lat będzie powtarzał nieustannie, że jest tylko sługą

Chrystusa”87.

Zdaniem  de  Benoist,  w  pogaństwie  europejskim  nie  ma  tak  radykalnego

dystansu między bogiem a człowiekiem, jak to jest w chrześcijaństwie. Zarówno bóg i

człowiek są elementami kosmosu –  zawierają się „w” nim. Pogańska myśl ma to do

siebie,  że człowiek stanowi integralną część  świata  i,  tym samym,  nie  ma mowy o

nieprzekraczalnym dystansie między nim a Bogiem. Człowiek uczestniczy w świętości

świata wraz z bogami. „[P]ogaństwo nie widzi świata jako czegoś oderwanego od Boga

– jedno i drugie jest równie doskonałe. Bóg jest tak «niedoskonały» jak i świat”88. Idea,

że człowiek mógł po śmierci osiągnąć status zbliżony do boskiego był – jak stwierdza

de Benoist  w antycznych  czasach  szeroko  rozpowszechniony89 (herosi  uważani  byli

właśnie za pół-bogów90). Celem moralnym pogańskiego człowieka antyku było stanie

się  czymś więcej  niż  on sam. Innymi słowy,  człowiek osiągać miał  pełnię  swojego

potencjału  poprzez  przekraczanie  samego  siebie91.  Właśnie  w  ten  sposób  człowiek

pogański  „zbliżał  się  do  Boga”92 –  poprzez  próbę  dorównywania  mu,  a  nie  przez

płaszczenie się przed nim. „Poprzez czczenie bogów, człowiek honoruje swą zdolność

do życia z nimi w symbiozie, honoruje swą zdolność (…) do dorównania wzorcom,

które wybrał”93.

Nie  znaczy to  jednak,  że  człowiek  pogański  uważał  iż  może Boga zastąpić.

Francuski  myśliciel  podkreśla,  że  nie  należy  kojarzyć  pogaństwa  z  postawą

prometejską. Jest wręcz odwrotnie. Prometeusz uważany jest przez de Benoist za postać

negatywną,  gdyż zbuntował  się  on przeciwko  kosmicznemu porządkowi.  Pogaństwo

87 P. Veyne, Początki chrześcijańskiego świata, Warszawa 2009,  s. 12. 
88 Idem, On Being a Pagan…, s. 32.
89 Ibidem, s. 179.
90 Ibidem, s. 33.
91 Ibidem, s. 178.
92 Ibidem, s. 179.
93 Ibidem, s. 109.
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równoznaczne  jest  dla  niego  z  odrzuceniem  „tytanicznego  hubris”,  prowadzącego

człowieka  do  usunięcia  bogów  z  należnego  im  miejsca  w  złudnej  nadziei,  iż  sam

mógłby ich zastąpić94.  „Człowiek [pogański] nie powinien mieć ambicji,  by zastąpić

Boga, ale stać się «jak bogowie»”95.

Poganie czcili  swych bogów odmiennie niż  chrześcijanie.  Ci drudzy bowiem

mają do Boga stosunek wiernopoddańczy, czołobitny – człowiek w obliczu Boga jest

niczym.  W pogaństwie,  relacja  człowieka  do  Boga  oparta  jest  na  wzajemności,  na

swojego rodzaju wymianie: „bogowie dają mi, a ja daję im. Ofiara nie jest dowodem

poddaństwa, ale sposobem na to, by przyczynić się i utrzymać porządek kosmiczny”96.

Zeus, czy Odyn to bardziej ‘suwereni’ niż ‘despoci’97. Nie są oni stworzycielami świata

ani  odkupicielami.  Oczekują  czci  i  uznania,  lecz  nie  bezwarunkowego,  ślepego

poddaństwa; nie narzucają oni dogmatów ani świętych ksiąg. „Nie ogłaszają przykazań,

ale  oferują  świetliste  ideały.  Nie  rozkazują  pod  groźbą  «kary»,  lecz  uszczęśliwiają

poprzez swoją obecność”98. Bogowie, swym istnieniem, podtrzymują porządek świata.

Będąc gwarantami i strażnikami kosmicznego porządku, potrzebują ludzi tak, jak ludzie

potrzebują ich99.

Charakterystyczne dla „religii politycznej”, jaką jest indoeuropejskie pogaństwo,

jest  to,  że  wobec  bóstwa,  człowiek  staje  nie  jako  jednostka,  ale  jako  członek

wspólnoty100.  W  pogaństwie,  osoba  pojmowana  jest  jako  nierozerwalna ze  swoim

rodowodem.  W  dawnej  Skandynawii,  rodzina  uważana  była  wręcz  za  jeden  z

fundamentów egzystencji człowieka, wraz z przeznaczeniem i honorem101. W dawnej

Grecji,  to  oikos  był  jednostką  religijną102.  „W pogaństwie,  religia  ma  skłonność  do

zajmowania się kwestiami interesu kolektywnego; daje dużą rolę osobie (nie mylić z

jednostką), ale biorąc pod uwagę przynależności nieodzowne dla jej tożsamości. «To nie

jako jednostka»,  jak  zauważa Jean-Pierre  Vernant,  «Grek czci  czy  obawia się  boga,

tylko jako głowa rodziny, członek gens, fratrii, demosu, polis»”103. Jest tak dlatego, że w

owych społecznościach człowiek był uważany przede wszystkim za członka konkretnej

94 Idem, Jésus et ses frères…, s. 296.
95 Idem, On Being a Pagan…, s. 178.
96 Idem, Jésus et ses frères…, s. 296.
97 Idem, On Being a Pagan…, s. 151.
98 Idem, Jésus et ses frères…, s. 243.
99 Ibidem, ss. 243-244.
100 Por. Idem, On Being a Pagan…, s. 153; Por. J. Haudry, op. cit., s. 68.
101 Idem, On Being a Pagan…, s. 153.
102 L. B.  Zaidman, Grecy i ich bogowie, Warszawa 2008, s. 22.
103 A. de Benoist, On Being a Pagan…, s. 153.
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wspólnoty organicznej, a nie abstrakcyjną jednostką wolną od wszelkiego społeczno-

historycznego kontekstu, tak jak to ujmuje współczesny, zachodni indywidualizm. 

De  Benoist  przestrzega  przed  utożsamianiem  pogaństwa  z  ateizmem104,  co

niejednokrotnie pojawia się jako oskarżenie ze strony chrześcijan. Otóż dla mentalności

starożytnych, pojęcie ateizmu – w dzisiejszym rozumieniu – jest pozbawione sensu. Jak

było już wcześniej wspomniane, w pogaństwie bogowie nie są „na zewnątrz” świata,

nie są od niego rozdzielni, stanowią jego integralną część – są oni z nim „spleceni”.

Ponadto, jak podkreśla de Benoist, sami bogowie nie stanowią ultima ratio pogaństwa.

Ateizm  sam  mógł  pojawić  się  jako  koncept  dopiero po chrześcijaństwie.  „Ateizm

chrześcijański jest (…) fenomenem nowoczesnym, który implikuje teizm chrześcijański

jako antytezę bez której nie mógłby istnieć”105. 

Sama kwestia istnienia bogów nie jest traktowana przez de Benoist w sposób

priorytetowy.  Nie  ma  znaczenia  czy  bogowie  „istnieją”  czy  nie,  chodzi  przede

wszystkim o „otwarcie się” człowieka na ich obecność. Jedynym sposobem na to, by

pogaństwo  w  jakiś  sposób  „odżyło”  jest  uprzednie  odnowienie  takiej  postawy  i

wrażliwości  wobec  świata,  która  umożliwiałaby  bogom  na  „ujawnienie  się”  lub

„przejawienie  się”  człowiekowi.  Innymi  słowy,  konieczna  jest  postawa  „nie-

zamknięcia”, postawa ponownego otwarcia się na i zwrócenia ku światu (physis). Ma to

być warunek sine qua non  pogaństwa „autentycznego”. 

„Nie chodzi o to czy «Bóg» istnieje, czy nie, ale o to czy boskość przybliża się,

czy  oddala.  «Bóg»,  sensu  stricto, dla  mnie  znaczy:  nic.  Bogowie:  możliwość

obecności”106.

JAK BYĆ POGANINEM (DZIŚ)? 

Mimo „śmierci Boga” – stwierdza de Benoist – Europa nadal nie chce pozbyć

się jego trupa107, tzn. nie chce przyjąć do wiadomości jego odejścia ze świata wartości.

To, co proponuje francuski myśliciel to odrzucenie metafizyki chrześcijańskiej (kreacja

ex nihilo), jak również nowożytnej (Heideggerowska „metafizyka subiektywności”) i

104 „Uważam, że pogaństwo jest niekompatybilne z ateizmem, jeśli rozumieć go jako radykalną negację
wszelkiej formy boskości, czy absolutu”. Idem, Jésus et ses frères…, s. 296.

105 Ibidem.
106 Idem, Un mot en quatre lettres…,, s. 22.
107 A. de Benoist, On Being a Pagan…, s. 196.
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ustanowienie  nowego  systemu  wartości.  Wiąże  się  ono  ze  stworzeniem  takiego

neopogaństwa, które umożliwiłoby realizację „egzystencji autentycznej”108.

Pogaństwo jest, według de Benoist, z gruntu anty-nowoczesne. Podczas gdy dla

człowieka nowoczesności bóg jest wymysłem, a kamień jest po prostu kamieniem, „dla

ludzi doznających przeżycia religijnego cała przyroda może się objawić jako sakralność

kosmiczna”109.  Dla  człowieka  nowoczesności  mit  to  opowieść  zmyślona.  Człowiek

„pogański”,  taki  jak  de  Benoist,  jest  z  kolei  „przywiązany  do  prawdy  mitu”110.

„Poganin”  jest  to  więc  człowiek religijny,  którego bycie-w-świecie  jest  zbliżone  do

Eliadowskiego człowieka archaicznego. „Człowiek religijny «pragnie siebie innego»,

niż znajduje siebie na poziomie «przyrodniczym», że «chce uczynić» siebie na idealny

obraz objawiony w mitach”111. Innymi słowy, pogaństwo – w rozumieniu de Benoist –

wiąże  się  z  odrzuceniem  światopoglądu  nowoczesności,  gdzie  „dla  współczesnego

człowieka  kosmos  stał  się  nieprzejrzysty,  znieruchomiał  i  umilkł”112.  Ale  na  czym

właściwie polegać ma to odrzucenie? 

Należy  wyraźnie  podkreślić,  że  chrześcijaństwo  i  nowoczesność  to  –  z

„pogańskiego” punktu  widzenia  –  dwie  strony tego samego medalu.  Jedno i  drugie

oparte  jest  bowiem  na  biblijnym  imperatywie  „czynienia  sobie  ziemi  poddaną”.

Zdecydowanie  odrzucenie  tego  imperatywu  ma  być  jednym  z  najważniejszych

elementów  „pogańskiego”  Weltanschauung.  Kolejnym  kluczowym  elementem  jest

odrzucenie  języka  judeochrześcijańskiego  egalitaryzmu113 (dogmat  równości  dusz),

przekładającego  się  w  dzisiejszych  realiach  m.in.  na  ideologię  praw  człowieka.

Następnym,  wartym  podkreślenia,  wątkiem  jest  również  odrzucenie  etosu

burżuazyjnego  (materialistyczno-kapitalistycznego)  na  rzecz  etosu  honoru.  Życie

„pogańskie”  to  bowiem  życie  heroiczne.  Homo  paganus to  przeciwieństwo  homo

oeconomicus. 

„W  stopniu  większym  niż  jakakolwiek  inna  dyscyplina  humanistyczna  (...)

historia  religii  może  utorować  drogę  antropologii  filozoficznej.  Albowiem  sacrum

stanowi  wymiar  uniwersalny,  a  początki  kultury  zakorzenione  są  (...)  w

doświadczeniach i wierzeniach religijnych. (...) [H]istoryk religii jest w stanie uchwycić

ciągłość  tego,  co  określono mianem właściwej  człowiekowi  egzystencjalnej  sytuacji

108 Ibidem, ss. 200-201.
109 M. Eliade, Sacrum a profanum…, s. 9.
110 A. de Benoist, Jésus et ses frères…, s. 203.
111 M. Eliade, Sacrum a profanum…, s. 202.
112 Ibidem, s. 191.
113 A. de Benoist, On Being a Pagan…, s. 201.
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«bycia  w  świecie»  albowiem  doświadczenie  sacrum  jest  odpowiednikiem  tej

sytuacji”114.

Tu właśnie leży sens pozytywnego nawiązania do „pogaństwa” w idei ND. Nie

chodzi tyle o rezurekcję minionych form kultowych, ile o odzyskanie dawnej, właściwej

antycznemu człowiekowi,  wrażliwości i  postawy wobec otaczającego świata.  Innymi

słowy, chodzi o uchwycenie „pogańskiego bycia-w-świecie”. I właśnie jego odzyskanie

jest tym, co umożliwiłoby przezwyciężenie obecnego kryzysu i renesans europejskiej

kultury. 

To, co w perspektywie ND czyni mentalność pogańską „lepszą” od mentalności

chrześcijańsko-nowoczesnej  to  fakt,  że  ma  ona  być  inherentnie  anty-totalitarna.

Praktyczną  konsekwencją  politeistycznych  struktur  myślowych  ma  być  naturalna

skłonność  do  tolerancji  różnorodności,  na  zasadzie:  każde  miasto  ma  prawo  czcić

własnych  bogów.  Historia  zdaje  się  to  potwierdzać.  Podboje  czynione  np.  przez

Rzymian nie pociągały za sobą systematycznych eksterminacji całych ludów czy grup

etnicznych ani również nie wiązały się nigdy z forsownym niszczeniem zastanych form

religijnych i nawracaniem.

W momencie, gdy na arenę dziejów europejskich wkroczyło chrześcijaństwo,

sytuacja owa zmienić się miała całkowicie. 

114 M. Eliade, W poszukiwaniu historii i znaczenia religii, Warszawa 1997, s. 22.
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CHRZEŚCIJAŃSTWO – „BOLSZEWIZM STAROŻYTNOŚCI”

„W rzeczywistości wszystkie komunistyczne systemy Zachodu wyrosły z myśli

chrześcijańskiej teologii (…). Chrześcijańska teologia jest babką bolszewizmu”1 – pisał

Oswald  Spengler.  W  perspektywie  ND  Zachód  ukonstytuował  się  poprzez  ciągłe

napięcie  między  dwoma,  przeciwstawnymi  sobie,  źródłami,  które  były  powodem

utrzymującego się kryzysu tożsamościowego2, przy czym chrześcijaństwo postrzegane

jest w sposób zdecydowanie negatywny. Co warte zaznaczenia, w myśli ND praktycznie

nie  występuje  antyklerykalizm  –  to  bowiem  nie  Kościół  instytucjonalny,  jego

ewentualne występki są tutaj przedmiotem krytyki czy jakiegokolwiek zainteresowania.

Krytyka wymierzona jest  przede wszystkim w charakterystyczny dla chrześcijaństwa

monoteizm i uniwersalizm3, jak również w to, co określane bywa mianem ‘nietolerancji’

(czy wręcz ‘proto-totalitaryzmu’), pociągającego za sobą inklinację do prześladowań na

tle  religijnym.  Innymi  słowy,  krytyka  przeprowadzana  jest  przede  wszystkim  na

poziomie filozoficznym. 

Choć nazywanie chrześcijaństwa „bolszewizmem starożytności” może wydawać

się na pierwszy rzut oka szokujące, to warto przypomnieć, iż perspektywa ND nie jest

całkowicie nowatorska. Za przykład niech posłużą chociażby Oswald Spengler i Mircea

Eliade, którzy zdawali się prezentować dość zbliżone poglądy na ten temat – koncepcje

obydwóch stanowią  przecież  ważną inspirację  i  punkt  odniesienia  w myśli  ND.  De

Benoist  idzie  jednak zdecydowanie dalej  i  nie  ogranicza się do pojedynczych haseł.

Przedstawia  pogłębioną  krytykę  chrześcijaństwa.  Pozycję,  z  której  dokonuje  owej

krytyki nazwać by można, z braku lepszego określenia, „historyczno-pogańską”. Zacząć

można od zaznaczenia, iż – biorąc na chwile w nawias filozoficzną krytykę – francuski

myśliciel  traktuje chrześcijaństwo jako  bête noire w historii cywilizacji europejskiej,

samemu utożsamiając się z drugą stroną, czyli – w tym przypadku – z ‘pogańskimi’

Grekami i Rzymianami. Innymi słowy, to właśnie ich (oczywiście wraz z innymi ludami

europejskimi)  uważa  za  protoplastów  dzisiejszej  Europy,  a  chrześcijaństwo  za

destrukcyjną  siłę,  która ‘autentyczne’ korzenie cywilizacji  europejskiej  znieprawiła  i

zniszczyła, poprzez podstępne podminowanie ideowe4. W niniejszym kontekście ważna

1 O. Spengler, Lata decyzji, Warszawa 2015, s. 161.
2 O. Moos, op. cit, s. 75.
3 Ibidem, s. 43.
4 A. de Benoist, Les idées à l’endroits…, s. 168. Podobną tezę stawiał też historyk Edward Gibbon, na

którego de Benoist się powołuje. Zob. E. Gibbon, Zmierzch Cesarstwa Rzymskiego, t.1-2, Warszawa
1995; P. Komorowski, Koncepcja historii Edwarda Gibbona, „Analecta” 1998, nr 7/2(14), ss. 71-106.
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jest uwaga de Benoist o tym, że „pierwszy Kościół w Rzymie nie miał w sobie nic

łacińskiego”5.  Przekaz  chrześcijański  był  bowiem  zaprzeczeniem  wszystkiego,  co

rzymskie6.  Była  to  w  końcu  religia  wywodząca  się  z  zupełnie  innego  kręgu

kulturowego.

Mimo tego,  że  w dyskursie  ND można  się  dość  często  spotkać  z  terminem

‘judeochrześcijański’  (‘judeochrześcijaństwo’, ‘tradycja judeochrześcijańska’ itd.)7, w

istocie ostrze krytyki wymierzone jest  de facto w chrześcijaństwo. Użycie przedrostka

‘judeo-’ ma na celu nie tyle krytykę judaizmu czy narodu żydowskiego, ile podkreślenie

nie-europejskich,  tj.  bliskowschodnich korzeni religii  chrześcijańskiej  i,  implicite,  jej

obcość wobec europejskiego ducha. 

De Benoist zauważa, za Ernestem Renanem i Emilem Gillabertem, że żadna ze

starożytnych religii nie wykazywała się takim stopniem nietolerancji jak religia ludu

hebrajskiego (co ma być logiczną konsekwencją jej monoteizmu). Oczywiście, Francuz

nie  sugeruje  jakoby  okrucieństwo  występowało  jedynie  u  ludów semickich.  Chodzi

przede wszystkim o to, że w pismach ‘pogańskich’, religijnych czy świeckich, próżno

szukać  religijnych  i  moralnych  uzasadnień  zabijania  na  masową  skalę8.  W  Biblii

natomiast,  jak  stwierdza  de  Benoist,  znaleźć  można  wiele  fragmentów,  w  których

ludobójstwo jest uzasadniane racją religijno-moralną  (np. Pwt 12, 29; Pwt 20, 16; 1 Sm

27, 9;  Lb 31,  7;  Joz 11,  10-11, 20-21).  „Sprawcy tych czynów cieszyli  się  dobrym

sumieniem nie pomimo tych masakr, ale właśnie dzięki popełnieniu tych masakr”9. 

To  jednak  konkretnie  w  monoteizmie  chrześcijańskim,  a  nie  żydowskim,

zawierać  się  ma  zarodek  totalitaryzmu.  Monoteizm  bowiem  nabyć  miał  naturę

totalitarną  w  momencie  wykroczenia  poza  ramy  narodowości  (żydowskiej),

5 A. de Benoist, Les idées à l’endroits…, s. 171.
6 „Doktryna chrześcijańska implikowała «rewolucję społeczną». Afirmowała, po raz pierwszy, nie to

że dusza istnieje (...), ale to, że «wszyscy» posiadają taką samą. Ludzie kultury antycznej, rodzący się
w danej religii z tego względu, że rodzili się w «ziemi ojczystej», mieli raczej tendencję do myślenia
w  kategoriach  samodyscypliny  i   samoprzezwyciężenia,  mieli  przekonanie  o  konieczności
wykuwania swej duszy, lecz było to w oczywisty sposób zarezerwowane dla «najlepszych». Idea
głosząca to,  iż  «wszyscy ludzie» mogą być równo obdarowani  przez sam fakt  ich istnienia była
szokująca.  Chrześcijaństwo  głosiło  (...),  że  każdy  rodził  się  z  duszą,  co  było  równoznaczne  z
twierdzeniem, że wszyscy ludzie byli «równi» przed Bogiem”. Ibidem, s. 175. 

7 De Benoist zaznacza, że – jeśli chcieć się wyrażać precyzyjnie – terminu „judeochrześcijaństwo”
można użyć zasadniczo w  dwóch znaczeniach.  Po pierwsze, w sensie historycznym, by odróżnić
pierwszych chrześcijan żydowskiego pochodzenia pod przewodnictwem Jana od helleno-chrześcijan
pod przewodnictwem Pawła. Po drugie,  w sensie ideologicznym, by podkreślić wspólne korzenie
teologiczne judaizmu i chrześcijaństwa. Idem, On Being a Pagan…, s. 19. 

8 Idem,  Monotheism vs.  Polytheism [w:] T. Sunić,  Postmortem Report. Cultural Examinations from
Postmodernity (Collected essays), Shamley Green, 2010, s. 24.

9 Ibidem.
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tj. przekształcając się z religii etnicznej w religię uniwersalistyczną10. Innymi słowy, to

uniwersalizm „rozbudzić” miał potencjał totalitarny w monoteizmie biblijnym11. 

Nietolerancja towarzyszyć miała chrześcijaństwu od samych jego początków –

wobec Żydów, pogan, heretyków i wszelkich ‘niewiernych’ – ci bowiem „są podludźmi

w oczach apostołów”12. Zdaniem Św. Piotra są to „nierozumne zwierzęta, przeznaczone

z natury na schwytanie i zagładę” (2 P 2, 12), według Św. Pawła „winni są śmierci” (Rz

1, 32)13. Chrześcijaństwo miało podjąć się „eksterminacji wszystkich aspektów kultury

antycznej”, poprzez m.in. zakaz pogańskiego kultu i igrzysk olimpijskich, niszczenie

rzeźb i świątyń, spalenie Serapeum w Aleksandrii (wraz z 700 tys. rękopisami) w 389 r.

na  polecenie  biskupa  Teofila  itd.  W  późniejszej  epoce,  kolejnymi  krokami  były

forsowne nawracania, potępienie nauki, prześladowania i stosy14. 

Jednymi  z  pierwszych,  którzy  ucierpieli  za  sprawą  chrześcijańskiego

monoteizmu byli  Żydzi – stwierdza de Benoist.  Chrześcijański  antyjduaizm, którego

geneza  zawierać  się  ma  w  Ewangelii  św.  Jana15,  brać  się  miał  z  bliskości  wiary

żydowskiej i chrześcijańskiej. Otóż, od pierwszych wieków, chrześcijaństwo miało być

uważane przez jego wyznawców za ‘prawowitego następcę’ judaizmu: 

„Dla chrześcijan «zbawienie bierze początek od Żydów» (J 4, 22), lecz tylko

chrześcijaństwo  może  być  «verus  Israel»  (…).  Święty  Paweł  był  pierwszym,  który

sformułował tę dystynkcję. Poprzez zamianę Prawa na Łaskę, Paweł rozróżnił między

«Izraelem Boga» i «Izraelem ciała» (1 Kor 10, 18), czego skutkiem było porzucenie

obrzezania: «Bo Żydem nie jest ten, który nim jest na zewnątrz, ani obrzezanie nie jest

to, które jest widoczne na ciele, ale prawdziwym Żydem jest ten, kto jest nim wewnątrz,

10 O. Moos, op. cit., s. 44.
11 Powyższa  idea  specyficzności  monoteizmu  chrześcijańskiego  zaczerpnięta  została  od  Louis

Rougiera, który twierdził że, zawarty w Biblii, fanatyzm „umiędzynarodowił” się za pośrednictwem
chrześcijaństwa. Por. L. Rougier,  Le conflit du christianisme primitif et de la civilisation antique,
Paris  1977,  ss.  58-59:  „Jahwe,  jedyny  Bóg  Synaju,  okrutny  Bóg  pustyń  Arabii,  był  bogiem
autorytarnym, wyłącznym i zazdrosnym, uważającym wszystkich innych bogów jako fałszywych i
każącym swym wiernym kamienowanie  swych synów i  braci  winnych bałwochwalstwa.  Jednak,
Idem fanatyzm przez długi czas nie wykraczał poza ramy rasy [żydowskiej]. Jahwe jest oczywiście
bogiem uniwersalnym (…), lecz lud Izraela uczynił go własnym na podstawie Przymierza z nim,
przymierza wyłącznie z ludem żydowskim. W momencie otwarcia Królestwa Bożego zarówno na
gojów,  jak  i  Żydów,  zarówno  na  barbarzyńców,  jak  i  Hellenów,  chrześcijaństwo  zyskało  misję
nawrócenia  całego  świata,  bez  względu  na  różnice  rasowe  czy  narodowe  (…).  Zawarta  w  nim
nietolerancja rozprzestrzeniła się na cały świat”.

12 A. de Benoist, Les idées à l’endroits…, s. 172.
13 Ibidem.
14 Idem, Monotheism vs. Polytheism…, s. 24.
15 Dopatrywanie się antysemityzmu, czy też antyjudaizmu chrześcijańskiego w Ewangelii św. Jana to

kwestia  kontrowersyjna.  Por.  A.  Kuśmirek,  Żydzi  w  Ewangelii  Jana,  „Studia  Theologica
Varsaviensia” 1992, nr 30/2, ss. 121-135; M. Wróbel,  Antyjudaizm a Ewangelia według św. Jana.
Nowe spojrzenie na relację czwartej Ewangelii do judaizmu, Lublin 2005.

115



a prawdziwym obrzezaniem jest obrzezanie serca, duchowe, a nie według litery. I taki to

otrzymuje pochwałę nie od ludzi, ale od Boga» (Rz 2, 28-29). Konkluzja: «My bowiem

jesteśmy prawdziwie ludem obrzezanym» (Flp 3, 3)”16. 

Jezus Chrystus, znosząc Prawo, zniósł tym samym wagę rozróżnienia między

Żydem  a  gojem  (Gal  3,  28).  Od  tej  pory,  to  chrześcijaństwo  przejąć  miało  rolę

„prawdziwego  Izraela”17 –  konstatuje  de  Benoist.  Konsekwencją  tego  było

prześladowanie  tych,  którzy  odmówili  nawrócenia;  tych  którzy  nie  uznali

chrześcijaństwa za  verus Israel. Innymi słowy, w perspektywie ND, chrześcijaństwo,

przejmując rolę Izraela (w sensie duchowym), odmówiło Żydom bycia Izraelem, gdyż

to chrześcijaństwo jest prawdziwym Izraelem – którego Żydzi  nie  uznają.  Francuski

myśliciel,  powołując  się  na  Shmuela  Trigano,  stwierdza  że  jeśli  chrześcijaństwo

położyło  fundamenty  pod  Zachód,  to  właściwym  miejscem  Izraela  jest  również

Zachód18. 

De  Benoist,  w  związku  z  powyższym,  określa  chrześcijański  antysemityzm

mianem  neurozy.  Z  powodu  swego  wyobcowania  ze  swej  oryginalnej  tożsamości,

Zachód ma być niezdolny do samo-spełnienia i odkrycia samego siebie: 

„Poprzez  zamianę  swego  oryginalnego  mitu  na  mit  biblijnego  monoteizmu,

Zachód uczynił  z  hebraizmu swoje superego.  Nieuniknioną  tego konsekwencją  było

zwrócenie się Zachodu przeciw ludowi żydowskiemu, któremu zarzucone zostało nie

podążenie  «logiczną»  drogą  «nawrócenia»:  od  Synaju  do  chrześcijaństwa.  Ponadto,

Zachód  oskarżył  Żydów  również  o  próbę  zahamowania  tej  drogi  poprzez

«bogobójstwo». (…) Kościół kazał Żydom wybierać: albo wykluczenie (lub fizyczna

śmierć),  albo  wyrzeczenie  się  siebie  (duchowa  i  historyczna  śmierć).  Tylko  przez

nawrócenie mogli zostać «chrześcijanami, jak inni»”19. 

Nietrudno  jest  zauważyć  gdzie  leżą  źródła  nowoczesnego  totalitaryzmu  –

konstatuje de Benoist20. Świeckie systemy totalitarne nie mają źródeł w myśli Saint-

Justa,  Hegla,  Fichtego,  czy  Stalina,  są  bowiem  pokłosiem  mentalności

„bliskowschodniej”, skrystalizowanej przez chrześcijaństwo. Innymi słowy, totalitaryzm

nigdy by nie wykształcił się w Europie, gdyby wcześniej chrześcijaństwo nie zasiało

jego ziaren w europejskich umysłach. Rdzeniem wszelkiego totalitaryzmu, dla ND, jest

negacja  prawa  do  zróżnicowania.  I  tym  właśnie  charakteryzować  się  ma  religia
16 A. de Benoist, Monotheism vs. Polytheism…, s. 25.
17 Ibidem.
18 Ibidem, s. 26.
19 Ibidem.
20 Ibidem, s. 27.
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chrześcijańska. Jeżeli by uznać (właściwy dla „pogaństwa”) tolerancyjny pluralizm za

typową cechę (przedchrześcijańskiej)  mentalności  europejskiej,  to  totalitaryzm jest  z

kolei  typową cechą monoteizmu – uniwersalistycznego lub „zdeterytorializowanego”

(takiego który wykracza poza granice pojedynczego etnosu, czy kultury). 

Podejście  do  chrześcijaństwa  u  de  Benoist  ukształtowało  w  głównej  mierze

trzech  myślicieli.  Jak  on  sam  stwierdza,  w  młodzieńczych  latach  zachwycił  się

Friedrichem Nietzschem, którego lekturę ocenia jako „radosną i  oswabadzającą”. Na

początku lat  60.  XX wieku de  Benoist  zapoznał  się  z  Louisem Rougierem, który z

jednej  strony  miał  poglądy  konserwatywno-liberalne,  z  drugiej  był  admiratorem

spuścizny  grecko-rzymskiej  i  miał  krytyczny  stosunek  do  chrześcijaństwa.  Poglądy

francuskiego myśliciela znowu zmieniły się na początku lat 70., kiedy to zaczął patrzeć

w sposób  coraz  bardziej  krytyczny  na  liberalizm.  Pociągało  to  za  sobą  odrzucenie

filozofii oświeceniowej, jak również pozytywizmu i scjentyzmu, których zwolennikiem

był  Rougier.  W  późniejszych  latach  lektura  Martina  Heideggera  zmusiła  go  do

przewartościowania myśli Nietzschego. 

Taguieff określa antychrześcijaństwo de Benoist jako „antybiblizm” i, bardziej

ogólnie, jako „anty-monoteizm”. Chrześcijaństwo poddane jest, jak zauważa, podwójnej

krytyce.  Po pierwsze,  na  poziomie  tożsamościowym,  opisywane  jest  jako  pochodna

mentalności obcej ludom europejskim. Po drugie, religia chrześcijańska poddawana jest

krytyce  filozoficznej  –  nietzscheańskiej  i  pozytywistyczno-logicznej,  tj.

antymetafizycznej21. Taguieff skategoryzował trzy fazy antychrześcijaństwa de Benoist,

w zależności  od tego kto był  główną inspiracją  na danym etapie:  1)  Louis Rougier

(1963-1973), 2) Friedrich Nietzsche (1974-1978), 3) Martin Heidegger (od 1979-1982

do  dziś)22.  W  latach  60.  de  Benoist  przeżył  krótką  fascynację  „wojującym”

pozytywizmem logicznym, by przejść następnie do ponownego odkrycia Nietzschego w

czasie  którego zdystansował się  od racjonalizmu i  scjentyzmu Rougiera,  finałem tej

ewolucji  było  przyjęcie  „post-metafizycznej”  perspektywy  Heideggera23.  Ewolucja

ideowa  wiodła  de  Benoist  od  idei  obrony  Zachodu  (jako  twórcy  racjonalizmu

naukowego i technicznego) do „powrotu do Greków” jako źródłowej kultury dla myśli

europejskiej24. 

21 P. A. Taguieff, op. cit., s. 188.
22 Ibidem, s. 187.
23 Ibidem, s. 188.
24 Ibidem, s. 187.
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Da się  zauważyć tutaj  pewną niekonsekwencję,  bowiem z jednej  strony ND

opowiada  się  przeciw  monoteizmowi  w ogóle,  a  z  drugiej  strony  czyni  się  pewien

wyjątek  dla  judaizmu.  Taguieff  sądzi,  że  jest  to  zabieg  taktyczny,  mający  na  celu

uniknięcie za wszelką cenę zarzutu antysemityzmu, jako stanowiska nie do przyjęcia po

roku  194525.  Wspomnieć  można  również  fakt,  iż  de  Benoist  zaprzeczał  temu,  by

pozaeuropejskie  korzenie  chrześcijaństwa  miały  wpływ  na  jego  krytyczną  postawę

wobec  tej  religii  –  podkreśla  on  bowiem,  że  jest  sympatycznie  nastawiony  wobec

niektórych  nie-europejskich  religii  (np.  Shinto  i  Zen),  a  krytyczny  wobec  niejednej

ideologii  zrodzonej  w  Europie26.  Ciężko  jednak  zaprzeczyć,  że  kwestia  obcego

pochodzenia chrześcijaństwa jest dość wyraźnie akcentowana w narracji ND na temat

religii. 

TEOCENTRYCZNO-MONOTEISTYCZNY DUALIZM

Wbrew powszechnym opiniom, najistotniejszą cechą religii biblijnej – według

de  Benoist  –  ma  być  nie  tyle  idea  jednego  Boga,  tylko  „nieodwracalna  separacja

ontologiczna”27, czyli całkowita odrębność Boga i świata28. 

„Fundamentalną  cechą  chrześcijaństwa  nie  jest  monoteizm,  ale  ideologia

rozerwania (bycia i świata,  świata i  człowieka,  immanencji  i  transcendencji,  duszy i

ciała, doczesnego i duchowego, bytu i stawania się itd.) oraz istnienie Boga, którego

egzystencja wiąże się nierozerwalnie z uniwersalną kwestią zbawienia”29.

Umiejscowienie bóstwa u początków istnienia świata nie jest czymś w religiach

niespotykanym.  De  Benoist  podkreśla  za  to  wagę  owej  radykalnej  ontologicznej

odrębności,  która  zasadza  się  w  chrześcijaństwie  na  rozróżnieniu  między  bytem

stworzonym  i  niestworzonym30.  Doskonałość  bytu  niestworzonego  (Bóg)

przeciwstawiana jest niedoskonałości bytu stworzonego (świat). Bóg nie jest emanacją

świata, tylko jego jedynym stworzycielem, a samo stworzenie świata nie dodaje nic do

jego doskonałości. Bóg jest wszechwładny, wszechmocny, jednocześnie transcendentny

25 Ibidem, s. 89.
26 A. de Benoist, Interview with Alain de Benoist…, s. 72.
27 Idem, Sacré païen et désacralisation judéo-chrétienne du monde [w:] Quelle religion pour l’Europe?,

red. D. Théraios, Genève 1990, s. 30.
28 Idem, On Being a Pagan, Atlanta 2004, s. 29.
29 Idem, Un mot en quattre lettres, „Éléments pour la Civilisation Européenne” 1999, nr 95, ss. 18-19.
30 Idem, On Being a Pagan…, s. 29.
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i immanentny, wieczny i nieskończony. Świat jest od niego zależny i – co ważniejsze –

od niego całkowicie odrębny. „W Biblii, Jahwe nie jest bogiem jedynym wyłącznie w

sensie bycia jedynym dzierżycielem władzy. Jest również jedynym w sensie całkowitej

inności. Jest «jedyny w swoim rodzaju», to znaczy Całkowicie Inny wobec świata”31. Tę

właśnie, „rewolucyjną”, radykalną separację ontologiczną świata i boskości, francuski

autor opatrzył mianem „dysocjacji inauguralnej”32 – uprzedmiotowienia świata poprzez

zerwanie bezpośredniej jego łączności z pierwiastkiem boskim. Zdaniem de Benoist,

owa dysocjacja inauguralna stanowi pierwszy, i najbardziej decydujący, etap rewolucji

światopoglądowo-mentalnej  Europejczyków  na  przestrzeni  dziejów33.  „Początkiem

desakralizacji jest afirmacja, że kosmos jest czymś odrębnym od Boga”34. 

Chrześcijańska dysocjacja inauguralna spowodowała „wyrzucenie” fundamentu

rzeczywistości „na zewnątrz”, „poza” świat35. W konsekwencji, świat nie jest uważany

za miejsce prawdy, gdyż prawda rozumiana jest jako zgodność z prawidłami boskimi,

które to leżą „poza” światem, który według chrześcijaństwa nie ma – sam w sobie – nic

sakralnego.  Physis uległo  dezintegracji,  stało  się  zwykłym przedmiotem.  Gdzie  jest

więc źródło wartości i prawdy? Tym źródłem jest Jahwe – bóg jedyny. 

Politeizm indoeuropejski i monoteizm judeochrześcijański nie różni wyłącznie

kwestia ilości bóstw. W obu systemach wierzeniowych, za terminem „bóg” kryje się

zupełnie inna treść. Jak ujmuje to de Benoist:

„Byt najwyższy, o którym mówi Biblia, jest zdecydowanie odmienny od bogów

przestrzeni  indoeuropejskiej.  To  «Bóg»  moralny,  «Bóg»  stworzyciel,  «Bóg»

objawiający się historycznie, i którego stosunek do świata implikuje absolutny początek

i  koniec  tegoż  świata.  Klasycznie,  teologia  chrześcijańska  definiuje  go  jako  byt

osobowy nieskończonej  doskonałości,  który stworzył  wszystko co istnieje  z  niczego

(…) i który wzywa człowieka do zbawienia i szanowania jego przykazań. To wszystko

cechy obce bogom pogaństwa”36. 

I dalej… 

„Jahwe nie  jest  ani  upadłym ojcem,  ani  kulminacją  czy  też  tym,  co  przeżył

«bogów  mitycznych».  (…)  Termin  Bóg,  który  pojawił  się  wraz  z  europejskim

pogaństwem jest nietrafnym określeniem; to Septuaginta, by zostać zrozumianą przez

31 Ibidem.
32 Idem, Éclipse du…, s. 131,
33 Idem, Sacré païen…, s. 31,
34 Idem, Éclipse du…, s. 130,
35 Idem, Sacré païen…, s. 31,
36 Idem,  Un mot en quattre lettres…, s. 18.
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Greków i zhellenizowanych Żydów, określiła bóstwo Synaju, YHWH (Jahwe) Elohim,

mianem «theos/ dues» – terminem który,  do tej  pory,  desygnował wyłącznie bogów

pogaństwa37.

Jak podkreśla de Benoist, użycie terminu „Bóg” (theos) w stosunku do bóstwa

biblijnego (pozbawione rodzaju żeńskiego i pisane zawsze z dużej litery) jest zabiegiem

czysto arbitralnym, gdyż owo tłumaczenie opróżnia słowo „bóg” ze swego pierwotnego

znaczenia, nadając mu zupełnie inny sens38.  Języki indoeuropejskie nie dysponowały

żadnym terminem, który w pełni oddawałby znaczenie biblijnego bytu najwyższego.

Bogowie  pogaństwa  nie  są  bytami  samoistnymi  ani  źródłem  wszechrzeczy  –  ich

znaczenie bierze się z ich wzajemnych relacji, jak również relacji ze światem. Ponadto,

w  religijności  indoeuropejskiej  byli  zarówno  bogowie,  jak  i  boginie  –  coś  w

perspektywie hebrajskiej absolutnie nie do pomyślenia39 Biblia nie zna żadnego „boga”

w powyższym sensie tego słowa – Jahwe jest nie tyle „bogiem” (w sensie  theos), ile

istotą  najwyższą  i  punktem  centralnym  religii  chrześcijańskiej.  „Chrześcijaństwo

przyzwyczaiło nas do myślenia,  że nie  ma religii  bez Boga-Zbawiciela,  i  że  jedyną

podstawą moralności jest  wiara w tego Boga”40.  „Tworzy to złudzenie,  że wszystkie

religie mają «Boga» i, że różnią tylko sposobem jego nazywania, zatajając w ten sposób

fakt, że za pomocą tego samego słowa określa się rzeczywistości różniące się od siebie

całkowicie”41.  Francuski  myśliciel  podkreśla,  że  nie  można  omijać  owej

niejednoznaczności, rozważając kwestię bóstw i boskości. 

Bogowie  pogaństwa  zostali  zrodzeni  wraz  ze  światem  i  funkcjonują  oni  w

ramach, ciągle odnawiającego się, kosmicznego cyklu. Czas mityczny jest powtarzalny

i  „ponadhistoryczny”42.  Innymi  słowy,  czas  świecki-historyczny  i  czas  święty-

liturgiczny nie są tożsame. Świat jest wieczny, podczas gdy bogowie i ludzie nie są.

W świecie judeochrześcijańskim, to Bóg jest wieczny – to On stworzył świat i,

tym samym, dał czasu początek – Stworzenie jest tożsame z początkiem czasu. W wizji

judeochrześcijańskiej,  historia  ma absolutny  początek  i  absolutny  koniec43.  Ponadto,

Bóg  objawia  się  w  czasie  historycznym44.  Chrześcijaństwo  dokonało  rewolucji

37 Idem, On Being a Pagan…, ss. 109-110.
38 „tam, gdzie zwykliśmy czytać «Pan, twój Bóg» (Pwt. 18, 15), tak naprawdę czytać należy, według

oryginału hebrajskiego: «Jahwe Adonai, ton Elohim»”. Idem, Un mot en quattre lettres…, s. 18.
39 A. de Benoist, La Condition Féminine…, s. 110.
40 Idem, Un mot en quattre lettres…, s. 19.
41 Ibidem, s. 18.
42 M. Eliade, Traktat o historii religii…, s. 409.
43 A. de Benoist, On Being a Pagan…, s. 80.
44 „W porównaniu (…) z innymi religiami chrześcijaństwo dzięki podkreślaniu historyczności osoby

Chrystusa  zmieniło  pojęcie  czasu  liturgicznego.  Chrześcijańska  liturgia  przebiega  «w  czasie
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definitywnie zrywając z cykliczną koncepcją czasu. Jak ogłosił to św. Augustyn, skoro

czas  jest  dziełem Boga,  oznacza  to  iż  sam czas  jest  nośnikiem Bożego objawienia,

dokonanego  w  Stworzeniu  i  poprzez  Stworzenie  –  czas  jest  rzeczywistością  o

charakterze  historycznym.  Czas  ma  więc  inherentny  teologiczny  sens,  jak  również

kierunek i cel. W czasie objawia się Bóg. Czas „zmierza” do swego eschatologicznego

wypełnienia  –  od  Stworzenia  do  Paruzji.  „Całą  swoją  istotą  polegającą  na  ciągłej

zmianie  i  linearnym  ukierunkowaniu  ku  wieczności,  w  odróżnieniu  od  cyklicznej

koncepcji greckiej, staje się on jakby znakiem «vestigium» niezmienności Boga. Przez

swoją teraźniejszość,  przeszłość i  przyszłość tworzy historię. W niej  zaś objawia się

Bóg realizując swój odwieczny plan zbawienia”45. 

ODRZUCAJĄCA ŚWIAT RELIGIA UNIWERSALISTYCZNA

Światopogląd judeochrześcijański jest uniwersalistyczny, a zarazem odnosi się

negatywnie do świata doczesnego – skierowany jest w stronę soteriologii i eschatologii.

Chrześcijaństwo  jest  poza  tym  religią  uniwersalistyczną  –  kwestia  wspólnoty  jest

drugorzędna. W tym sensie jest religią „apolityczną”. I to właśnie chrześcijaństwo – jak

twierdzi  de  Benoist  –  wprowadziło  indywidualizm  w  przestrzeń  mentalności

europejskiej46.  Chrześcijaństwo  jest  przede  wszystkim  religią  zbawienia  duszy

jednostki.  Ów „duchowy  indywidualizm”  idzie  w  parze  z  monoteizmem  i

uniwersalizmem,  czego  efektem  ma  być  prozelityzm  i  –  docelowo  –  akulturacja

wszystkich ludów47. 

Biblia  prezentuje  zupełnie  odmienną  od  pogaństwa  relację  między

uniwersalnym a partykularnym. U antycznych Greków, konceptualizacja uniwersalnego

oparta  była  na  wyabstrahowaniu  i  generalizacji  wielości  konkretnych

partykularyzmów48.  Myśl  pogańska  przywiązuje  wagę  do  korzeni,  ziemi  ojczystej,

miejsca,  gdyż właśnie konkretne miejsce na świecie stanowi ośrodek wokół którego

historycznym uświęconym dzięki inkarnacji syna Bożego». Święty, okresowo uobecniany na nowo
czas  religii  przedchrześcijańskich  (w  szczególności  starożytnych)  to  «czas  mityczny»,  a  więc
prapoczątkowy, nie do znalezienia w historycznej przeszłości”. M. Eliade, Sacrum a profanum…, s.
73.

45 J. Edling, Czas i historia epifanem Boga w ujęciu św. Augustyna, „Warszawskie Studia Teologiczne”
1996, nr IX, s. 94.

46 A. de Benoist, Christianisme et paganisme…, s. 331.
47 Tamże, s. 330.
48 Idem, On Being a Pagan…, s. 95.
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krystalizuje  się  tożsamość.  W  związku  z  tym,  nie  ma  miejsca  na  dogmatyczny

uniwersalizm proweniencji monoteistycznej49. Z kolei, podejście biblijne to podejście

wychodzące  od  uniwersalnego  do  partykularnego,  tj.  „dedukuje  to  co  «możemy»

wiedzieć  o  partykularnym  od  tego,  co  «winniśmy»  wiedzieć  o  absolutnym”50.  Od

jedynego Boga przechodzi więc do jedynej prawdy. Jedna prawda prowadzi logicznie

do stwierdzenia, iż tertium non datur51. „Kto nie jest ze Mną, ten jest przeciwko Mnie”

(Łk 11, 23). Albo żyje się w prawdzie i cnocie, albo w grzechu. Nie ma miejsca na

wielość prawd, czy interpretacji. Podczas gdy ludy pogańskie szanują cudzych bogów i

inne kultury, chrześcijaństwo odrzuca je en bloc.

Wraz z wprowadzeniem chrześcijaństwa w obręb kultury europejskiej, pojawiła

się  po  raz  pierwszy  koncepcja  „człowieka  w  ogóle”,  gdyż  to  właśnie  religia

chrześcijańska  głosić  zaczęła  wartość   każdego  poszczególnego  człowieka  (każdej

duszy). Każdy człowiek posiada duszę i – tym samym – znajduje się w bezpośredniej

relacji do Boga. Staje się więc nośnikiem wartości absolutnej. Ponadto, przed Bogiem

każdy człowiek jest równy – wszyscy ludzie dzielą tę samą genezę – stworzenie przez

(tego samego) Boga na jego podobieństwo. W związku z tym, przynależność etniczna

staje  się  czymś  drugorzędnym52.  Tym samym,  zdaniem de  Benoist,  chrześcijaństwo

dokonało  „rewolucji  antropologicznej”,  tj.  nastąpiło  wycofanie  „zakotwiczenia

ontologicznego” człowieka z jego ojczystej ziemi i konkretnej egzystencji społecznej,

natomiast  punkt  ciężkości  przeniesiony został  na duszę.  „Z punktu widzenia Jahwe,

różnice między ludźmi i ludami są nieistotne, drugorzędne, czy też powierzchowne”53.

Ta  właśnie  nowa,  rewolucyjna  antropologia  otworzyć  miała  drogę  do  prozelityzmu,

nietolerancji  (dogmatyczne  odrzucenie  Innego54),  co  miało  w  konsekwencji

doprowadzić do rozprzestrzenienia się egalitarystycznego społeczeństwa masowego i

powstania  totalitaryzmu55.  Totalitaryzm  bowiem,  zdaniem  de  Benoist,  bierze  się  z

pragnienia  osiągnięcia  społecznej  jedności  poprzez  zredukowanie  indywidualnej  i

grupowej różnorodności do jednego modelu56. 

49 Ibidem, s. 123.
50 Ibidem, s. 95.
51 Ibidem, s. 111.
52 „Nie masz Żyda, ani Greka; nie masz niewolnika ani  wolnego; nie masz mężczyzny i niewiasty;

albowiem wszyscy wy jednym jesteście w Chrystusie Jezusie” (Gal 3:28, Biblia Gdańska)
53 Idem, On Being a Pagan…, s. 112.
54 „Jahwe jest «bogiem który odrzuca Innego», bogiem który zaczął od stawienia siebie jako górującego

nad innymi bogami, by potem ogłosić, że uważał ich za «nieistniejących». Inny bóg nie istnieje –
określany  jest  mianem  «bałwana»,  przedstawienia  boga,  «boga  pozbawionego  wartości  boga»”.
Ibidem, s. 112. 

55 T. Sunić, Against Democracy and Equality – the European New Right, London 2011, s. 111
56 Idem, On Being a Pagan…, s. 121.
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Pogaństwo  naturalnie  legitymizuje  polityczność,  chrześcijaństwo  ją  znosi57.

Sama  polityczność  jest  bowiem  zanegowana  w  chrześcijaństwie  już  na  poziomie

antropologicznym („monohumanizm”). Pogaństwo różnice między ludami i kulturami

uznaje  za  normalne  i  naturalne,  zamiarem  chrześcijaństwa  jest  zaś  „iść  i  nauczać

wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego” (Mt 28,

19-20).  Uniwersalistycznym celem chrześcijaństwa jest  usunięcie  różnic –  docelowo

każda kultura  i  lud  winny  zostać  ochrzczone.  Stąd  właśnie   ma  się  brać,  w opinii

francuskiego autora, nietolerancja religijna, która pojawiła się w historii powszechnej

wraz  z  narodzinami  monoteizmu58 59.  W  chrześcijaństwie  kluczowym  jest  pojęcie

nawracania.  Chrześcijaństwo  utożsamiane  jest  z  Dobrem  i  Prawdą,  to  co  z  nim

niezgodne  uznawane  jest  za  Fałsz  i  Zło.  „W  perspektywie  eschatologicznej,

koegzystencja  Dobra  i  Zła,  Prawdy  i  Fałszu  jest  niemożliwa.  Jedynie  Dobro  ma

teologiczne prawo do istnienia”60. Nie-chrześcijanin, w perspektywie chrześcijaństwa,

nie może być moralny ani dobry, gdyż „błądzi”. Musi on porzucić bałwochwalstwo na

rzecz  jedynej  prawdziwej wiary.  Chrześcijaństwo  jest  bowiem  Dobrem  i  Prawdą

absolutną. „Bóg jedyny jest z natury zazdrosny i nie toleruje istnienia innego Boga; w

przeciwieństwie do tego, politeiści są z natury tolerancyjni – żyją i dają żyć innym”61.

Podczas  gdy  dla  starożytnych  Greków,  ludzka  twórczość  była  jedynie

niedoskonałą imitacją Natury, judeochrześcijański monoteizm stawia człowieka ponad

światem.  Tak jak istnieje  przepaść ontologiczna między Bogiem a człowiekiem, tak

istnieje  przepaść  ontologiczna  między  człowiekiem  a  światem  przyrody62.  Bogowie

pogaństwa  są  złączeni  zarówno  ze  światem,  jak  i  konkretną  ziemią,  którą lud  ją

zamieszkujący  czci.  Jak  zauważa  de  Benoist,  przyroda  nie  jest  ważnym  aspektem

religijności semickiej. Przymierze zostało zawarte przez Jahwe z ludem nomadów, który

dopiero  potem  otrzymał  od  niego  Ziemię  Obiecaną,  natomiast  w  trakcie  samego

zawierania  było  ludem  bez  ojczyzny63.  Jahwe  wybrał  Abla  a  nie  Kaina,  gdyż  ten

57 Ibidem, s. 148.
58 A. de Benoist, Jésus et ses frères… , s. 116.
59 Podobną  perspektywę  wydaje  się  prezentować  M.  Eliade:  „Nietolerancja  i  fanatyzm

charakterystyczne dla proroków i misjonarzy trzech monoteistycznych religii mają swój wzorzec i
uzasadnienie w przykładzie,  jaki  dał  Jahwe”.  M. Eliade,  Historia wierzeń i idei  religijnych,  t.  1,
Warszawa 1988, s. 128.

60 A. de Benoist, Jésus et ses frères… , s. 118.
61 Ibidem, s. 119.
62 Ibidem, s. 234.
63 Idem, On Being a Pagan…, s. 150.
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pierwszy żył życiem, niezakorzenionego, nomadycznego pasterza, w przeciwieństwie

do Kaina, który poprzez uprawę roli związał się ziemią64. 

Pogański człowiek posiada swoje miejsce na świecie – ziemię ojczystą, z którą

związany poprzez urodzenie i  przodków. Ludzie Izraela  nie są „synami ziemi” – są

dziećmi Jahwe65. Mitowi Odyseusza powracającego do Itaki przeciwstawia się historię

Abrahama, na zawsze opuszczającego swe ziemie. „W Biblii nie ma «powrotu»; trzeba

«odejść»  (…)  do  Ziemi  Obiecanej”66.  W  pogaństwie,  to  przestrzeń  tworzy  świat.

Judeochrześcijański monoteizm nie przywiązuje wagi do świata i przestrzeni, tylko do

czasu, historii67. W pogaństwie wieczny jest świat, podczas gdy bogowie i ludzie – nie.

W monoteizmie judeochrześcijańskim to Bóg jest wieczny, a świat oczekuje na swój

kres68. 

Nie  świat,  ale  Bóg  jest  źródłem  wszelkiej  wartości.  Monoteizm

judeochrześcijański narzuca światu kodeks, którego źródła leżą poza światem69. 

TOTALITARNY EGALITARYZM

Chrześcijaństwo  nazywane  było  przez  de  Benoist  „bolszewizmem

starożytności”70,  m.in.  dlatego,  że  ma  być  ono być  dogmatycznie  egalitarystyczne  i

totalitarystyczne, podobnie jak komunizm. Dzielić ma z nim dodatkowo wiele innych

cech, o czym będzie jeszcze później mowa.

„Każda ideologia egalitarna lub uniwersalistyczna jest «koniecznie» totalitarna,

gdyż ma ona na celu «redukcję» całej  rzeczywistości  społecznej  i  duchowej podług

jednego  wzorca.  Monoteizm implikuje  ideę,  głoszącą  istnienie  tylko  jednej  prawdy,

jednego Boga, jednego wzorca człowieka będącego miłym Bogu. Biblia ukazuje «Boga

jedynego» (Pwt.  6,  4) który jest  również «Bogiem zazdrosnym» (Pwt.  6,  15).  Jezus

mówi: «Kto nie jest  ze Mną,  jest  przeciwko Mnie»71.  Innymi słowy, być przeciwko

64 Ibidem, s. 50.
65 Ibidem, s. 82.
66 Ibidem, s. 92.
67 Ibidem, s. 79.
68 Ibidem, s. 80. 
69 Ibidem, s. 62.
70 Jeszcze  przed  nim  Louis  Rougier  używał  dokładnie  tego  samego  określenia.  Zob.  L.  Rougier,

Le conflit du christianisme primitif et de la civilisation antique, Paris 1977, s. 89.
71 De Benoist określa powyższe jako „słowo-klucz wszelkiego totalitaryzmu”. A. de Benoist, Les idées

à l’endroit…, s. 172.
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Bogu,  to  być  zwolennikiem  Zła.  A  przeciwko  Złu,  wszystko  jest  dozwolone:

ludobójstwo,  tortury,  Inkwizycja. Oczywiście,  okrucieństwo  istniało  w  świecie

antycznym,  lecz  nie  było  ono  nigdy  usprawiedliwiane  Absolutem.  Dopiero  od

pojawienia się judeochrześcijaństwa, w historii objawił się totalitaryzm – od momentu

gdy Jahwe z masakry niewierzących uczynił najwyższą cnotę (Pwt. 13, 9), od momentu

gdy obwieścił swemu ludowi «Wytępisz wszystkie narody, które ci daje Pan, Bóg twój»

(Pwt.  7,  16).  To  właśnie  ta  nietolerancja  czyni  z  chrześcijaństwa  ideologię

wywrotową”72.

W  politeizmie  indoeuropejskim,  różnorodność  i  nierówne  znaczenia  bogów

znajdowało  odzwierciedlenie  w  społeczeństwie,  w  ramach  ludzi  różnych  warstw

społecznych,  mających  różną  genezę,  różne  powołanie.  W  monoteizmie  wszystko

sprowadzone jest do jednego poziomu. Jak było to już wspomniane wcześniej, według

Biblii  człowiek  ma  jedno  źródło  pochodzenia,  co  stanowi  podstawę  filozoficznego

uniwersalizmu73.  I  chociaż  chrześcijaństwo  nie  przeczy  „fenomenalnemu”

zróżnicowaniu  jednostek,  to  uznaje  te  różnice  za,  w gruncie  rzeczy,  nieistotne74.  W

ostatecznym rozrachunku, wszyscy i tak są równi przed Bogiem – jednym i jedynym dla

całej ludzkości. Idzie o to, że istnieje tylko jeden możliwy model Dobra, jak i to, że

należy  cały  świat  nawrócić  na  ten  jeden,  jedyny  możliwy  i  słuszny  model  Dobra

absolutnego –  niezależnie  od tego,  jakie  pociągać  to  może za  sobą konsekwencje  i

koszty. 

W  kontekście  cywilizacji  antycznej,  chrześcijaństwo  było  czynnikiem

rozkładowym.  Ogłaszanie,  że  wszyscy ludzie  pochodzą  od  jednej  pary,  że  wszyscy

mogą  zostać  zbawieni  za  pośrednictwem  Jezusa,  rehabilitacja  pracy  fizycznej,

ogłaszanie  że  niewolnicy  są  również  dziećmi  Bożymi,  obiecanie  lepszego  życia  w

zaświatach,  a  nawet  postać  Boga,  który  dobrowolnie  przybrał  postawę  pokory  i

męczeństwa itd. Wszystko to było całkowitym odwróceniem wartości – rewolucją par

excellence75.

„Kaznodziejstwo Jezusa sytuuje się w ramach oporu przeciw okupacji:  walki

Judei z Rzymem (…). Tam, gdzie zbrojne rewolty się nie udały, Jezus ukształtuje nieco

bardziej subtelną formę zemsty: zemsta duchowa poprzez rozkład obezwładniających

mitów, poprzez potępienie «gojów» i całkowite odwrócenie wartości. Mesjanizm, wiara
72 A. de Benoist,  L’Église, l’Europe et le Sacré [w:] Pour une renaissance culturelle, red. Pierre Vial,

Paris 1979, s. 204.
73 Idem, Jésus et ses frères… , s. 118; Idem, On Being a Pagan…, s. 128.
74 Idem, L’Église, l’Europe et le Sacré…, s. 203.
75 L. Rougier, op. cit., s. 71.
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w  sens  historii  i  dziejowej  konieczności,  idea  miłosierdzia  postawiona  ponad  ideę

sprawiedliwości,  faworyzowanie  «uciskanych»,  dewaluacja  świata  itd.  Wszystkie  te

elementy stanowią o «rewolucyjności» chrześcijaństwa”76. 

Rzecz jasna, późniejsze czasy widziały chrześcijaństwo legitymizujące władzę,

jak to było w średniowiecznej Europie, czy już wcześniej we Wschodnim Cesarstwie

Rzymskim.  Było  to   jednak  już  chrześcijaństwo  inne,  nie  rewolucyjne,  ale

„konserwatywne”,  ułożone  z  władzą.  De  Benoist  konstatuje,  iż  chrześcijaństwo  nie

stanowi jednolitego bytu, niezmieniającego się w czasie. Rozróżnia on, z grubsza rzecz

biorąc77, chrześcijaństwo wczesne (tj. z wczesnych wieków, „egalitarne i wywrotowe”) i

późne (z wieków średnich, „relatywnie konstruktywne”, „silnie zabarwione pogańskim

organicyzmem”)78 lub też „chrześcijaństwo opozycji” i „chrześcijaństwo tryumfujące”79.

Tak długo jak chrześcijaństwo było w opozycji i nie posiadało hegemonii kulturowej,

podkopywało  ono instytucje  rodziny-rodu (Łk  14,  26;  Mt  10,  35),  narodu  i  służby

ojczyźnie.  Było  instrumentem  totalnej  rewolucji.  „Kompromis  konstantyński”  –

stwierdza de Benoist – zainaugurował sojusz tronu i ołtarza,  tym samym zmieniając

charakter chrześcijaństwa z rewolucyjnego na „konserwatywny”80 81. 

Można  się  w  tym  momencie  historii  dopatrywać  początku  tworu  zwanego

„chrześcijańskim Zachodem”. 

76 A. de Benoist, L’Église, l’Europe et le Sacré…, ss. 206-207.
77 Oczywiście, de Benoist dostrzega inne, późniejsze zmiany w chrześcijaństwie (okres kontrreformacji,

okres współczesny itd.). Powyższe uproszczenie wynika ze skupienia się na kwestii okcydentalizacji
chrześcijaństwa. Por. Idem, Interview with Alain de Benoist, rozm. przepr. Bryan Sylvain [w:] Greg
Johnson (ed.),  North American New Right,  San Fransisco 2012, ss.  73-74; Idem,  Entrentien avec
«Zinnober» [w:] Idem, C’est-a-dire, t. 1, Paris 2006, s. 169.

78 Idem, On Being a Pagan…, s. 20.
79 Idem, L’Église, l’Europe et le Sacré…, s. 208.
80 Wydaje się pewne, że de Benoist zaczerpnął powyższą perspektywę bezpośrednio od L. Rougiera,

który rozróżniał Kościół i Ewangelię. Por. L. Rougier,  Le conflit du christianisme primitif et de la
civilisation antique, Paris 1977, s. 68-69: „Gdyby Jezus powrócił pod koniec IV w., byłby zdumiony
tym, co wyprawia się w jego imieniu (...). Kościół to nie Ewangelia. Ewangelia ogłasza «nieuchronną
bliskość» Królestwa Bożego, tworząc moralność oczekującą,  która każe nie troszczyć się o jutro,
głosi nieprzywiązanie do dóbr tego świata, gdzie praktykować by można samotnie, na pustyni lub w
cieniu  klasztornym  –  daleko  od  zgiełku  świata  –  «naśladowanie  Jezusa  Chrystusa».  Kościół
natomiast żyje życiem doczesnym. Potrzebuje być silnym. Dąży do ułożenia się z możnymi tego
świata. Ogłasza, że «władza pochodzi od Boga» i, w związku z tym, «ten kto nie szanuje władzy
buntuje się przeciwko porządkowi ustanowionemu przez Boga» (…). Ewangelia jest rewolucyjna i
będzie  źródłem inspiracji  dla  wszystkich  wielkich  ludowych ruchów średniowiecza.  Kościół  jest
konserwatywny,  politycznie  i  społecznie  konformistyczny.  Chrześcijaństwu  nigdy  nie  udało  się
zatrzeć  owej,  ciągle  istniejącej  i  utrzymującej  się,  sprzeczności.  Zawsze  istnieć  będzie  Kościół
tryumfujący i Kościół biednych, Kościół dogmatyczny i Kościół duszpasterski”.

81 Biorąc  powyższe  pod  uwagę,  należy  podkreślić  iż  –  według  de  Benoist  –  „egalitarny  przekaz
chrześcijaństwa pozostał,  nawet  jeśli  postrzegany i  wyrażany  tylko  częściowo,  nawet  jeśli  nieco
okiełznany  przez  instytucje,  w  centrum  infrastruktury  ideologicznej  systemu”.  Idem,  L’Église,
l’Europe et le Sacré…, s. 213.

126



ZACHODNIE CHRZEŚCIJAŃSTWO – 

REZULTAT SYNKRETYZMU

„[I]stnieć  może  co  najmniej  nieświadomy  opór  zachodnich  chrześcijan  by

przyznać, że ich główna tradycja religijna sama jest rezultatem synkretycznego rozwoju,

który w końcu stał się normatywnym. Jednakże, taki opór wydawać się może ironiczny,

bo  gdyby  nie  jego  germanizacja,  chrześcijaństwo  prawdopodobnie  nigdy  nie

rozprzestrzeniłoby się na północną i środkową Europę”82.

Skoro  chrześcijaństwo  jest  tak  bardzo  obce  mentalności  europejskiej,  jak

utrzymuje de Benoist, to dlaczego więc przyjęło się w Europie i przetrwało tak długo?

Jak twierdzi  Francuz,  istnieje  po temu wiele  powodów.  Po pierwsze,  (w przypadku

Europy  śródziemnomorskiej)  chrześcijaństwo  skorzystało  na  ewidentnym  kryzysie

świata antyczno-rzymskiego. Po drugie, ewangelizacja na terenach Europy północnej

nie  przebiegała  bynajmniej  bezproblemowo –  odbywała  się  m.in.  poprzez  monarsze

intrygi,  podstęp  jak  również  eksterminację83.  „Liczba  męczenników  pogaństwa  jest

nieporównanie  większa  niż  chrześcijan,  którzy  oddali  życie  za  swoją  wiarę”84 –

arbitralnie  twierdzi  de  Benoist.  Po  trzecie,  tam  gdzie  nie  dało  się  praktyk

przedchrześcijańskich wyplenić, misjonarze chrześcijańscy świadomie reinterpretowali

niezliczone elementy wierzeń pogańskich w duchu chrześcijańskim85, tworząc w efekcie

mocno  synkretyczny  twór  religijny86.  Dawne  miejsca  kultu  „chrzczono”  poprzez

stawianie  na  ich  miejscu  kościołów lub  kapliczek,  bóstwa  lokalne  zamieniano  na

świętych, duchownych pogańskich zabijano, ślady dawnych wierzeń zacierano, święta

82 J. Russell, The Germanization of Early Medieval Christianity, New York 1994, ss. 39-40. 
83 Za przykład niech posłużą eksterminacja Sasów przez Karola Wielkiego i tzw. północne wyprawy

krzyżowe.  Zob. A. de Benoist,  Le massacre des Saxons païens de Verden, „Krisis” 2017, nr 47, ss.
70-102; E. Christiansen, Krucjaty Północy, Poznań 2009.

84 A. de Benoist, L’Église, l’Europe et le Sacré…, s. 211.
85 Idem, Interview with Alain de Benoist…, s. 71.
86 Por.  J.  Russell,  op.  cit.:  „Anglosascy  misjonarze  nie  skupiali  się  na  soteriologicznych  i

eschatologicznych aspektach chrześcijaństwa. Chcąc zaapelować do germańskiego szacunku dla siły,
starali się podkreślać wszechmoc Boga chrześcijańskiego i doczesne korzyści, którymi obdaruje tych,
którzy  go  zaakceptują  poprzez  chrzest  i  posłuszeństwo  wobec  Jego  Kościoła”  (s.  23).  „Ludy
germańskie  nie  sprzeciwiały  się  konkretnym dogmatom,  gdyż ortodoksja  dogmatyczna  nie  grała
centralnej  roli  w ich pojęciu  religijności”  (s.  39).  „To przede  wszystkim dzięki  konsekwentnej  i
celowej adaptacji germańskich postaw religijno-kulturowych do chrześcijaństwa (…) [stało się ono
dla  Germanów  akceptowalne  –  przyp.  P.B.].  Ten  proces  przyswajania  dał  w  efekcie  gruntowną
transformację chrześcijaństwa z religii uniwersalnej w religię ludu – najpierw germańskiego, potem –
europejskiego.  Socjo-psychologiczna  odpowiedź  ludów  germańskich  na  tą  inkulturowaną  formę
chrześcijaństwa  obejmowała  akceptację  tych  tradycyjnie  chrześcijańskich  elementów,  które  dały
pogodzić  się  z  germańską religijnością  i  rozwiązanie  sprzeczności  poprzez  ich  reinterpretację  w
zgodzie z germańskim etosem i światopoglądem (s. 39). Przykładem takiej adaptacji jest ukazywanie
Chrystusa jako zwycięskiego germańskiego wodza” (s. 43).
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pogańskie  zamieniano  na  chrześcijańskie  –  nawet  data  urodzin  Chrystusa  ustalona

została  arbitralnie  na  25  grudnia  by  nakładała  się  na  święto  przesilenia  zimowego.

Chrześcijaństwo podległo następnie procesowi „dejudaizacji” i „hellenizacji” (do czego

doszedł jeszcze potem podział na Kościół Wschodni i Zachodni)87.

Mentalność  europejska  –  jak  utrzymuje  de  Benoist  –  do  pewnego  stopnia,

przystosowała do siebie chrześcijaństwo, tak jak i chrześcijaństwo nieco wpłynęło na

mentalność  europejską.  Wyznając  pierwotnie  ikonoklazm88,  Kościół  zaczął  później

wspierać  sztuki  plastyczne  (pod  warunkiem  tworzenia  sztuki  chrześcijańskiej).

Gloryfikując  pierwotnie  maluczkich,  Kościół  oparł  się  potem na  możnych i  stał  się

wielką  potęgą  polityczną.  Potępiając  pierwotnie  przemoc,  Kościół  sam  zaczął  ją

stosować i popierać w walce z „poganami”, „heretykami” i „niewiernymi”. Popierając

początkowo pacyfizm i zakazując wiernym służby wojskowej, sam zaczął święcić broń,

organizować wyprawy krzyżowe i tworzyć zakony rycerskie. Gloryfikując pierwotnie

celibat – jako stan najmilszy Bogu – zaczął potem wychwalać małżeństwo (na modłę

chrześcijańską)89.  Na  poziomie  politycznym,  pojawiła  się  koncepcja  głosząca,  że

królowi  należy  się  posłuszeństwo,  gdyż  jego  władza  jest  wynikiem  woli  Bożej.

„«Instytucja» chrześcijaństwa przetrwać mogła wyłącznie za cenę kompromisu między

swymi  głównymi  elementami  składowymi  a  elementarnym  realizmem  politycznym

głównie  rzymskiego  pochodzenia”90.  Krótko  mówiąc,  chrześcijaństwo,  „w  wersji

zachodniej”, znacznie odbiegnie od „oryginału”91. 

87 A. de Benoist, L’Église, l’Europe et le Sacré…, s. 212.
88 A. de Benoist, Th. Molnar, Éclipse du sacré, Paris 1986, s. 233.
89 A. de Benoist, L’Église, l’Europe et le Sacré…, s. 212.
90 Idem, On Being a Pagan…, s. 136.
91 Dokładnie taką opinię wyraża J. Evola, którego – w wyżej wspomnianym kontekście – de Benoist

przywołuje: „[C]hoć nowej wierze udało się obalić starożytną cywilizację, to jednak nie zdołała ona
podbić świata zachodniego jako czyste chrześcijaństwo; gdziekolwiek osiągnęła ona pewną wielkość,
to  wyłącznie  dzięki  rzymskim i  klasycznym przedchrześcijańskim elementom zapożyczonym  od
wcześniejszej tradycji, a nie dzięki samemu chrześcijaństwu, w jego oryginalnej formie. W praktyce,
chrześcijaństwo  «nawróciło»  człowieka  Zachodu  tylko  powierzchownie;  konstytuowało  ono  jego
«wiarę» w sensie jak najbardziej  abstrakcyjnym (…).  Teoretycznie,  świat  zachodni  zaakceptował
chrześcijaństwo, ale w praktyce pozostał pogański (…).  Rezultatem była pewnego rodzaju hybryda.
Nawet  w  swej  rozrzedzonej  i  zromanizowanej  formie,  wiara  chrześcijańska  była  dla  człowieka
Zachodu przeszkodą, która uniemożliwiała mu integrację swego autentycznego i żywotnego sposobu
bycia (…) i relacji do sacrum w sposób najbardziej dla niego naturalny. Jednocześnie, ten sposób
bycia uniemożliwił chrześcijaństwu uformowanie i przekształcenie Zachodu w tradycję całkowicie
przeciwnego typu, tj. kapłańskiego, wiernego ideałom pierwotnego Kościoła, Ewangelii”.  J. Evola
Revolt against the Modern World, Rochester, VT 1995, s. 287. „Nie powinniśmy udawać, że nie ma
sprzeczności między, z jednej strony, czysto chrześcijańską moralnością miłości, uległości, pokory i
mistycznego humanizmu a z drugiej – etyczno-politycznymi wartościami takimi jak sprawiedliwość,
honor, dystans i duchowość, w której siła uważana jest za normalną cechę, a nie wadę. Chrześcijański
nakaz  zwyciężania  dobrem  zła  zostaje  przekształcony  w  zasadę  zwalczania  niesprawiedliwości,
hojności  i  wybaczania,  ale  tylko  zwyciężonemu  wrogowi,  a  nie  wrogowi  który  cały  czas
niesprawiedliwości dokonuje. (...) W przypadku instytucji żywotnej (...), nie ma miejsca na miłość
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Biorąc  pod  uwagę  wyżej  zarysowany  kontekst,  warto  przywołać  dłuższy

fragment  Zmierzchu  Zachodu Oswalda  Spenglera  –  jednej  z  bardziej  znaczących

inspiracji francuskiego myśliciela: 

„To nie chrześcijaństwo przeobraziło człowieka faustowskiego, lecz właśnie on

przeobraził chrześcijaństwo – i to nie tylko czyniąc zeń nową religię, ale też nadając mu

nową  orientację  moralną.  (...)  [M]oralność  Jezusa  –  spoczywająco-duchowy,

rekomendowany  w  świetle  magicznego  poczucia  świata  jako  skuteczny  i  zbawczy

sposób  postępowania  udostępniany  jako  szczególna  łaska  –  została  we  wczesnym

gotyku wewnętrznie przekuta w moralność nakazującą (...)92.

(…) chrześcijaństwo germańsko-katolickie. Ojcowską Boskość odczuwano jako

samą siłę, wieczne, wielkie i wszechobecne działanie, świętą przyczynowość, która nie

może raczej przybrać uchwytnej dla ziemskiego oka postaci. Cała jednak tęsknota tej

młodej rasy, całe pragnienie tej potężnie tętniącej krwi, by w pokorze pochylić głowę

przed «sensem krwi», znalazły wyraz w postaci Najświętszej Matki Panny Maryi, której

ukoronowanie  na  niebie  stało  się  jednym  z  najwcześniejszych  motywów  sztuki

gotyckiej (...). Strzeże ona kościelnego skarbu łaski, jest wielką Orędowniczką.

Ale ten świat czystości, światłości i duchowego piękna byłby nie do pomyślenia

bez swego przeciwieństwa,  które jest  odeń nieodłączne i  należy  do kulminacyjnych

punktów  gotyku,  o  którym  się  dzisiaj  stale  zapomina  i  wręcz  «chce»  zapomnieć.

Podczas gdy Maryja tronuje w górze, uśmiechając się w swej piękności i łaskawości, w

tle czai się inny świat; wszędzie w przyrodzie i świecie ludzkim rozsnuwa swe sieci,

knuje zło, dręczy, niszczy, kusi szatan. (...) Ma na usługi armię koboldów, nocnych mar,

wiedźm, wilkołaków, i to pod ludzką postacią. (...) Straszliwa trwoga – przywodząca na

myśl chyba tylko wczesny okres kultury egipskiej – ciąży nad ludźmi, którzy w każdej

chwili mogą runąć w otchłań (...).

Dopiero oba elementy łącznie: światło i noc, miłość i trwoga napełniają gotycką

sztukę  nieopisaną  wewnętrzną  mocą  (...).  Wraz  z  pałającymi  miłością  hymnami  do

Maryi wzbija się w górę dym niezliczonych stosów. Obok katedr stoją szubienica i koło.

Każdy żył wówczas w poczuciu ogromnego niebezpieczeństwa; ludzi paraliżował lęk

(rozumianą jako potrzeba porozumienia, akceptacji, zniżenia siebie i opieka nad tymi, którzy nawet
na  to  nie  zasługują).  W takiej  instytucji,  może  istnieć  stosunek  równości,  ale  nie  na  zasadzie
humanitarnej, tylko na bazie lojalności, wzajemnego uznania i szacunku, jako że każdy zachowuje
swą  godność  i  zdrowy  dystans.  Nie  będę  tutaj  omawiał  jakie  byłyby  polityczne  konsekwencje
dosłownego stosowania  przypowieści  ewangelicznych (…),  czy  podobnych nihilistycznych nauk,
opartych na obaleniu wartości ziemskich i idei rychłego nadejścia Królestwa Bożego”.  Idem,  Men
Among the Ruins, Rochester, VT, 2002, s. 213.

92 O. Spengler, Zmierzch Zachodu…, s. 211.
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nie  przed  katem,  lecz  przed  piekłem (...).  Inkwizytorzy  zarządzali  –  we  łzach  i  ze

współczucia dla upadłych istot – tortury, aby ratować ich dusze. To właśnie gotycki mit

wydał krucjaty, katedry, uduchowione malarstwo i mistykę”93.

Konsekwencją implementacji chrześcijaństwa w Europie jest to, co de Benoist

nazywa  „schizofrenią  Zachodu”94,  czyli  przymus  życia  w  rozdwojeniu

światopoglądowo-aksjologicznym, jednocześnie w ramach dwóch różnych uniwersów

duchowych. Nie spotykało się to z brakiem odruchów obronnych. Początkowo była to

otwarta obrona zbrojna wiernych rodzimej wierze, później – reakcja latentna w postaci

schizm, herezji (arianizm, kataryzm itp.),  jak również protestantyzmu. Odwołania do

pogaństwa były również obecne w kulturze i sztuce europejskiej od czasów renesansu

aż po dziś dzień. 

PODSUMOWANIE

„Faustowska energia i duch chrześcijański są w trakcie rozwodu, choć związek

tak naprawdę nigdy nie został skonsumowany”95.

Powyższy  cytat  to,  w  istocie,  clou podejścia  ND  do  chrześcijaństwa

współcześnie.  De  Benoist  rysuje  związek  Europy  i  chrześcijaństwa  jako  próbę

połączenia  oliwy  i  wody  –  ostatecznie  zawsze  się  od  siebie  oddzielą.  Francuz

przestrzega,  by  nie  traktować  obu  terminów  (tj.  chrześcijaństwo  i  Zachód)  jako

synonimów96. Rzecz w tym, że „chrześcijaństwo zachodnie” (czy też europejskie) to nie

jest  chrześcijaństwo  tout  court.  To  nie  jest  chrześcijaństwo  w  swej  pierwotnej,

esencjonalnej formie. Jest to „wypaczenie” chrześcijaństwa, mocno synkretyczny twór,

powstały z połączenia chrześcijaństwa sensu proprio i przedchrześcijańskiej religijności

indoeuropejskiej.  Od  momentu  wprowadzenia  chrześcijaństwa  w  Europie,  dawne

wierzenia, i mentalność nie zniknęły, tylko zostały niejako zepchnięte na boczny tor.

Można  się  pokusić  o  stwierdzenie,  iż  Europejczycy  nie  przestali  wierzyć  w

„pogaństwo”,  tylko  –  w  pewnym  sensie  –  „zmienili  stronę  barykady”.  Wraz  z

nadejściem  nowej  religii,  przedchrześcijańskie  istoty  demoniczne  nie  znikły  ze

świadomości  ludzi –  one  jedynie  „zasiliły  armię”  przeciwnika  Boga  –  Szatana.

93 Ibidem, ss. 363-364.
94 A. de Benoist, L’Église, l’Europe et le Sacré…, s. 214.
95 Idem, On Being a Pagan…, s. 137. 
96 Według francuskiego  autora,  „Zachód  chrześcijański”  to  „okres,  w  którym historia  Zachodu,  do

pewnego stopnia,  scaliła  się  z  historią  chrześcijaństwa”.  Idem,  L’Église,  l’Europe et  le  Sacré…,
s. 208.
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Pogańska duchowość była ciągle żywa, dopiero po dłuższym czasie zepchnięta została

w nieświadomość zbiorową. 

W kwestii oceny wagi wkładu chrześcijaństwa w kulturę europejską, de Benoist

proponuje następującą metodę: zbadanie rozwoju chrześcijaństwa poza Europą z jednej

strony i historii Zachodu niechrześcijańskiego z drugiej, by potem je ze sobą porównać.

Owe  porównanie  uznaje  Francuz  za  odkrywcze.  Jego  wnioski  są  następujące:  a)

cywilizacja (indo-)europejska istniała już ok. 2000 lat, b) cywilizacja (indo-)europejska

miała, jeszcze przed chrześcijaństwem, bogate osiągnięcia w dziedzinie kultury i sztuki,

c) Europejczycy, jeszcze przed chrześcijaństwem, konstruowali okazałe świątynie. Po

chrześcijaństwie,  to  katedry  zajęły  miejsce  świątyń,  rzecz  jasna,  natomiast  choć

zmieniła  się  forma  budowli,  to  jednak  „twórczy  duch,  zmysł  artystyczny,

konstruktywny  dynamizm  pozostał  ten  sam”97.  W  nie-zachodnich  krajach

chrześcijańskich próżno szukać podobnych osiągnięć cywilizacyjnych i artystycznych.

W opinii  francuskiego  myśliciela  przypisywanie  chrześcijaństwu osiągnięć  sakralnej

architektury  średniowiecznej  ma  taki  sam  sens  jak  przypisywanie  demokracji

zbudowanie wierzy Eiffela. „Okres «zachodu chrześcijańskiego» nie był wielki dlatego,

że był chrześcijański, tylko dlatego – przede wszystkim – że był zachodni”98. Innymi

słowy,  „co  jest  dobre  w  chrześcijaństwie  nie  jest  nowe,  a  co  jest  nowe  –  nie  jest

dobre”99. Francuz stwierdza ponadto, że we współczesnych czasach Kościół zdaje się

dążyć wyzwolenia się ze swej własnej  historii  po to, by powrócić do swych  korzeni.

Podczas  dwóch  tysięcy  lat  starał  się  on  wpasowywać  do  mentalności  europejskiej,

jednocześnie ograniczając dosłowność przekazu Ewangelii. Dzisiaj zaś, jak stwierdza,

chrześcijaństwo  wyraźnie  się  de-europeizuje  i  wraca  do  swego  źródłowych  idei:

egalitaryzmu i uniwersalizmu100.  Kościół „chce wziąć w nawias epizod europejski” i

wraca do „wywrotowego chrześcijaństwa katakumb” – konstatuje Francuz. Widocznym

tego wyrazem ma być II Sobór Watykański101. Innymi słowy, chrześcijaństwo przestaje

być jakimkolwiek nośnikiem europejskiej tożsamości.

Nieczęsto spotkać się można z analizą i interpretacją religii chrześcijańskiej (i

monoteizmu  biblijnego  w  ogóle)  równie  pogłębioną,  co  krytyczną,  jak  to  jest  w

przypadku francuskiego myśliciela. Co niezwykle interesujące, we współczesnej nauce

97 Ibidem, ss. 208-209.
98 Ibidem, s. 209.
99 Idem, Interview with Alain de Benoist…, s. 74.
100 Endroits 184
101 O. Moos, op. cit., s. 68.
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bardzo  zbliżoną  perspektywę  zdaje  się  prezentować  niemiecki  egiptolog  Jan

Assmann102, według którego powstanie monoteizmu stanowi jedną z najważniejszych

cezur w historii ludzkości103. Za konstytutywne dla biblijnego monoteizmu niemiecki

badacz uznaje „Mojżeszowe rozróżnienie”, czyli dystynkcję między religią prawdziwą a

fałszywą. Assmann zdecydowanie podkreśla, że owo rozróżnienie nie zaczęło się wraz

z powstaniem religii  w ogóle, ale jednocześnie z powstaniem biblijnego monoteizmu.

To, co jest najbardziej rewolucyjne w monoteizmie w stosunku do politeizmu to nie tyle

wiara  w jedynego Boga,  ale  roszczenie  do  bycia  w posiadaniu  jedynej  i  absolutnej

prawdy – objawionej  ludzkości  raz i  na zawsze104.  Assmann nazywa religie  biblijne

mianem  „kontr-religii”,  gdyż  w  sposób  radykalny  i  bezkompromisowy  odrzucają  i

potępiają to, co je poprzedziło. Powoduje to tworzenie kolejnych dystynkcji: Żydzi i

goje, chrześcijanie i poganie, chrześcijanie i Żydzi, muzułmanie i niewierni, wierzący i

heretycy itd. Dalszym tego następstwem są „niezliczone akty przemocy i rozlewu krwi.

Już szereg bardzo znaczących i  istotnych fragmentów Starego Testamentu traktuje o

takiej  właśnie  przemocy  i  rozlewie  krwi”105.  Assmann,  podobnie  jak  de  Benoist,

dostrzega również subtelną różnicę między judaizmem a chrześcijaństwem i islamem.

W  przypadku  religii  żydowskiej,  Mojżeszowe  rozróżnienie  zwrócone  jest  do

wewnątrz106,  tzn.  to,  w co  wierzą  goje  nie  ma dla  Żydów znaczenia.  W przypadku

chrześcijaństwa i islamu, Mojżeszowe rozróżnienie zwrócone jest do zewnątrz107, gdyż

religie te nie uznają barier etnicznych, a nieuchronnym tego efektem jest wykluczenie

Innego „w związku z czym raz po raz powodowały wybuchy przemocy w ciągu swej

historii”108. 

W  przeciwieństwie  do  „nietolerancyjnego”  monoteizmu,  politeizm

charakteryzować się ma postawą „tolerancyjną”. Jak ujmuje to Assmann, nietolerancja

brać się  ma z niezdolności  lub  braku woli  do tolerowania  odmiennych przekonań i

102 J. Assmann, Moses the Egyptian. The Memory of Egypt in Western Monotheism, London 1998; Idem, 
The Price of Monotheism, Stanford 2010; Idem, Of God and Gods. Egypt, Israel, and the Rise of 
Monotheism, Wisconsin 2008. 

103 Idem, The Price of Monotheism…, s. 1.
104 Ibidem, s. 3.
105 Ibidem, s. 11.
106 „Prawo stawia wysoki mur wokół narodu wybranego, kordon sanitarny który uniemożliwia skażenie,

czy też asymilację obcych idei i obyczajów (…) Masakry o których mowa w Biblii – wyznawców
Złotego Cielca czy kapłanów Baala (…) to wewnętrzna sprawa ludu żydowskiego”. Ibidem, s. 17. 

107 „Wybierając Izrael jako swój lud, Bóg wyróżnia go spośród wszystkich innych ludów i zabrania mu
przejmowanie  obcych  obyczajów.  Rozkazując  chrześcijanom  i  muzułmanom  głoszenie  prawdy
całemu światu, Bóg gwarantuje że ci, którzy zamkną swe umysły na tą prawdę zostaną odrzuceni.
Tylko  w  tej  formie  inherentny  w  monoteizmie  potencjał  do  wykluczania  będzie  powodować
przemoc”. Ibidem, s. 18.

108 Ibidem.
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praktyk, które wynikają z tych przekonań. Presuponuje to nie tylko dystynkcję między

tym,  co  swoje  i  obce  ale  również  ich  niekompatybilność  poprzez  rozróżnienie  na

naprawdę i fałsz. O „tolerancji”, z kolei, jest mowa wtedy, gdy jakieś przekonanie jest

niezgodne z moimi, ale z powodu tego, że jestem na tyle potężny lub wspaniałomyślny,

nie traktuję owego przekonania jako zagrożenia. Zdaniem niemieckiego badacza, nie

jest  uzasadnione  użycie  terminu  „tolerancja”  (wg  wyżej  zarysowanej  definicji)  w

przypadku  antycznego  politeizmu,  gdyż  nie  znajduje  zastosowania  kryterium

niekompatybilności: „w kwestii religii innych ludów, nie ma niczego co musiałoby być

«tolerowane»”109.  Za  lepszy  termin  uznaje  on  „przetłumaczalność”110.  Assmann

nawiązuje  tutaj  do  praktyki,  istniejącej  od  czasów  sumeryjskich,  tłumaczenia  nazw

bóstw z jednego języka na drugi i  z jednej religii  do drugiej.  W tym sensie,  religie

jednego ludu miałyby być „kompatybilne” z innym. Innymi słowy, politeistyczne religie

nie dają żadnych podstaw do nietolerancji  (religijnej).  Nie znaczy to oczywiście,  że

czasy przedchrześcijańskie nie znały przemocy ani okrucieństwa. Znaczy to po prostu,

że przemoc polityczna nie mogła być uzasadniona  teologicznie, tak jak w przypadku

Mojżeszowego rozróżnienia, w przypadku którego nawracanie ogniem i mieczem było

motywowane religijnie111. 

Jak  widać,  perspektywa  Assmanna  jest  wręcz  łudząco  podobna  do  tej

przyjmowanej przez de Benoist. Oczywistą i najwyraźniejszą różnicą między nimi jest

to, że sądy pierwszego są jedynie  deskryptywne, a drugiego –  normatywne. Co warto

tutaj zauważyć to fakt, że tezy de Benoist, mające niewątpliwie charakter ideologiczny,

zdają się nie być całkowicie pozbawione podstaw, gdyż znajdują pewne uzasadnienie

we współczesnej literaturze naukowej. 

109 Ibidem.
110 Ibidem.
111 Podobne ujęcie  problemu zdaje  się  prezentować  Pierre  Crépon:  „Kościół  chrześcijański  popierał

praktycznie  wszystkie  militarne przedsięwzięcia stawiające sobie  czysto polityczne  cele,  a  nawet
przez swoją nietolerancję wzbudzał fanatyzm, który rodził okrucieństwa nie znane grecko-rzymskiej
starożytności.  Wiele  przyczyn złożyło  się  na  ten  stan  rzeczy.  Niektóre  z  nich  nie  tkwiły  swymi
korzeniami w doktrynie chrześcijańskiej jako takiej, lecz wynikały raczej z uwarunkowań jej rozwoju
(…). Inne tkwiły w utajeniu już u źródeł religii chrześcijańskiej i  potrzebne był jedynie dogodne
warunki, aby rozwinął się najbardziej negatywny aspekt religii, która sama sobie przyznała władzę
doczesną. P. Crépon, Religie a wojna, Gdańsk 1994, ss. 86-87.

133



MONOTEIZM JAKO ZARODEK ŚWIECKIEGO TOTALITARYZMU 

Jedna z najbardziej obrazoburczych tez de Benoist głosi, iż oba XX-wieczne,

świeckie systemy totalitarne, tj. zarówno komunizm jak i narodowy socjalizm, mają swą

genezę  w  światopoglądzie  monoteistycznym.  Teza  owa  jest  kontrowersyjna  tym

bardziej w drugim przypadku, gdyż – jak powszechnie wiadomo – oprócz otwartego

antychrześcijaństwa,  ideologię  tę  kojarzy  się  nieraz  z  neopogaństwem  (zarzut

podnoszony  zwłaszcza  ze  strony  chrześcijańskiej).  Jednakże,  francuski  myśliciel

przedstawia zupełnie inny punkt widzenia na ten temat. 

De Benoist  stwierdza,  że nowoczesne systemy totalitarne to świeckie religie,

oparte  na  ześwieczczonych  koncepcjach  teologicznych112.  Wyraźnie  „religijnymi”

cechami owych systemów są: a) dualistyczna wizja świata, b) mesjanizm (oczekiwanie

na nową erę), c) bezbrzeżna wola stworzenia niespotykanego dotąd społeczeństwa113.

Dualizm widoczny jest, gdyż ideologie te tworzą bardzo kategoryczny podział na nas –

absolutne dobro oraz ich – absolutne zło. W przypadku komunizmu jest to proletariat i

burżuazja, w przypadku nazizmu – rasa aryjska i Żydzi. Zdaniem de Benoist jest to

„widoczna kalka [podziału na] Chrystusa i Antychrysta”114. Zamiarem obu systemów

totalitarnych było doprowadzenie historii do jej ostatecznego rozwiązania, w momencie

którego wszelkie konflikty i wojny ostatecznie by się skończyły (postępowa i linearna

wizja  historii)115 („lew będzie się pasł  obok baranka”).  Aby to osiągnąć,  świat musi

zostać  oczyszczony  z  elementów  wrogich  –  ludzi,  którzy  nie  są  traktowani  jak

adwersarze czy rywale, ale jako „wrogowie ontologiczni”116, wcielone Zło absolutne.

Monoteizm bowiem „uzasadnia «moralnie» eliminację Innego”117. 

Jak stwierdza de Benoist owa perspektywa jest całkowicie obca „pogaństwu”.

Historia  nie  zna  przypadku  w  którym  jakiś  lud  europejski  z  czasów

przedchrześcijańskich prześladował inny tylko i wyłącznie z powodu przynależności do

innego  ludu118.  W  „pogaństwie”  różnorodność  bogów  znajduje  odzwierciedlenie  w

112 A. de Benoist, Communisme et nazisme. 25 réflexions sur le totalitarisme au XX siècle (1917-1989), 
Paris 1998, s. 99.

113 Ibidem, s. 101.
114 Ibidem, s. 102.
115 Ibidem, s. 106.
116 Ibidem, s. 111.
117 Idem, Les idées à l’endroits…, s. 188.
118 O. Moos, op. cit., s. 53.
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różnorodności ludów. Owa wielorakość jest uznana i „uświęcona”. „Różne ludy, różni

bogowie. Jedno drugiego nie wyklucza”119. 

W oczach de Benoist,  narodowy socjalizm ma znacznie więcej  wspólnego z

Kościołem  katolickim  niż  z  pogaństwem.  Jako  charakterystyczne  dla  nazizmu

wymienia: instytucję jedynej partii, dyktaturę powszechnego zbawienia, centralizację,

mobilizację mas, intencjonalny terror, przekonanie o rozpoczęciu nowej ery i tworzeniu

„nowego człowieka”. Hasło III Rzeszy Ein Volk, ein Reich, Ein Führer jest oczywistą

egzemplifikacją  „monoteizmu  politycznego”.  Narodowy  socjalizm  przypomina

zlaicyzowany  Kościół  katolicki.  Ma nieomylnego  papieża  –  führera,  kler  –  partię  i

jezuitów –  SS.  Podobnie  jak  Kościół,  narodowy socjalizm ma głosić  swe dogmaty,

ekskomuniki i prześladować „heretyków”. Sama partia, NSDAP, powstała w Bawarii –

ziemi katolickiej par excellence. Narodowy socjalizm to dla Francuza millenarystyczna,

świecka  religia,  której  celem  jest  „realizacja  obietnicy  powszechnego  zbawienia,

możliwego  dzięki  totalnej  transformacji  życia,  absolutnej  dominacji  Ziemi  i

zapoczątkowanie  tysiącletniego  «królestwa»”120,  gdzie  lud  niemiecki  odgrywa  rolę

„narodu wybranego”. 

Jeśli  chodzi  zaś  o  związek chrześcijaństwa  z  komunizmem,  to  jest  to  dosyć

jasne. Podobnie jak Rougier, De Benoist uważa komunizm za „państwową religię typu

mesjanistycznego”121. Sam marksizm zaś to po prostu jedna z postaci zlaicyzowanego

egalitaryzmu  mającego  genezę   judeochrześcijańską.  Podobnie  jak  w  przypadku

wczesnego  chrześcijaństwa,  jego  celem  ma  być  egalitarystyczna  rewolucja.  Nowo-

prawicowa  krytyka  komunizmu  jest  niczym  więcej  jak  odzwierciedleniem  krytyki

chrześcijaństwa,  sam  komunizm  stanowić  ma  ostatnią  fazę  „cyklu  egalitarnego”

(najpierw równość dusz przed Bogiem, potem równość prawna, a na końcu równość

ekonomiczna). Zdaniem de Benoist, marksizm doprowadził do skrajnej konsekwencji

egalitarne idee chrześcijańskie, które obecne są w Europie od dwóch tysięcy lat. Nie jest

więc  żadną  nową  jakością,  a  jedynie  starą  ideą  w  nowym,  świeckim  opakowaniu.

Historyczny  konflikt  między  chrześcijaństwem a  komunizmem ocenia  Francuz  jako

powierzchowny, gdyż na poziomie aksjologicznym są one bardzo do siebie podobne122.

W obu przypadkach leitmotiv’em ma być rewolucja, która zaczyna się od głoszenia, że

wszyscy  ludzie  są  równi  (równość  dusz)  i  poddania  w  wątpliwość  substancjalnego

119 A. de Benoist, Les idées à l’endroits…, s. 187.
120 Idem, Comment peut-on être païen?, „Éléments pour la Civilisation Européenne” 1997, nr 89, s. 21.
121 O. Moos, op. cit., s. 57.
122 Ibidem, s. 59.
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związku między wiarą a ojczyzną (uniwersalizm)123.  Jedno i drugie było całkowitym

zaprzeczeniem  przekonań  rozpowszechnionych  wśród  ludzi  Antyku.  Według  de

Benoist, nic nie jest bardziej odpychające dla wczesnych chrześcijan niż idea ojczyzny.

Nie  liczy  się  bowiem  lojalność  wobec  państwa,  rodu,  czy  wierność  tradycji  ziemi

ojczystej  – ważne jest  jedynie hołdowanie uniwersalistycznym dogmatom124.  Innymi

słowy, chrześcijaństwo tak jak komunizm podminowuje ład społeczny i doprowadza go

do upadku. 

Zamiarem De Benoist jest podkreślenie, że pogaństwo autentyczne, historyczne,

przedchrześcijańskie nigdy nie posługiwało się kategoriami absolutnego Dobra i Zła,

absolutnej Prawdy i Fałszu, narodów wybranych, końca Historii, totalnej transformacji

życia społecznego, tworzenia nowego człowieka, mesjanizmu, ostatecznego zbawienia,

zakończenia wszelkich konfliktów itp. Myślenie w takich właśnie kategoriach (jak to

ma  mieć  miejsce  w  przypadku  XX-wiecznych  totalitaryzmów)  jest  jego  zdaniem

pokłosiem chrześcijaństwa, a konkretniej mówiąc – wynika z ciągle utrzymujących się

w umysłach Europejczyków chrześcijańskich klisz myślowych. Dla antycznych ludów

europejskich  wymienione  wyżej  kategorie  po  prostu  nie  istniały.  Pojawiły  się  one

dopiero wraz nadejściem chrześcijaństwa. I to właśnie jest powodem dla którego ND

określa  monoteizm  „największą  katastrofą  jaka  kiedykolwiek  spotkała  ludy

europejskie”.  Innymi  słowy,  gdyby  nie  pojawienie  się  monoteizmu  –  nie  byłoby

totalitaryzmu. 

Oczywiście,  wpływ  chrześcijaństwa  nie  ogranicza  się  tylko  do  systemów

totalitarnych.  W  perspektywie  ND,  zlaicyzowane  dogmaty  chrześcijańskie  leżą  u

podstaw całej zachodniej nowoczesności i kształtują ją do dziś. 

123 Ibidem, s. 60.
124 Ibidem.
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TEOLOGIA POLITYCZNA NOUVELLE DROITE

Teologię polityczną rozumieć można jako proces przenoszenia pojęć ze sfery

teologii na obszar państwa i prawa. Termin ten pojawił się w roku 1922, wprowadzony

przez niemieckiego prawnika, eksperta od prawa konstytucyjnego – Carla Schmitta w

pracy zatytułowanej Politische Theologie. Idea teologii politycznej wyrosła z potrzeby

podkreślenia  tego,  że  jeżeli  refleksja  nad  polityką,  jeśli  chce  nie  pozostać

powierzchowna  musi  sięgnąć  głębiej  i  dotrzeć  do  sfery  metafizycznej,  religijnej,

teologicznej. Dzisiaj nie wydaje się to nazbyt rewolucyjne, jednakże należy pamiętać, iż

w  czasach  ówczesnych  wśród  specjalistów  od  państwa  i  prawa  dominowało

przekonanie, że polityka jest to w zasadzie kwestia czysto techniczna, tj. sprowadza się

ona  do  zarządzania  i  organizacji  zasobów  materialnych  i  ludzkich1.  Takiemu

nowoczesno-technicznemu  spojrzeniu,  gdzie  punkt  centralny  stanowi  człowiek  jako

autonomiczna  jednostka,  Schmitt  rzucił  wyzwanie  w  postaci  całkowicie  odmiennej

perspektywy,  którą  streścić  można  zdaniem  rozpoczynającym  III  rozdział  Teologii

politycznej:  „Wszystkie  znaczące  pojęcia  współczesnej  nauki  o  państwie  są

zsekularyzowanymi  pojęciami  teologicznymi”2.  Niemiecki  prawnik  wykazał  w  jak

niewielkim stopniu  zachodnia  myśl  z  zakresu  państwa i  prawa uniezależniła  się  od

teologii,  w  związku  z  czym  uznać  należy,  iż  nie  można  całkowicie  oderwać  nauk

politycznych od kwestii religijnych i teologicznych. 

Dziedzinę teologii politycznej analizował i usystematyzował niemiecki prawnik

i  myśliciel  polityczny,  Ernst-Wolfgang  Böckenförde,  który  wyróżnił  trzy  jej  trzy

rodzaje:  instytucjonalną,  apelatywna  i  jurystyczną  (prawną)3.  Pierwsza  ma charakter

normatywny  i  stanowi de  facto legitymizację  istniejącego  porządku  religijno-

politycznego  wraz  z  odpowiadającą  mu  wzajemną  relacją  władzy  kościelnej  i

politycznej.  Apelatywna  teologia  polityczna  ma,  z  kolei  charakter  postulatywny  i

zorientowana  jest  na  działanie  i  zmianę,  tj.  doprowadzenie  porządku  społeczno-

politycznego  do  stanu,  który  urzeczywistniałby  określony  ideał  (w  domyśle

chrześcijański).  Tworzy  ona  podstawę  ideologiczną  do  określonych  akcji,  czy  też

1 Z. Stawrowski, Czym jest teologia polityczna?, „Chrześcijaństwo – Świat – Polityka” 2018, nr 22, s. 
190.

2 C. Schmitt, Teologia polityczna i inne pisma, Warszawa 2012, s. 77. 
3 E. W. Böckenförde, Teoria polityki a teologia polityczna. Uwagi na temat ich wzajemnego stosunku, 

„Teologia Polityczna” 2005-2006, nr 3, s. 304.
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inicjatyw  politycznych.  Jurystyczna  teologia  polityczna  jest  to  socjologia  pojęć

prawnych (tak jak uprawiał ją, wyżej wspomniany, Schmitt).

Podejście do teologii politycznej w przypadku ND jest w zasadzie przejęciem i

rozwinięciem  metody  jurystycznej  teologii  politycznej.  De  Benoist,  idąc  tropem

Schmitta, dokonuje dekonstrukcji politycznego wymiaru nowoczesności, którego źródła

tkwić  mają  w chrześcijaństwie.  Formy polityczne  zachodniej  nowoczesności  (prawa

człowieka,  indywidualistyczny liberalizm, idea postępu itp.)  interpretowane są przez

francuskiego myśliciela jako krystalizacje politycznego monoteizmu4 par excellence – i

z tegoż właśnie względu są przez ND oceniane zdecydowanie negatywnie. Według de

Benoist,  całe  dotychczasowe  myślenie  polityczne  Zachodu  jest  wynikiem

zlaicyzowania, chrześcijańskich, koncepcji teologicznych. On, z kolei, proponuje coś,

co nazwać by można „politeizmem politycznym”, który zdefiniować da się najkrócej,

jako uznanie prawa każdego ludu do czczenia własnych bogów i sprzeciw wobec każdej

religii,  ideologii,  czy  tendencji  politycznej  o  charakterze  ujednolicająco-

konwergentnym. Prawo do zróżnicowania (przekładające się na polityczne pluriwersum

w miejsce uniwersum jednolitej i globalnej formy politycznej) stanowi przykład właśnie

politycznego  politeizmu,  gdyż  wielość  form  politycznych  ma  być  odbiciem  idei

wielobóstwa, traktowanej przez de Benoist jako czynnik normatywny.

Niniejszy  rozdział  ma  za  zadanie  dokładne  prześledzenie  w  jaki  sposób,

zdaniem francuskiego myśliciela, chrześcijańskie koncepcje teologiczne przekładają się

na nowoczesne idee polityczne. 

DESAKRALIZACJA – RACJONALIZACJA – SEKULARYZACJA

Chrześcijaństwo – po raz pierwszy w dziejach Europy – wprowadziło pojęcie

człowieka  jako  abstrakcyjnej  jednostki,  w  oderwaniu  od  kontekstu  społeczno-

politycznego.  Było  to  konsekwencją  przyjętej  wiary  o  stworzeniu  (jednego  typu)

człowieka przez Boga, na jego podobieństwo – gatunku ludzkiego jako równych sobie

dzieci  Bożych  („monohumanizm”).  Konsekwencją  takiej  perspektywy  jest  –  wg  de

Benoist – pomijanie specyficzności konkretnego kontekstu społecznego, kulturowego,

politycznego i etnicznego w rozważaniach o optymalnym ustroju i zestawie praw dla

4 De Benoist używa w tym kontekście określenia „ideologia Tego Samego” [idéologie du Même].
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danego państwa. W miejsce obywatelstwa bez uniwersalizmu pojawia się uniwersalizm

bez  obywatelstwa,  gdyż  chrześcijaństwo  ogłosiło  jedność  moralną  całego  gatunku

ludzkiego,  a  jednostkę  uznało  za  byt  nieredukowalny  do  wspólnoty  politycznej,  do

której  przynależy.  Zupełnie  odmienna  sytuacja  była  w  starożytnych  Atenach,  gdzie

człowiek pojmowany był  w pierwszym rzędzie  jako członek wspólnoty  politycznej.

Chrześcijaństwo  wycofało  „ontologiczne  zakotwiczenie”  człowieka  z  egzystencji

społecznej  (a  co  za  tym  idzie  –  religijnej),  przenosząc  ciężar  na  duszę,  w  efekcie

człowiek  przestał  być  pojmowany  jako  konkret,   kształtowany  poprzez  specyficzne

warunki  socjo-kulturowe,  a  zaczął  jako  abstrakt,  wydarty  z  określonego  kontekstu

społecznego, kulturowego i religijnego.

Dysocjacja inauguralna nie jest jednak jedynym powodem desakralizacji świata.

De  Benoist,  powołując  się  na  Maxa  Webera5,  wskazuje  na  proces  stopniowej

racjonalizacji egzystencji ludzkiej jako drugi czynnik „odczarowania” (Entzauberung)6.

W pojawieniu się i rozwoju monoteizmu biblijnego, jak również myśli racjonalistycznej

widzieć należy kluczowe powody stopniowej desakralizacji7. „Max Weber podkreślał

rolę  «racjonalizacji  etycznej»,  która  upowszechniła  się  odkąd  reguły  moralne  nie

pochodzą już od porządku kosmicznego, ale od «przykazań» ogłoszonych przez Boga.

Całość życia codziennego przechodzi pod kontrolę «Prawa» (…). Człowiek nie żyje już

w obrębie mitu ani prawdy («aletheia») jako nieskrytości: ci, którzy są ze świata muszą

posługiwać się rozumem”8. Innymi słowy, Jahwe wymaga posłuszeństwa wobec Prawa,

którego  źródło  leży  poza  światem.  Jak  zauważa  de  Benoist,  początkiem  owej

racjonalizacji jest Przymierze – „racjonalny kontrakt”9 – zawarty między Jahwe a jego

ludem wybranym10.

Racjonalizacja powoduje postrzeganie świata-przyrody wyłącznie w kategoriach

użyteczności,  a  desakralizacja  ma  miejsce  wtedy,  gdy  na  daną  rzecz  lub  zjawisko

zaczyna  się  patrzeć  wyłącznie  w  wymiarze  utylitarno-racjonalnym,  tj.  w  widzeniu

czegoś wyłącznie jako przedmiot11. Ową racjonalizację, mającą korzenie w religijności

żydowskiej, przejąć miało chrześcijaństwo, które upatrywać zaczęło w Bogu „pierwszą

5 Zob. M. Weber, Racjonalność, władza, odczarowanie, Poznań 2004.
6 A. de Benoist, Th. Molnar, op. cit., s. 156.
7 A. de Benoist, Sacré païen…, s. 34-35.
8 Ibidem, s. 35
9 „«Świętość» wymagana przez Jahwe sprowadza się w sumie do posłuszeństwa wobec Prawa, które

samo jest przedmiotem drobnostkowej kodyfikacji (…). Religia zmienia się więc w rodzaj zbioru
prawno-kanonicznych nakazów”. A. de Benoist, Sacré païen…, s. 35-36.

10 Ibidem, s. 36.
11 Ibidem, s. 35.
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przyczynę”12. Świat musi mieć swoją przyczynę – nihil est sine ratione. „Lecz mówiąc,

że nic się nie dzieje bez przyczyny, to również podporządkować bycie zasadzie rozumu,

stwierdzić,  że  «bycie  jest  elementem  rozumu»”13.  Jak  twierdzi  de  Benoist,

chrześcijaństwo  utożsamiło  bycie  z  Bogiem,  by  potem  zacząć  upatrywać  w  nim

pierwszą przyczynę. Jeżeli Bóg jest pierwszą przyczyną, to bycie staje się synonimiczne

z „rozumem”.  „Od Arystotelesa,  scholastyka przejęła  ideę pierwszej  przyczyny jako

najwyższego  bytu,  uznanego  za  Boga,  podczas  gdy  rozróżnienie  na  zmysłowe  i

inteligibilne (…) jest  odtąd interpretowane jako dystynkcja realna świata i  boskiego

intelektu”14.  I  właśnie  to  miał  na  myśli  Bierdiajew,  gdy  powiedział:  „Św.  Tomasz

zdesakralizował kosmos”15  – stwierdza de Benoist16.

Następnym  etapem  miał  być  kartezjanizm,  który  de  Benoist  określa  jako

„najpełniejszy  wyraz  metafizyki  zachodniej17.  Gdzie  dla  Akwinaty  „rozumowanie

powiązane było jeszcze z wiarą, stanowiąc nić łączącą egzystencję ludzką z bogiem-

stworzycielem, to u Kartezjusza, rozum przekracza siebie i anektuje wiarę jako prosty

modus sądzenia”18. Wypowiadając słynne „myślę, więc jestem”, Kartezjusz czyni z ego

warunek bycia i – w ten sposób – staje się ono potencjalnie autonomiczne. I od tego

właśnie  momentu,  subiektywność  stała  się  źródłem  zachodniej  myśli  nowoczesnej.

Kartezjusz, co prawda, odwołuje się w swoich pismach do Boga, jednak sam Bóg jest

już właściwie hipotezą – dla nowoczesnego racjonalizmu – niekonieczną.  

Reformacja  tylko  pogłębiła  powyższe  tendencje.  Ówczesne  wojny  religijne

zmusiły bowiem instytucję Państwa do znalezienia innego niż religia gwaranta harmonii

społecznej.  Dało  to  asumpt  do  uczynienia  z  religii  sprawy  prywatnej  –  nie  mogło

bowiem chrześcijaństwo, będąc samo podzielone, dłużej grać roli spoiwa społecznego.

Religia została więc niejako wypchnięta ze sfery publicznej – i tutaj właśnie upatruje de

Benoist  zaczątek  sekularyzacji  w  Europie19.  Analogiczna  sytuacja  nastąpi  później  z

liberalizmem,  który  domagać  się  będzie  neutralności  światopoglądowej  państwa.
12 Ibidem, s. 36.
13 Ibidem.
14 Ibidem, s. 37
15 Ibidem
16 O czym de Benoist nie wspomina to twórczość Dantego, którego warto wspomnieć w niniejszym

kontekście,  gdyż  miała  ona  swój  wkład  w ową  desakralizację.  Otóż  włoski  poeta,  w  dziele  De
monarchia,  głosił  postulat  niezależności  Cesarstwa od Kościoła,  jak również sformułował  po raz
pierwszy  koncepcję  monarchii  uniwersalnej  obejmującej  cały  rodzaj  ludzki,  bez  względu  na
pochodzenie,  czy  wyznawaną  religię.  Por.  Dante,  Monarchia,  Kęty  2002;  M.  Konik,  Filozofia
polityczna Dantego w świetle traktatu „De monarchia”, „Państwo i Społeczeństwo” 2008, nr VIII:
2008 nr 1, ss. 209-224.

17 A. de Benoist, Sacré païen…, s. 37.
18 Ibidem
19 Ibidem, s. 38.
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Podczas gdy w czasach antyku i średniowiecza, „autonomia” była kategorią polityczną,

w epoce reformacji stała się „kategorią życia duchowego, a potem moralnego”20. Owe

czasy były również świtem klasy burżuazyjnej i jej wartości – rozum tym samym staje

się  nową podstawą życia  społecznego.  Bóg,  natomiast,  stopniowo staje  się  bardziej

konwenansem niż realnym, żywym społecznie, przekonaniem. 

Oświecenie poczyniło kolejne kroki w tym kierunku – teodycea chrześcijańska

wtenczas  „zeszła  na  ziemię”.  Dążenie  do  zbawienia  zmieniło  się  w  dążenie  do

szczęścia, „stan natury” zajął miejsce raju utraconego, a wejście w społeczeństwo zajęło

miejsce  grzechu  pierworodnego;  miejsce  Boga  zajął  Wielki  Architekt  lub  „prawa

przyrody”,  „niewidzialna  ręka”  Adama  Smitha  zajęła  miejsce  Opatrzności.  Historia

zachowała swą teleologię poprzez ideę postępu – wszystko zmierza ku coraz większej

racjonalności,  obiektywizacji  świata,  co  również  pociąga  za  sobą  dewaluację

specyficzności kulturowych na rzecz abstrakcyjnie pojmowanej ludzkości, wyposażonej

w uniwersalne i niezbywalne prawa; niezbywalne dlatego, że przysługujące z samego

faktu bycia „człowiekiem”, tj. będące logicznie pierwotniejsze niż społeczeństwo. 

XIX-wieczna  historiozofia  zachowuje  monoteistyczną  „strukturę”

ukierunkowanego  czasu  liniowego,  nad  którym  czuwa  „boski  intelekt”.  Biorąc  za

przykład heglizm, de Benoist wskazuje jak rozum zajmuje miejsce Opatrzności i staje

się najwyższym prawem. „Rozum «objawia się» jak Bóg, tak jak Bóg objawia się jako

rozum.  Innymi  słowy,  rozum  «jest»  procesem  historycznym”21.  Właśnie  w  epoce

oświecenia – stwierdza de Benoist – wiara i rozum ostatecznie rozdzielają się22. Rozum,

oddzielony od wiary, naturalnie skutkuje sekularyzacją.

Co ciekawe, francuski myśliciel utrzymuje, iż pojawienie się ateizmu w Europie

było  efektem…  chrześcijaństwa.  Argumentuje  to  tym,  że  metafizyka  zachodnia

wykluczyła  wszelką  autentyczną  transcendencję i,  tym  samym,  przygotowała

bezwiednie  grunt  dla  ateizmu23.  Racjonalizm  laicki  zwrócił  się  przeciwko

racjonalizmowi  chrześcijańskiemu24.  Religia  została  określona  jako  opresyjna,  jako

zabobon itp. Desakralizacja świata niejako „skompromitowała” wiarę religijną w ogóle:

„Pragnąc po cichu związać wiarę i rozum, [chrześcijaństwo] stworzyło warunki,

w których ten  drugi  mógł  się  zwrócić  przeciwko niej.  Będąc [rozum] twórcą istoty

nowoczesnej techniki, nauka i technika, analogicznie, zwróciły się przeciwko niemu.
20 Ibidem.
21 Ibidem, s. 39.
22 A. de Benoist, Th. Molnar, op. cit., s. 174.
23 Ibidem, s. 176.
24 Ibidem, s. 173.
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Ustawiając  Boga  jako  istotę  autonomiczną  w  stosunku  do  świata,  wytworzyło  ono

[chrześcijaństwo] przepaść ontologiczną między bytem stworzonym i niestworzonym;

zrealizowało warunki wzajemności: ludzie, wobec Boga mogącego się obejść bez nich

(gdyż  ludzie  nie  stanowią  żadnej  wartości  dodanej  do  jego  doskonałości),  zaczęli

obchodzić się bez niego (…). Człowiek, ustanowiony podmiotem obiektywnego świata,

mógł  w  konsekwencji  zacząć  realizować  marzenie  dominacji  bytu,  co  nie  mogło

skończyć się inaczej niż postawieniem samego siebie w miejsce Boga”25.

Podsumowując – rozróżnienie na byt stworzony i byt niestworzony  implikuje

widzenie  świata  jako  „przedmiot”,  z  którym człowiek  wchodzi  w  interakcję  czysto

„racjonalną”, tj. uprzedmiotawiającą (Św. Tomasz). Nowoczesna nauka pogłębia proces

desakralizacji świata, który zaczyna być rozpatrywany w sposób ilościowy, jako zbiór

surowców.  Nauka  nowoczesna  to  zaś  „aktywność  racjonalistyczna  par  excellence”26

(Kartezjusz).  Nie  dąży  ona  tyle  do  prawdy (aletheia),  ile  do  dokładności.  Sakralne

widzenie świata zostaje ostatecznie zniszczone. A jeśli „nic na świecie nie jest sacrum,

(…)  to  wszystko  jest  dozwolone”27.  Desakralizacja  doprowadzona  została  do

ostatecznego końca. 

IDEA POSTĘPU – „WIARA” NOWOCZESNOŚCI

Chrześcijaństwo, tworząc ideę historii mającej wyraźny początek i koniec, samo

umożliwić  miało  zastosowanie  owej  zasady  do  niego  samego  –  zaczęło  się  ono  i

skończyło.  Świat  natomiast  poszedł  dalej  –  bez  niego28.  To,  co  pozostało,  to

judeochrześcijański  sposób  myślenia,  który  objawia  się  poprzez  zlaicyzowane

koncepcje  teologiczne,  przybierające formę  świeckich  idei.  „(…)  jeżeli  misja

chrześcijańska  została  częściowo  zdradzona,  została  ona  równocześnie  «spełniona».

Świat zachodni jest faktycznie bardziej «chrześcijański» niż był kiedykolwiek, w takim

sensie, iż zinternalizował wartości monoteizmu biblijnego, jednakże oddzielając je od

sfery teologicznej i zniżając je do sfery profanum”29. 

Sztandarowym tego przykładem jest,  sformułowana w epoce oświecenia, idea

postępu.  W sposób  znaczący  zmieniła  ona  sposób  myślenia  i  modus  operandi

25 A. de Benoist, Sacré païen…, s. 40.
26 A. de Benoist, Th. Molnar, op. cit., s. 164
27 Ibidem.
28 A. de Benoist, Sacré païen…, s. 40
29 A. de Benoist, Th. Molnar, op. cit., s. 195.
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następnych pokoleń Europejczyków – zmieniła ona bowiem znaczenie słowa „postęp” z

rozwoju, doskonalenia na „wzrost”. I do dziś, gdy używa się słowa „postęp”, zwykle

oznaczać ma to przyrost jakichś wartości. np. średniej długości życia, czy przeciętnej

dziennej konsumpcji żywności w przeliczeniu na liczbę kcal na mieszkańca30. Warto też

zaznaczyć, że uprzednio terminy „postęp” i „rozwój” traktowane były jako wyłącznie

opisowe. W oświeceniu zaś, pojęcie „postępu” stało się ideą, później przekształconą w

ideologię  propagowaną  przez  ludzi,  postulujących  konieczność  radykalnego

przyspieszenia zmian i nadejścia oczekiwanej ery „wielkiego ludu przyszłości”31. 

De  Benoist  ocenia  teorię  postępu  jako  jedną  z  teoretycznych  presupozycji

nowoczesności  i  jako „religię  zachodniej  cywilizacji”.  Można ją  opisać jako,  swego

rodzaju,  świecką  odmianę  mesjańskiej  interpretacji  historii.  Termin  „postęp”

definiowany jest przez de Benoist jako „kumulatywny proces, w którym każdy, kolejny

etap  uważany  jest  za  doskonalszy,  tj.  lepszy  jakościowo  od  poprzedniego”32.  Tak

rozumiany  „postęp”  zawiera  w  sobie  zarówno  element  deskryptywny  (zmiana  jest

ukierunkowana), jak również aksjologiczny (zmiana widziana jest jako ulepszenie). W

związku z tym, postęp tyczy się  zmiany ukierunkowanej  (ku lepszemu),  koniecznej

(postęp  jest  nie  do  zatrzymania)  i  nieodwracalnej  (nie  jest  możliwy  powrót  do

przeszłości).  Innymi słowy,  novum widziane jest jako  koniecznie lepsze – w każdym

przypadku. 

De Benoist wymienia następujące tezy jako konstytutywne dla idei postępu: 1)

linearna  koncepcja  czasu  i  przekonanie,  iż  historia  ma  znaczenie  oraz  silne

zorientowanie na przyszłość; 2) przekonanie o fundamentalnej jedności całej ludzkości,

która rozwijać się ma, cała, w dokładnie takim samym kierunku; 3) przekonanie, że

30 J.  Żelazna,  Idea  postępu,  pojęcie  rozwoju.  Kilka  uwag  i  pytań,  „Humaniora.  Czasopismo
Internetowe” 2017, nr 3(19), s. 73.

31 „Pozostaje  nam  wreszcie  nakreślić  obraz  ostatni,  obraz  naszych  nadziei,  postępu,  którego  mają
jeszcze dokonać przyszłe pokolenia, a który zdaje im się zapewniać stałość praw natury. Należałoby
tu wykazać, jak to się dzieje, że to, co dziś może się wydawać urojoną nadzieją, stopniowo stanie się
możliwe,  a  nawet  łatwe,  dlaczego,  choć  przesądy  na  razie  triumfują,  znajdując  oparcie  w
demoralizacji rządów i ludów – ostateczne i trwałe zwycięstwo odnieść może jedynie prawda; przy
jakiej  więzi  natura  połączyła  nierozerwalnie  postęp  oświaty  z  postępem  wolności,  cnoty  i
poszanowania  praw przyrodzonych  człowieka,  jakim sposobem te  jedyne  dobra  rzeczywiste,  tak
często w życiu występujące oddzielnie, że nawet zwykło się sądzić, że nie dadzą się połączyć, mają
się właśnie  stać nierozłączne  z chwilą,  gdy jednocześnie u wielu narodów podniesie  się  poziom
oświaty i kiedy dotrze ona do jak najszerszych rzesz wielkiego ludu przyszłości, którego język będzie
językiem uniwersalnym, a jego stosunki handlowe ogarną cały glob. Gdy połączenie to dokona się w
całej owej społeczności ludzi światłych, staną się oni wszyscy bez wyjątku przyjaciółmi ludzkości i
będą zgodnie pracować nad przyspieszeniem jej udoskonalenia i szczęścia”. A.N. Condorcet,  Szkic
obrazu postępu ducha ludzkiego poprzez dzieje, Warszawa 1957, ss. 11-12.

32 Idem, Une brève histoire de l’idée de progrès [w:] A. de Benoist, Critiques – Théoriques, Lausanne
2002, s. 55
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świat  może  i  musi  być  przekształcany,  jednocześnie  utwierdzając  człowieka  jako

suwerena  natury33.  Postęp  ma  zatem  charakter  wektorowy,  konwergentny,

nieodwracalny  i  konieczny.  Genezy  wszystkich  trzech  idei  de  Benoist  upatruje  w

chrześcijaństwie34. Od XVII w., wraz z rozwojem nauki i technologii, ulec miały one

laicyzacji, kładąc podwaliny pod ideę postępu w swej nowożytnej postaci.

W przeciwieństwie do starożytnych Greków, którzy dzieje i  czas widzieli  na

sposób cykliczny, chrześcijaństwo czas i historię interpretuje linearnie. Biblia zniosła

antyczną wizję historii – „od czasu Adama i Ewy, historia zbawienia toczy się podług z

góry  ustalonej  konieczności,  poczynając  od  starego  Przymierza,  potem  w

chrześcijaństwie, kulminując się we Wcieleniu, które nie może zostać powtórzone”35.

Na tej wizji opierał się Św. Augustyn, po raz pierwszy nadając owej koncepcji formę

idei filozoficznej, postulującej istnienie ogólnoludzkiej historii zbawienia, która dąży

do, z góry określonego, końca. 

Świecka  idea  postępu  przejmuje  od  chrześcijaństwa  powyższą  linearną  i

wektorową  koncepcję  czasu,  z  tą  różnicą,  iż  miejsce  życia  wiecznego  zajmuje

przyszłość, a miejsce zbawienia zajmuje dążenie do szczęścia36. To, co eschatologiczne

w chrześcijaństwie staje się historyczne w ramach idei  postępu. Analogicznie jak w

przypadku woli Bożej, człowiek nie ma nad postępem  żadnej władzy – musi się poddać

jego „niezbadanym wyrokom”. 

Korzeni,  zlaicyzowanej,  teorii  postępu upatrywać można już w XVII w., gdy

niektórzy myślicieli zaczęli zastanawiać się nad tym, czy jakikolwiek sens ma wiara w

„złoty  wiek”,  który  jakoby  miał  istnieć  u  początków  dziejów ludzkości.  Jeszcze  w

okresie renesansu, autorzy tacy jak Niccolo Machiavelli, czy Giordano Bruno skłaniali

się ku antycznej, cyklicznej, koncepcji historii37.  

Pierwszym, który użyć miał terminu „postęp” w sensie czasowym był Francis

Bacon – głosił  on misję  opanowania przyrody przez człowieka przez znajomość jej

praw. Pisał on o postępie, dotyczącym jednak wyłącznie wiedzy o świecie przyrody.

Niedługo później, Blaise Pascal konstatował, iż ludzie kolektywnie dokonują postępu w

naukach w miarę upływu czasu38. Wątek rozwijany był dalej przez Kartezjusza, jak i

33 Ibidem.
34 Dopatrywanie w chrześcijaństwie genezy idei postępu nie jest, w żadnym wypadku, kontrowersyjne.

Por. Z. Krasnodębski, Upadek idei postępu, Warszawa 1991, ss. 17-29.
35 Ibidem, s. 56.
36 Ibidem.
37 P. Szymaniec, Condorcet i religia postępu, „Wrocławskie Studia Erazmiańskie” 2007, s. 64.
38 Ibidem.
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Galileusza.  Świat  przez  owych  myślicieli  ujmowany jest  jako  obiekt  –  mechanizm,

który  należy  metodycznie  opracować,  opanować  i  zinstrumentalizować.  Próżno  już

szukać tu starożytno-europejskiego ujęcia świata w kategoriach kosmosu, widzianego

jako  przepełniony  mocą  i  boskością  porządek.  Świat-kosmos  pozbawiony  zostaje

znaczenia.  Świat  staje  się  przedmiotem  dla  człowieka-podmiotu  („metafizyka

subiektywności” – M. Heidegger). 

„U  Greków,  tylko  wieczność  jest  rzeczywista.  Autentyczne  bycie  jest

niezmienne:  ruch  cykliczny,  który  zapewnia  wieczny  powrót  tego  samego  w  serię,

postępujących po sobie, cykli jest najdoskonalszym wyrazem boskości. Jeśli pojawiają

się wzloty i upadki, postęp i regres, to dzieje się to w ramach cyklu, po którym zawsze

następuje  kolejny  (…).  Kosmos  starożytnych  ustępuje  miejsca  światu  nowemu,

geometrycznemu, homogenicznemu i (prawdopodobnie) nieskończonemu, rządzonemu

przez prawa przyczyny i  skutku. Modelem tego świata jest maszyna, a konkretnie –

zegar. Czas sam staje się homogeniczny, policzalny: «czas handlarzy» zastępuje «czas

chłopów»”39. 

Warto wspomnieć, że pod koniec XVII w. zaistniał, ważny w historiografii, tzw.

spór  „starożytników”  z  „nowożytnikami”.  Ci  pierwsi  bronili  prymatu  klasycznych,

antycznych wzorców, podczas gdy ci drudzy głosili prymat dokonań współczesnych.

Jeden ze nowożytników, Charles Perrault posuwał się do stwierdzenia, że XVII-wieczni

artyści i uczeni pod każdym względem przegonili swoich antycznych poprzedników40.

De Benoist stwierdza, że dynamiczny rozwój nauki i technologii powoli dawał

grunt  pod  optymizm  –  nauka  zdawała  się  oferować  coraz  to  nowe  możliwości.

Oświeceniowy optymizm i  wiara  w potęgę  ludzkiego rozumu święciły  tryumf –  co

osłabić  miało  nieco  oddziaływanie  grzechu  pierworodnego  na  świadomość

Europejczyków41. Z kolei, w w XVIII w., klasyczni teoretycy ekonomii, tacy jak Adam

Smith,  Bernard  Mandeville,  czy  David  Hume  zrehabilitować  mieli  –  zdaniem  de

Benoist – nienasyconą żądzę. Głosić oni mieli, że człowiek zawsze będzie chciał mieć

więcej i dążenie do maksymalizacji interesu wynika wprost z jego natury. Tyczy się to

również wiedzy i nauki – ciągły postęp jest pożądany – „im większa nasza wiedza, tym

będzie lepiej”42. Rozum zostaje postawiony ponad tradycję, którą zaczyna się widzieć

jako zbędny balast. 

39 A. de Benoist, Une brève histoire de l’idée de progrès…, ss. 55-56
40 P. Szymaniec, Condorcet i religia postępu…, s. 64.
41 A. de Benoist, Une brève histoire de l’idée de progrès…, s. 57.
42 Ibidem.

145



Już u Św. Augustyna – stwierdza de Benoist – znaleźć można motyw ujmowania

ludzkości jako pewnej całości, która od pierwszych wieków „dzieciństwa” wchodzi w

etap  „dorosłości”43.  Ta  idea  miała  zainspirować  nowoczesną  kategorię  „rozwoju”,

rozumianego jako nieustanny wzrost.  Zdaniem francuskiego myśliciela,  XVIII  w.  to

początek  „idolatrii  novum”,  tj.  aprioryczne  ocenianie  nowego  jako  dobrego  z  tego

powodu,  że  jest  nowe.  Właśnie  w tym wieku,  teoria  postępu  została  sformułowana

explicite  przez Jeana Antoine’a Condorceta i Anne Roberta Jacques’a Turgota. Głosili

oni,  iż  ludzkość,  jako całość,  zmierza  ku  doskonałości.  To widzenie  ludzkości  jako

wielkiej jedności zdradzać ma, według de Benoist, zachowanie chrześcijańskiej wizji

ludzkości zmierzającej do z góry określonego celu – z tą tylko różnicą, że na miejsce

Opatrzności  wkroczył  rozum.  I  to  właśnie  rozum  miał  stanowić  odtąd  wspólny

mianownik  każdej  jednostki,  niezależnie  od  szerokości  geograficznej44.  Nowa,

oświeceniowa antropologia przypisuje człowiekowi uniwersalną i abstrakcyjną naturę,

całkowicie  niezależną  od  konkretnego  kontekstu  kulturowego.  Różnorodność

cywilizacyjna postrzegana jest  jako przygodność – człowiek to  tabula rasa –  istota

całkowicie  plastyczna,  którą  można  dowolnie  kształtować.  Dominuje  pogląd,  iż

ludzkość winna zostać uwolniona  od zabobonów, przesądów i  wszystkiego tego,  co

hamuje ‘postęp’45.

43 „Według Augustyna perspektywa jest ze wszech miar optymistyczna. Ludzkość zmierza do dobra i
szczęścia.  Owszem, ten pochód odbywa się nie bez trudności, bo świat został  skażony grzechem
pierworodnym. Ostatnia okoliczność skutkuje tym, że człowiek nie może własnymi siłami sprostać
zadaniu osiągnięcia zbawienia. Niemniej jednak cel dziejów pozostaje dalej w obrębie eschatologii,
najlepsze zaś świadectwo temu dają wydarzenia historyczne – losy ludu żydowskiego, upadek Persji i
Grecji, później triumf Rzymu i powstanie imperium cezarów, a dzięki temu błyskawiczny rozkwit
chrześcijaństwa,  rozrost  gmin  wiernych,  prześladowania  i  męczeństwa,  monarchia  Konstantyna
Wielkiego,  potem triumf  chrześcijaństwa  już  jako  religii  państwowej,  wielkie  sobory  i  walka  z
ruchami heterodoksyjnymi. Wszystkie te wydarzenia w oczach Augustyna układają się w logiczny
ciąg  następstw,  w których  przejawia  się  dążność  dziejów do osiągnięcia  eschatologicznego celu,
jakim jest  ostateczne  zwycięstwo Boga”.  M.  Tomasiewicz,  Przedaugustyńska  filozofia  dziejów –
wybrane koncepcje,  „Krakowskie Studia z Historii  Państwa i  Prawa” 2016, nr  9(2),  ss.  183-184;
„Linearyzm  augustiański  zrywa  z  antycznym  cyklizmem  i  rozszerza  perspektywy  postrzegania
ludzkiej historii, od tego momentu pojmowanej jako historia ludzka. Linearyzm Augustyna można
nazwać  finitystycznym  bądź  teleologicznym,  ponieważ  dzieje  ludzkie  ograniczała  perspektywa
apokaliptyczna.  Ponowne  przyjście  Chrystusa  na  ziemię  oznaczało  kres  ludzkich  dziejów.  Mimo
wielu  ograniczeń,  koncepcja  ta  dała  podstawy  dla  przyszłych  koncepcji,  które  rozszerzają
perspektywę  widzenia  przyszłości.  Linearyzm  infinitystyczny  związany  był  najczęściej  z
koncepcjami  progresywistycznymi.  Volter,  Turgot,  Condorcet  czy  Comte  wierzyli  w  postęp
ludzkości. Pozbycie się koncepcji Opatrzności i grzechu pierworodnego sprzyjało upodmiotowieniu
człowieka. Dzieje ludzkie ograniczone były tylko możliwościami samego człowieka, to on stawał się
jedynym twórcą postępu”. P. Wasyluk, Kategorie filozofii dziejów, „Kultura i Edukacja” 2007, nr 4, 
s. 16.

44 Ibidem, s. 57-58.
45 Właśnie w tym de Benoist upatruje genezę francusko-rewolucyjnego Terroru. Ibidem, s. 58.
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„Upowszechnia  się  pogląd,  że  polityka  musi  być  racjonalna.  Polityka  musi

przestać  być  sztuką,  posłuszną  zasadzie  roztropności,  i  stać  się  nauką,  posłuszną

zasadzie rozumu. Tak jak w przypadku wszechświata, społeczeństwo widziane jest jako

maszyna,  w  której  jednostki  pełnią  funkcję  trybików.  Musi  być  więc  zarządzana

racjonalnie, według zasad tak ścisłych jak fizyka. Suweren winien być jak mechanik,

nadzorujący  ewolucję  «fizyki  społecznej»  w  celu  «największej  użyteczności».  Ta

właśnie  koncepcja  leży  u  podstaw  technokracji  i  administracyjno-menedżerskiego

ujęcia polityki takiego Saint-Simona, czy Comte’a”46. 

Wiek XIX stanowi szczyt popularności teorii postępu. W tym właśnie czasie, jak

stwierdza francuski myśliciel, terminy ‘postęp’ i ‘cywilizacja’ stają się synonimiczne, w

oczach ludzi Zachodu. Historia widziana była jako ciąg postępujących po sobie etapów,

przy czym każdy z nich jest krokiem naprzód na drodze postępu – od epoki teologii,

magii do epoki rozumu i nauki (Hegel, Comte, Marks itd.). Cywilizacja zachodnia była

uważana,  oczywiście,  za  szczyt  ewolucji  społecznej.  Taki  pogląd,  w  połączeniu  z

naukowym pozytywizmem, który w ówczesnych czasach dominował, stał się – w opinii

de Benoist – zaczątkiem m.in. rasizmu. Tradycyjne, „przed-nowoczesne”, kultury były

bowiem widziane, z tej uniwersalistycznej i hierarchizującej perspektywy, jako niższe,

gorsze  i  zacofane  względem  Zachodu.  Z  tego  też  względu  wzięło  się,  quasi-

chrześcijańskie,  przekonanie  zachodnich  potęg  kolonialnych  o  potrzebie

„cywilizowania” („ochrzczenia”) zapóźnionych („Boga nieznających”) kultur. Rasizm

jest  więc  –  w  przekonaniu  Francuza  –  bezpośrednio  związany  z  postulowanym

uniwersalizmem  postępu,  który  de  facto zdradzać  ma  utajony  lub  nieświadomy

etnocentryzm47. 

We współczesnych czasach, idea postępu nie jest już powszechnie wyznawana,

zwłaszcza  na  gruncie  filozofii.  Naiwna  wiara  w  to,  że  rozwój  nauki  i  techniki

automatycznie pociągnie za sobą wyzwolenie społeczne została poważnie zachwiana.

Jednakże,  jak zauważa Zdzisław Krasnodębski,  chociaż  nikt  nie  uprawia  ani  jej  nie

rozwija już na gruncie filozofii, idea postępu wbudowana jest w wiele wpływowych,

współczesnych teorii  socjologicznych i  politycznych48.  W socjologii  znaczącym tego

46 Ibidem,  s.  59.  Wspomnieć również można,  iż  zaczątków koncepcji  państwa „odpolitycznionego”
dostrzec można już w XVII w., u Thomasa Hobbesa. Por. C. Schmitt,  Lewiatan w teorii państwa i
Thomasa  Hobbesa,  Warszawa  2008,  r.  Wielka  maszyna  wypełnia  swój  los  w  neutralnym,  czysto
technicznym, bezbłędnie funkcjonującym mechanizmie decyzyjnym, ss. 52-66.

47 A. de Benoist, Th. Molnar, op. cit., s. 173.
48 Z.  Krasnodębski,  Genealogia  idei  postępu,  http://www.omp.org.pl/stareomp/index19e4.php?

module=subjects&func=viewpage&pageid=732 [dostęp 29.01.2021].
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przykładem jest  teoria  modernizacji49,  która uznaje rozwój za ewolucyjny,  stadialny,

jednoliniowy i konwergentny – wszystkie ludy idą tym samym, jedynym możliwym,

szlakiem  rozwoju  społecznego,  w  efekcie  upodabniając  się  do  siebie.  W  sferze

gospodarczej, idea postępu jest podstawą ideologii rozwoju (Walt Rostow)50, która to

opiera się na wierze w możliwość permanentnego zwiększania wzrostu produkcji dóbr,

konsumpcji i jak największej globalizacji handlu poprzez zdobywanie coraz większej

ilości rynków zbytu. 

Opozycja wobec idei postępu u de Benoist nie powinna dziwić. Jej podstawą jest

bowiem  judeochrześcijańskie,  liniowe,  ujęcie  czasu,  którego  przyjęcie  stanowi

symboliczne zerwanie z pogańskim Weltanschauung.  Warto odnotować, iż de Benoist

nie był pierwszym, który dopatrywał się źródeł idei postępu w religii chrześcijańskiej.

Od razu przychodzą na myśl rozważania Erica Voegelina (gnoza polityczna)51,  który

twierdził, iż dostrzeganie inherentnego sensu w historii pojawia się dopiero wtedy, gdy

immanentyzacji  ulega  chrześcijańska  koncepcja  spełnienia  (immanentyzacja

eschatonu). Jednym z trzech typów immanentyzacji idei zbawienia (oprócz ‘utopizmu’ i

‘mistyki’)  był  dla  niego progresywizm, charakterystyczny właśnie dla  rozwiniętej  w

XVIII wieku idei postępu, która – dla  Voegelina – koncentrowała się  na pragnieniu

osiągnięcia  spełnienia  w  świecie  doczesnym,  w  bliżej  nieokreślonej  przyszłości52.

Jednocześnie,  uważał  ideę  postępu  za  zdecydowanie  nienaukową53.  Karl  Löwith,  z

kolei, w swej Historii powszechnej i dziejach zbawienia, konstatuje: „Ojcowie Kościoła

rozwinęli  z  żydowskiego  proroctwa  i  chrześcijańskiej  eschatologii  teologię  dziejów,

zorientowaną  na  ponadhistoryczne  zdarzenia  stworzenia  świata,  wcielenia,  sądu

ostatecznego  i  zbawienia.  Nowożytny  człowiek  wymyślił  filozofię  dziejów,

sekularyzując  zasady  teologiczne  w  sensie  postępującego  marszu  ku  jakiemuś

wypełnieniu54.  Stwierdzał  on,  że  to  właśnie  mentalność  judeochrześcijańska  kazała

49 K. Krzysztofek, M. Szczepański, op. cit., ss. 29-54.
50 W. Rostow, The Stages of Economic Growth: A Non-Communist Manifesto, Cambridge 1991.
51 E. Voegelin, Nowa nauka polityki, Warszawa 1992, r. Gnoza – istota nowożytności, ss. 103-123.
52 M. J. Czarnecki, Człowiek wobec świata. Gnoza nowożytna Erica Voegelina, „Dialogi Polityczne” 

2007, nr 8, s. 162.
53 „Idea  postępu  nie  prowadzi  do  sformułowania  naukowych  twierdzeń,  które  mogą  zostać

zweryfikowane. Stanowi element całego kompleksu doktrynalnego, którego celem jest przywołanie
idei apodyktycznej teraźniejszości (…). Teraźniejszość ograniczona do empirii to jedynie prosty fakt,
niemający  żadnej  przewagi  nad  przeszłą  lub  przyszłą  teraźniejszością.  Kiedy  porzucone  zostają
podstawowe  standardy  wartości  cywilizacyjnych  wyrastające  z  «bios  theoretikos»  i  życia
duchowego,  kiedy  dostarczać  ma  ich  jedynie  empiryczny  proces,  pojawia  się  potrzeba  teorii
nadającej  teraźniejszości  specjalny status  i  przekształcającej  tak naprawdę zwykły stan  rzeczy w
punkt odniesienia służąc ocenie przeszłości i przyszłości”. E. Voegelin, Od Oświecenia do rewolucji,
Warszawa 2011, s. 123.

54 K. Löwith, Historia powszechna i dzieje zbawienia, Kęty 2002, s. 22.
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widzieć człowiekowi europejskiemu w historii cel i sens. Podkreślał również przepaść

między antycznym a biblijnym sposobem myślenia o historii. Dla chrześcijan i Żydów

bowiem, historia to przede wszystkim dzieje zbawienia, a więc patrzenie na przyszłość

na  sposób  eschatologiczny  –  oczekiwanie na  obiecane  proroctwo.  Podczas  gdy  dla

Greków i Rzymian przeszłość była „u-obecniana jako ustawiczny początek”, dla Żydów

i chrześcijan – obietnicą przyszłości55.

To  właśnie  owa  chrześcijańsko-nowoczesna  koncepcja  czasu  stanowić  ma

podstawę  zarówno  liberalizmu,  jak  i  marksizmu  (lewicy).  Jak  w  chrześcijaństwie,

historia zaczyna się od grzechu pierworodnego i wygnania z raju, tak w liberalizmie

zaczyna się umową społeczną, w marksizmie zaś – końcem pierwotnego komunizmu.

We wszystkich wymienionych przypadkach – stwierdza O’Meara – historia widziana

jest jako progresja od niewoli przeszłości aż do zrealizowania wolności w przyszłości56.

Czy to pragnienie zbawienia, czy rozwoju gospodarczego, czy walka klas – wspólnym

mianownikiem ma być pragnienie ucieczki od, wyzwolenia z lub zakończenia historii57. 

Poza wszystkim, idea możliwego końca „historii” implikuje istnienie wspólnej

historii dla wszystkich ludów na świecie, co de Benoist zdecydowanie odrzuca. Widać

tutaj wpływ Oswalda Spenglera, który na arenie dziejów dostrzegał wielość ludów i

cywilizacji,  każdy z własną historią i  właściwą sobie drogą rozwoju. Według niego,

kultury przechodzą kilka stadiów – od wiosny (okres bujnego rozwoju), do lata i jesieni

(okres pełni i  dojrzałości)  aż po zimę (okres starości i  rozkładu).  Ma to być prawo

dziejowe, które przypisuje wszystkim kulturom, choć przewiduje on różnice w każdym

indywidualnym przypadku. Podkreślić należy, że nie ma tutaj optymistycznej wiary w

możliwość  permanentnego  rozwoju-wzrostu  ani  ostatecznego  spełnienia58.  Nie  ma

wiary w historyczny „happy end”. Jest za to amor fati. Człowiek musi pogodzić się ze

swoim losem i mężnie stawić mu czoło. Samo to, gdzie i kiedy człowiek się urodzi ma

absolutnie  fundamentalny wpływ na jego przeznaczenie.  „Każdy rodzi się w danym

ludzie, w religii, klasie, wieku i kulturze”59. I jest to fakt niezaprzeczalny. Nie można

55 Ibidem, s. 10.
56 M. O’Meara, op. cit., s. 147.
57 Ibidem, s. 148.
58 „[J]eśli  idzie  o  «cel  ludzkości»,  to  jestem  radykalnym  i  zdecydowanym  pesymistą.  Nie  widzę

żadnego  postępu,  żadnego  celu,  żadnej  drogi  ludzkości  poza  tym  tylko,  co  istnieje  w  głowach
zachodnich  filistrów  postępu.  Nie  dostrzegam  ducha,  a  tym  bardziej  jedności  dążeń,  uczuć  i
rozumienia w owej masie ludzkiej. Sensowne skierowanie życia ku jakiemuś celowi, jedność duszy,
wolę  i  przeżywanie  odnajduję  jedynie  w  dziejach  poszczególnych  kultur.  Są  one  czymś
ograniczonym  i  faktycznym,  zawierają  one  jednak  coś  zamierzonego  i  osiągniętego  oraz  nowe
zadanie zawarte nie w etycznych frazesach i ogólnikach, lecz w uchwytnych dziejowych celach. O.
Spengler, Pesymizm? [w:] Idem, Historia, kultura, polityka, Warszawa 1990, s. 95.

59 T. Sunić, Against Democracy and Equality…, s. 96.
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uciec od swego przeznaczenia. Nie wiązało się to jednak dla niego z rezygnacją, czy

nihilizmem. Z jednej strony mamy kulturowy pesymizm, ale z drugiej – amorfatyczny

heroizm.  Przypomnieć  należy  jeszcze,  że  zasadniczym  elementem  koncepcji

historiozoficznej  Spenglera  była  opozycja  między  kulturą  (Kultur)  a  cywilizacją

(Zivilisation).  Kultura  charakteryzuje  się,  zdaniem  Niemca,  niezmiennością,

organicznością,  jakością,  witalnością,  podczas  gdy  cywilizacja  odznacza  się

sztucznością,  formalnością,  sztywnością,  stanowiąc  jednocześnie  wyrafinowanie  i

skostnienie  „kultury”,  jest  jej  „agonalną  «krystalizacją»  w  rzeczywistość

racjonalistyczną,  mechaniczną  nieforemną,  «skamieniałą»  i  zniwelowaną”60.  Innymi

słowy,  gdy  kultura  wyczerpie  swe  „młodzieńcze”  siły  witalne  przybiera  formę

„starczej” cywilizacji i, powoli, zmierza wówczas w stronę kryzysu i upadku. Spengler

przekonany był o tym, że (ówczesna) Europa znajduje w takim właśnie kryzysie,  w

swojej fazie schyłkowej. 

Przekonanym  o  głębokim  kryzysie  cywilizacji  zachodniej  był  również

Heidegger – kolejna ważna postać inspirująca de Benoist. Idea postępu wiąże się mocno

z wiarą w emancypacyjny potencjał  rozwoju naukowo-technologicznego, do którego

autor  Bycia  i  czasu miał  stosunek  nad  wyraz  sceptyczny.  Uważał  on  bowiem,  że

mentalność techniczna stała się losem współczesnego człowieka. Zapanowała nad nim

całkowicie, a wręcz go przekształciła, a wraz z nim – przekształciła i świat61. Technika,

dla Heideggera, jest sposobem ujawniania się bytu i sposobem bycia człowieka lub –

innymi słowy – jest całościowym rodzajem relacji między człowiekiem a otaczającą go

rzeczywistością. Jest zarazem stosunkiem do niej, jak również sposobem postępowania

z  nią.  Istotą  techniki  jest  „zestaw”  [Gestell],  który  jest  czymś  głębszym  i

pierwotniejszym niż podział na teorię i praktykę. On je poprzedza. Można go określić

60 Z. Mikołejko, Mity tradycjonalizmu integralnego. Julius Evola i kultura religijno-polityczna prawicy,
Warszawa 1998, s. 141.

61 „Władające  we  współczesnej  technice  odkrywanie  jest  wyzwaniem  żądającym  od  przyrody
dostarczania energii, którą jako taką można wyzwalać i gromadzić. Czy jednak nie dotyczy to także
dawnego wiatraka?  Nie.  Wprawdzie  jego skrzydła  obracają  się  na wietrze,  lecz  są  bezpośrednio
poddane  powiewowi.  Wiatrak  nie  pozyskuje  energii  strumienia  powietrza,  aby  ją  gromadzić.
Natomiast  jakiś  fragment  ziemi  zostaje  wyzwany ze względu na eksploatację węgla i  rudy. Cała
Ziemia odkrywa się teraz jako zagłębie węglowe, grunt – jako złoże rudy. W inny sposób uprawia się
pole, które rolnik dawniej uprawiał, przy czym «uprawiać» znaczyło jeszcze: chronić i pielęgnować.
Działanie rolnika nie wyzywa ornej gleby. Siejąc ziarno, pozostawia ono zasiew siłom wegetacji i
strzeże jego wzrostu. Tymczasem również uprawa została wessana w innego rodzaju dostawianie,
które «nastawia» przyrodę. Nastawia ją w sensie wyzwania. Rolnictwo jest teraz zmechanizowanym
przemysłem spożywczym. Powietrze nastawia się na oddawanie azotu, ziemię na oddawanie rudy,
rudę  na  oddawanie  na  przykład  uranu,  uran –  energii  jądrowej,  którą  można  uwalniać  w celach
destrukcyjnych lub pokojowych. M. Heidegger, Pytanie o technikę [w:] Idem, Odczyty i rozprawy,
Warszawa 2007, ss. 16-17. 
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jako  proces  ontologiczny.  Oznacza  ono  „zebranie,  zgromadzenie,  zjednoczenie

różnorodnych sposobów technicznego wydobywania  z  natury  i  świata”62.  Heidegger

uważał,  że przez technikę,  świat został  zredukowany do zasobów. Przyroda jawi się

więc jako dostawca dóbr i surowców, jako składowisko energii. Stosunek człowieka do

świata jest więc stricte instrumentalny, kalkulacyjny. Człowiek to zarządca, a przyroda

– to zasób. 

„Technika ustawia w ten sposób przyrodę jako całość. Taki jest po prostu nasz

całościowy  ogląd  przyrody  i  sposób  obcowania  z  nią.  Istota  techniki  polega  na

określonym związku człowieka i świata. Świat jawi się w nim jako tworzywo, materiał

do uporządkowania ze względu na człowieka, natomiast sam człowiek traktuje siebie

jako funkcjonariusza takiego porządku.

Współczesna  (nowożytna)  technika  (…)  jest  szczególną  formą  wszelakiej

techniki. Co stanowi tę specyfikę? 

Wiąże się  ona z  nowożytną  metafizyką i  postawą,  której  istotę  wyraża teza:

człowiek jest «subiectum», podmiotem, i ma naprzeciw siebie świat traktowany jako

obraz, przedstawienie, obiekt,  przedmiot.  Człowiek jawi się sobie jako pan i władca

bytu, a rzeczywistość, świat pozostaje do jego dyspozycji. Cechuje go wola panowania:

wszystko jest moje, przeze mnie, dla mnie. Natura jest traktowana jako materiał, który

należy  opanować  i  wykorzystać.  To  nastawienie  do  rzeczywistości  przekształcające

naturę w rozporządzalny materiał nazywa Heidegger «zestawem». To właśnie «zestaw»

stanowi istotę techniki”63.

Według Heideggera, technikę charakteryzuje spotęgowanie (technika żąda coraz

więcej techniki), globalność (ogarnia całą ziemię) i ogromny potencjał destrukcyjny64.

Przejawami  techniki  może  być  zarówno  współczesna  nauka,  ale  również  państwo

totalitarne. Zdaniem Heideggera, technika niesie za sobą różnorakie negatywne skutki.

Eksploatuje  naturę,  odrywa  ona  człowieka  od  jego  ziemi  i  tradycji,  jak  również

opanowuje ona relacje międzyludzkie.  Techniczny sposób myślenia wpływa bowiem

nie tylko na stosunek do samej przyrody, ale i do wszystkiego co człowieka otacza – w

tym innych ludzi.  Techniczny sposób myślenia opanował całość życia człowieka. W

związku z tym, w sposób techniczny traktujemy innych ludzi – jako  zasoby ludzkie.

62 J.  Urban,  Co  Martin  Heidegger  rozumie  pod  pojęciem  „technika”?  Na  ile  jest  ona  poddana
roszczeniu zasady, że wszystko ma swoją przyczynę?, „Studia Redemptorystowskie” 2004, nr 2, s.
166.

63 J. Galarowicz, op. cit., s. 206.
64 Ibidem, s. 207.
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Ponadto, człowiek zatracił zdolność do doświadczania rzeczywistości takiej, jaka jest

sama w sobie – takiej jak ona sama chce się nam objawić w swej pełni65. 

Podsumowując,  zamiast  wyzwolenia,  technika  przyniosła  zniewolenie.  Rządy

„zestawu”  oznaczają  bowiem,  że  człowiek  jest  nastawiony,  eksploatowany  i

wykorzystywany przez  władzę,  nad  którą  on sam nie  panuje.  Nowoczesna  wiara  w

postęp wydaje się, w tym świetle, jednym wielkim kuriozum, ponurym żartem. Postęp

techniczno-naukowy nie tylko zniewala, ale również i niszczy w człowieku wrażliwość

na piękno świata. Zabija w nim „poetycki” stosunek do świata,  sprowadzając go do

bazy  surowców66.  Nie  powinno  to  nikogo  dziwić.  Nowoczesna  nauka  oparta  jest

przecież  o  nowożytną  metafizykę,  ta  z  kolei  –  na  chrześcijaństwie.  Innymi  słowy,

technika jest kontynuacją, a zarazem dopełnieniem mentalności „Czyńcie sobie Ziemię

poddaną”67 (Rdz 1, 28). 

Dla  starożytnych  Greków  dostrzeganie  w  historii  inherentnego  sensu,  czy

postępu byłoby absurdem, gdyż dla nich czas płynął cyklicznie. Nie może być więc, w

takim układzie,  historycznego „postępu”,  rozumianego jako przechodzenie od jednej

fazy,  mniej  zaawansowanej  do  drugiej  –  bardziej  zaawansowanej.  Oczywiście  czas

płynie, następują zmiany, ale nie ma żadnego „postępu”. Nie ma historii kroczącej ku

jakiemuś, z góry wytyczonemu, celowi. Historia nie dąży do ostatecznego spełnienia,

czy wypełnienia. Jest tylko Wieczny Powrót68. 

65 Ibidem, s. 208.
66 Ibidem,  s.  204.  Bardzo  podobna  perspektywa  widoczna  jest  w  myśli  przedstawicieli  Szkoły

Frankfurckiej  –  Maxa  Horkheimera  i  Theodora  Adorno,  którzy  w,  swoiście  pojmowanym,
„oświeceniu” (tj. pozytywizm, logika, nauki dedukcyjne, nauki empiryczne, kapitalizm, panowanie
pieniądza, kultura masowa, liberalizm, faszyzm) widzieli wszystko, co negatywne. Oprócz krytyki
społeczeństwa  masowego  i,  typowej  dla  marksizmu,  krytyki  kapitalizmu  i  reifikacji,  dostrzegali
również  zagrożenie  w samej  (skrajnie  pozytywistycznie  pojmowanej)  nauce.  Idąc  dalej  niż  sam
Marks, oskarżyli oświecenie o „zerwanie więzi człowieka z naturą i uznanie natury za czysty obiekt
eksploatacji,  przez  co  również  człowiek,  włączony  w  porządek  naturalny,  został  w  końcu
potraktowany  jako  obiekt  eksploatacji.  Ideologicznym  odpowiednikiem tego  procesu  jest  nauka,
która nie interesuje się jakościami rzeczy, lecz tylko tym, co w świecie daje się przedstawić w formie
ilościowej oraz co może być przydatne w technicznych zabiegach”. L. Kołakowski,  Główne nurty
marksizmu, t. 3, Warszawa 2009, s. 376. 

67 Debatę naukową nt. rzekomego wpływu chrześcijaństwa na współczesny kryzys ekologiczny zaczął
w roku 1967 amerykański mediewista – Lynn Townsend White Jr.  w opublikowanym na łamach
czasopisma „Science” artykule The Historical Roots of Our Ecological Crisis. Stwierdził on tam, że
ów kryzys spowodowany jest przez charakterystyczne dla Zachodu połączenie i obustronny wpływ
nauki i techniki, które to oparte są o specyficzny stosunek człowieka do przyrody mający genezę
judeochrześcijańską. Artykuł ten wywołał szeroką polemikę i do dziś stanowi źródło kontrowersji.
Zob.  R.  Łętocha,  Chrześcijaństwo i  współczesny  kryzys  ekologiczny,  „Nowy Obywatel”  2020,  nr
32(83), ss. 112-127. 

68 „Musimy (...) wyjaśnić co dokładnie rozumiemy przez termin «przeszłość». Odrzucamy jakiekolwiek
judeochrześcijańskie  ujęcie  tej  problematyki,  która  to  przedstawia  przeszłość  jako  definitywnie
miniony «punkt» na «linii», który prowadzi ludzkość od Rajskiego Ogrodu aż do Epoki Mesjańskiej.
Nie sądzimy, by miało to jakiekolwiek znaczenie historyczne. Dla nas, przeszłość jest «wymiarem»,
«perspektywą», która ma kapitalne znaczenie dla teraźniejszości (…). Wierzymy w Wieczny Powrót
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De Benoist  powiedziałby,  że  pokłosiem chrześcijaństwa  jest  przekonanie,  że

ludzkość musi koniecznie dokądś zmierzać, stawiać sobie jakiś ostateczny, temporalny

cel. Biblia uczy bowiem, że świat ma początek i koniec. Myśl pogańska, z kolei, nie

była nigdy „zafiksowana” na czasie-historii69. Skoncentrowana była bardziej na świecie-

przestrzeni – nie na tym co przemija, ale na tym co wiecznotrwałe. Dla homo paganusa,

przeszłość nie stanowiła ciężaru,  z którego chce się wyzwolić (aby dojść do „Ziemi

Obiecanej”).  Przeszłość  –  to  dziedzictwo,  pamięć,  czyli  to  co  człowiekowi  daje

tożsamość i zakorzenia go w ziemi. To wartość, którą należy pielęgnować, a nie ciężar,

który należy odrzucić. 

„Pogański człowiek czuje przywiązanie do «miejsca» swego urodzenia poprzez

związek  [tego  miejsca]  z  dziedzictwem  przodków.  Ma  on  «ziemię  ojczystą».  W

biblijnym monoteizmie  jest  całkiem przeciwnie  – nie  ma ziemi ojczystej;  jest  tylko

ziemia  docelowa,  cel  podróży,  nie  mający korzeni  w micie  założycielskim,  tylko  w

pewnej  ostateczności   (…).  Lud  Izraela  to  nie  są  dzieci  jakiejś  ziemi;  to  synowie

Jahwe”70.

PRAWA CZŁOWIEKA – IDEOLOGIA ETNOBÓJCZA 

„Religia praw człowieka, oparta o monohumanizm, zdaje się być powiązana [...]

z  egalitaryzmem z  jednej  strony,  a  z  drugiej  –  z  monoteizmem.  Myśl  biblijna  jest

monohumanistyczna i monogenistyczna «dlatego, że jest również monoteistyczna». To

jest obsesja Tego Samego [...]: wszyscy ludzie są tacy sami przed Jahwe”71.

De Benoist poddaje w wątpliwość oczywistość, niezbywalność i uniwersalność

praw człowieka.  Są  one  bowiem przez  niego traktowane jako ideologia  (lub  religia

obywatelska72) o charakterze „etnobójczym” (sic!). „Odziedziczyć” miała ona typowe

cechy chrześcijaństwa jak: uniwersalizm, monohumanizm, egalitaryzm, indywidualizm

itp. Podczas gdy chrześcijaństwo zniknęło z zachodniej sfery publicznej, jego miejsce

(…).  To nie jest  kwestia  «powrotu» do przeszłości,  tylko «połączenia się  z  nią» (…) w kulistej
koncepcji historii”. A de Benoist, On Being a Pagan… , ss. 11-12.

69 Ibidem, s. 79; K. Löwith, op. cit., s. 8.
70 A. de Benoist, On Being a Pagan…, s. 82.
71 A.  de  Benoist,  G.  Faye,  La  religion  des  droits  de  l’homme.  „Éléments  pour  la  Civilisation

Européenne” 1981, nr 37, s. 6.
72 De Benoist używa zamiennie określenia „ideologia praw człowieka” i „religia praw człowieka”. 
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zająć miały właśnie prawa człowieka. Zdaniem Francuza ideologia, czy też religia praw

człowieka opierać się ma na czterech zasadach wiary:

a) wierze w jedność rodzaju ludzkiego i na wadze moralnej tego faktu;

b) wierze w istnienie „osoby ludzkiej”, niezależnej od specyficznych cech każdej,

poszczególnej jednostki;

c) wierze w jedną „naturę ludzką”, dająca podstawę pod „prawo naturalne”;

d) wierze  w  prymat  jednostki  nad  wspólnotami  organicznymi  i  historycznymi,

którymi są kultury, ludy i narody73.

We  współczesnym,  zachodnim  dyskursie  politycznym  prawa  człowieka

funkcjonują jako coś bezspornego i oczywistego. Jak zauważa de Benoist, sam fakt ich

podważania  powoduje mniej  więcej  takie  reakcje  jak niegdyś zaprzeczenie istnieniu

Boga74. Jest tak dlatego, że nie są one widziane powszechnie jako ideologia, ale właśnie

dlatego, że wydają się oczywiste. A są traktowane jako oczywistość dlatego, że stały się

niepodważalnym, quasi-religijnym dogmatem zachodniej polityki. 

De  Benoist  zwraca  natomiast  uwagę  na  to,  iż  prawa  człowieka  –  w

przeciwieństwie do wiedzy potocznej – nie są wcale uniwersalne ani bezczasowe, gdyż

powstały one w bardzo określonym miejscu i czasie, w ramach specyficznego kręgu

kulturowego. Jak stwierdza sam Francuz, choć prawa człowieka są ahistoryczne, mają

jednak swą historię75.

„Ideologia praw człowieka jest wytworem myśli oświeceniowej, (…) sama idea

praw  człowieka  mieści  się  w  specyficznym  horyzoncie  zachodniej  nowoczesności.

Narzuca się więc pytanie o to, czy ściśle ograniczone źródło tej ideologii nie zaprzecza

roszczeniom do powszechności.  Każda deklaracja praw jest  umiejscowiona w czasie

(…).  Porównując  teorię  praw  człowieka  z  wszelkimi  formami  kultury  zbiorowości

ludzkich, oczywiste staje się, że jest ona w większym stopniu wyjątkiem niż regułą, a

nawet stanowi wyjątek w obrębie samej kultury europejskiej, ponieważ pojawiła się w

ściśle określonym, stosunkowo późnym momencie jej dziejów. Jeśli prawa istnieją od

zawsze, zakodowane w naturze ludzkiej, to dlaczego tylko niewielka część ludzkości je

dostrzega, a samo ich wyartykułowanie zajęło tyle czasu?”76.

De Benoist  podkreśla,  że  nie  można traktować praw człowieka  jako wyrazu

ducha  europejskiego  per  se,  tylko  co  najwyżej  jako  pewien  jego  wycinek.  Zanim
73 Ibidem, s. 5.
74 Idem, Au-delà des droits de l’homme: pour défendre les libertés, Paris 2016, ss. 15-16.
75 Ibidem, s. 32.
76 Idem,  L’idéologie ethnocidaire de l’Occident. Droits de l’homme et droits des peuples, „Éléments

pour la Civilisation Européenne” 2003, nr 109, s. 29.
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powstała doktryna praw człowieka,  istniała przecież moralność,  etyka,  prawo itd.  W

starożytnej Grecji – przypomina Francuz – sprawiedliwość rozumiano jako właściwą

proporcję,  tj.  odpowiedni  stosunek  w  rozdziale  dóbr  i  obowiązków77.  W  Rzymie

antycznym,  z  kolei  „jus  praw  klasycznego  prawa  rzymskiego  miał  na  celu  (…)

właściwy  podział,  który  winien  istnieć  pomiędzy  ludźmi,  odpowiednia  część,  która

winna być przyznana każdemu: «Suum cuique tribuere»”78. 

Należy zwrócić uwagę na fakt, że w obrębie antycznych kultur Grecji i Rzymu,

sprawiedliwość  oparta  była  na  proporcjonalnie  ustrukturyzowanej  sieci  powiązań,

stosunków społecznych nakierowanych na dobro wspólne. Sprawiedliwość traktowano

jako właściwe proporcje, będące warunkiem harmonijnej koegzystencji w ramach danej

wspólnoty.  Innymi słowy, to  nie jednostka była źródłem prawa, tylko wspólnota.  W

starożytności  nie  istniała  idea  jednostki,  będąca  nośnikiem  uniwersalnych  i

niezbywalnych  praw  na  mocy  swego  istnienia.  Sprawiedliwość  podług  idei  praw

człowieka,  z  kolei,  oparta  jest  o  prawa  jednostki  –  człowieka  abstrakcyjnego,  tj.

widzianego niezależnie od kontekstu specyficznej kultury i tradycji. W tym ujęciu, to

abstrakcyjnie  pojmowana  jednostka  jest  źródłem  prawa.  Podstawą  harmonijnej

koegzystencji, w tym ujęciu, ma być prawo wymiany handlowej i niewidzialnej ręki

rynku, gdyż człowiek nie jest ujmowany jako byt w ramach specyficznej wspólnoty

narodowej,  ale  jako  uczestnik  wolnej  gry  interesów,  utemperowanej  jedynie  przez

„jurydyzację stosunków społecznych”79. 

Zdaniem Francuza, za tym drugim modelem sprawiedliwości kryje się marzenie

ludzkości zjednoczonej tymi samymi normami, pod panowaniem tego samego prawa80

(gdyż – w domyśle – wszyscy ludzie mają taką samą naturę)81. Ma być to, oczywiście,

pochodna chrześcijańskiej mentalności zbawienia (całej ludzkości). Innymi słowy, kryć

się  ma  za  tym,  typowe  dla  mentalności  monoteistycznej,  doktrynalne  odrzucenie

Innego.  „Narzucenie  praw człowieka  z  całą  pewnością  nosi  znamiona akulturacji,  a

wprowadzenie jej w życie stwarza ryzyko rozpadu tożsamości wspólnotowych, które

mają swój udział w tworzeniu tożsamości indywidualnych”82.

Uniwersalistyczne roszczenia „ideologii” praw człowieka, zdaniem de Benoist,

zdradzają  utajony  zachodni  etnocentryzm  i  stanowić  mają  relikt  „mentalności

77 Idem,  Au-delà des droits de l’homme…, s. 32.
78 Ibidem.
79 Ibidem, s. 43.
80 Ibidem, s. 46.
81 Tą właśnie tendencję de Benoist nazywa „ideologią Tego Samego”.   
82 Idem, L’idéologie ethnocidaire de l’Occident…, s. 32.
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kolonialnej”.  Świadczyć  ma  o  tym  widzenie  w  prawach  człowieka  zasad

ogólnoludzkich  z  jednoczesnym  pragnieniem  ich  narzucenia  całemu  światu.  Taka

perspektywa,  świadomie  lub  nie,  tworzy  rozróżnienie  na  „cywilizowanych”  i

„barbarzyńców”  (którym  obca  jest  tradycja  liberalnego  indywidualizmu).  Ponadto,

dyskurs – jak stwierdza de Benoist – idzie ręka w rękę z ekspansją zachodniego rynku. I

właśnie z tych powodów, francuski myśliciel kwituje prawa człowieka jako „ideologię

zachodniej burżuazji”83.

Ideologię  praw  człowieka  ocenia  Francuz  jako  nieskłonną  do  uznania

różnorodności kulturowej z dwóch zasadniczych powodów. Po pierwsze, na skutek jej

inherentnego  indywidualizmu  i  abstrakcyjnego  charakteru  podmiotu,  a  po  drugie,

wskutek silnych związków z kulturą zachodnią. Prawa człowieka to – jak ocenia de

Benoist – wytwór europejskiego oświecenia, a sama idea praw człowieka mieści się w

specyficznym  horyzoncie  zachodniej  nowoczesności84.  W  związku  z  tym,  prawa

człowieka uznaje on za „zachodnią konstrukcję o ograniczonej stosowalności”, która

jest  zupełnie  nieprzystawalna  dla  kultur,  którym  obca  jest  tradycja  liberalnego

indywidualizmu. 

Ideologia  praw  człowieka  ma  zupełnie  nie  brać  pod  uwagę  faktu,  iż  to  co

specyficznie ludzkie, to co określa człowieka jako człowieka, wynikać może z historii i

kultury85. Człowieka bowiem nie można traktować jak każdego innego zwierzęcia, tzn.

człowieka jako człowieka nie określa tylko i wyłącznie przynależność do gatunku. Jak

podkreśla  de  Benoist,  człowiek  –  w przeciwieństwie  do  innych  zwierząt  –  nie  jest

zdeterminowany poprzez swą przynależność do gatunku.  „[T]o,  co jest  specyficznie

ludzkie (…) wynika z kultury i historii. Człowiek nie jest tylko zwierzęciem; nie określa

siebie  wyłącznie  poprzez  swą  przynależność  do  gatunku  (…).  Człowiek  jest  bytem

kulturowym.  Innymi  słowy,  nie  ma  paradygmatu  wspólnego  dla  całej  ludzkości.

Historycznie  rzecz  ujmując,  kultury  krystalizują  się  zawsze  w  liczbie  mnogiej”86.

Absolutyzacja abstrakcyjnej jednostki prowadzić ma, zdaniem francuskiego myśliciela,

do rozrywania więzi społecznych, które konstytuowane są przez konkretną wspólnotą

kulturową, z własną historią i tradycją. Dlatego właśnie prawa człowieka określane są

jako „etnobójcze” – mają one „nadpisywać” dane konkretnych, istniejących wspólnot

83 Idem, Au-delà des droits de l’homme…, s. 20-21.
84 Idem, L’idéologie ethnocidaire de l’Occident…, s. 29.
85 A. de Benoist, G. Faye, La religion des droits de l’homme…, s. 6.
86 Ibidem.
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narodowych i urabiać wszystkie kultury podług jednego, „jedynie słusznego” wzorca,

niszcząc w ten sposób realną różnorodność. 

Jest  poza  wszelką  wątpliwością,  że  prawa  człowieka  stały  się  podstawą

zachodniego ładu politycznego, społecznego i prawnego po II wojnie światowej. Stały

się one najważniejszą moralną doktryną regulującą sprawy praktyczne i  przez wielu

traktowane  są  jako,  swego  rodzaju,  świętość87.  Nie  wzbudzi  również  kontrowersji

stwierdzenie,  że  prawa  człowieka  wydają  się  dziś  być  nieodzownym  elementem

demokracji  –  bardzo  często  są  one  wymieniane  z  nią  wręcz  jednym  tchem88.  Co

zadecydowało  o  takim stanie  rzeczy?  Otóż  należy  pamiętać,  że  zaimplementowanie

praw  człowieka  na  tak  szeroką  skalę  stanowiło,  swego  rodzaju,  odpowiedź  na

zbrodniczą politykę III Rzeszy (potem również jako kontra dla ZSRR). Stanowić miały

one  pewien  stały  punkt  odniesienia  dla  wszystkich  państw  i  społeczeństw  w  celu

zabezpieczenia człowieka przed skutkami nadużywania władzy przez rządy. 

 Choć  prawa  człowieka  nie  mają  żadnego  ustalonego  ugruntowania

filozoficznego, co do którego panowałaby powszechna zgoda, można jednak wskazać

ich historyczne korzenie. To, że współczesna idea praw człowieka ma swoją genezę w

zachodniej,  indywidualistyczno-liberalnej  filozofii  oświecenia  jest  perspektywą

powszechnie dziś przyjmowaną89. Niektórzy również uznają, podobnie jak de Benoist,

iż właściwy jej egalitaryzm istniał w stanie embrionalnym już w etyce chrześcijańskiej90

–  dlatego  też  dostrzega  się  nieraz  w  teorii  prawa  naturalnego  antycypację  praw

człowieka.  Jednakże,  powszechna  w  Europie,  sekularyzacja  poddała  w  wątpliwość

instancję  boską.  Stąd  też,  ciągle  obecny,  problem uniwersalistycznych roszczeń idei

praw  człowieka  –  skoro  nie  mają  filozoficznego  uzasadnienia,  ich  pretensje  do

powszechności nie mają podstaw. 

W związku  z  powyższym,  idea  praw  człowieka  nie  jest  akceptowana  przez

wszystkich bez jakichkolwiek zastrzeżeń. Znaleźć można, również w zachodnim kręgu

kulturowym, głosy krytyczne wobec praw człowieka. Adam Wielomski i Paweł Bała

rozróżniają  dwie  zasadnicze  kategorie  krytyki  praw  człowieka:  akcydentalną  i

87 M. Freeman, Prawa człowieka, Warszawa 2007, s. 44; P. Bała, A. Wielomski, Prawa człowieka i ich
krytyka: przyczynek do studiów o ideologii ponowożytnych, Warszawa 2016, s. 16.

88 P.  Bała,  A.  Wielomski,  op.  cit.,  s.  23;  Parlament  Europejski,  Demokracja  i  prawa  człowieka,
https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/pl/democracy-and-human-rights 

89 M. Freeman, op. cit., s. 23; M. Rakusa-Suszczewski,  Prawa człowieka – między krytyką i apologią
europejskiego modelu politycznego, „Studia Europejskie” 2016, nr 1, s. 12; K. Przybyszewski, Prawa
człowieka  w  kontekstach  kulturowych,  Poznań  2010,  s.  25;  K.  Stępniak,  Koncepcja  jurydyzacji
czwartej  generacji  praw  człowieka  w  międzynarodowym  systemie  ochrony,  „Przegląd  Sejmowy”
2019, nr 2(151), s. 108.

90 M. Rakusa-Suszczewski, op. cit., s. 12.
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substancjalną.  Pierwsza  dotyczy  sytuacji,  w  której  sama  idea  praw  człowieka  jest

akceptowana, natomiast krytyce poddawane są poszczególne generacje praw człowieka

(lub podgrupy generacji), oceniane jako wynaturzenie oryginalnej idei. Druga tyczy się

krytyki samej idei praw człowieka. Jako przykład tej drugiej, wymieniane są krytyki z

pozycji  a) tradycyjnej  myśli  katolickiej,  b)  myśli  konserwatywnej  i  c)  ideologii

totalitarnej. Konserwatywna krytyka praw człowieka skupia się na sprzeciwie wobec

uniwersalizmu praw człowieka z powodu zbytniej abstrakcyjności konceptu (Edmund

Burke),  z  pozycji  lokalnych  kultur  i  ich  tradycji  (Joseph  de  Maistre),  jak  również

dostrzegania  w  nich  amerykańskiego  oręża  ideologicznego,  niezgodnego  z  tradycją

europejską (Thomas Molnar)91. „Są one uwieńczeniem filozoficznej tradycji Oświecenia

i niczym więcej”92. W tym właśnie nurcie usytuować można poglądy de Benoist. 

Postulowana uniwersalność praw człowieka, twierdzą krytycy, jest złudzeniem

wytworzonym przez  dominację  krajów zachodnich  po  II  wojnie  światowej.  Innymi

słowy, uniwersalizm praw człowieka ma być przykrywką dla kulturowego imperializmu

Zachodu93. Zwolennicy odpowiedzieć mogą, że to absurd posądzać o imperializm ideę,

której  źródło  leży  w sprzeciwie  wobec  nazizmu94.  Istota  tego  sporu  zasadza  się,  w

przeważającej mierze, na różnicy w antropologii filozoficznej zwolenników i krytyków

praw człowieka. 

Idea  praw  człowieka  ufundowana  jest  na,  domyślnie  przyjętej,  hipotezie  o

naturalnej  i  przyrodzonej  równości  i  jednakowości  wszystkich  ludzi  (Benoist’owski

„monohumanizm”).  Wedle  optyki  praw  człowieka  każdemu,  Polakowi,  Francuzowi,

Chińczykowi, Nigeryjczykowi, Wietnamczykowi, przysługują dokładnie te same prawa

człowieka  –  wszyscy  bowiem  są  jednakowymi  ludźmi.  Ową  hipotezę  można

stosunkowo  łatwo  podważyć,  zasadniczo  na  dwa  sposoby.  Po  pierwsze,  można

zakwestionować biologiczną jedność rodzaju ludzkiego. W starożytności robili to Żydzi

i Grecy, po epoce chrześcijańskiej (w której po raz pierwszy w Europie pojawiła się teza

o jedności wszystkich ludzi) pogląd ten odżył w doktrynach rasistowskich (m.in. Arthur

de  Gobineau,  Alfred  Rosenberg,  Houston  Steward  Chamberlain).  W  wyniku

doświadczeń II wojny światowej teorie rasowe zbankrutowały moralnie i nie są już dziś

do  przyjęcia  jako  opcje  światopoglądowe  czy  polityczne.  Nie  jest  to  jednak  żaden

dowód na błędność przekonania o tym, że cechy biologiczne czynią ludzi nierównymi

91 P. Bała, A. Wielomski, op. cit., s. 173.
92 Ibidem, s. 212.
93 M. Freeman, op. cit, s. 123.
94 Ibidem, s. 125.
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(na co wskazują np. badania IQ95). Drugim kontrargumentem wobec monohumanizmu

jest empiryczny fakt istnienia różnych kultur – nie istnieje więc kultura „człowieka”,

tylko wiele różnych kultur (na które składa się religia, moralność, idee prawdy, dobra,

piękna i sprawiedliwości itd.), a każda z nich ma własną koncepcję człowieka.

Część  współczesnej,  zachodniej  lewicy  dopatruje  się  w  podkreślaniu  różnic

kulturowych zamaskowanej formy rasizmu96. Jest to jednak dyskusyjne. Równie dobrze

można  się  zastanowić,  czy  aby  patrzenie  na  wszystkie  ludy  i  kultury  świata  przez

pryzmat zachodnioeuropejskich standardów (przy jednoczesnym pragnieniu narzucania

tych standardów) samo nie jest rasistowskie. Dokładnie taki zarzut formułuje bowiem

de  Benoist97.  Warto  zwrócić  uwagę,  że  to  w  krajach  Trzeciego  Świata  istnieje

najsilniejszy  opór  wobec  praw  człowieka.  Istnieje  tam  bowiem  przekonanie,  że

stanowią one formę ideologicznego imperializmu Zachodu98. Ponadto, warto również

zwrócić uwagę na, nieraz bardzo kategoryczne, wypowiedzi samych zwolenników praw

człowieka99. 

Problematyczność wyżej wspomnianej kwestii zauważyć można w przypadku,

gdy  mamy  do  czynienia  z  obyczajem  kulturowym,  który  jest  potępiany  z  punktu

widzenia ideologii praw człowieka, a jednocześnie cieszy się uznaniem wśród rdzennej

populacji  kraju.  Dobrym  tego  przykładem  jest  rytualne  obrzezanie  dziewczynek  w

państwach Czarnej Afryki. Jest to obyczaj kulturowy, który stanowi formę inicjacji. Po

tym rytuale dziewczynka staje się kobietą, zdolną do zamążpójścia i posiadania dziecka.

Niepoddanie córki temu obyczajowi skazuje ją na społeczne wykluczenie. Dlatego też z

dużym prawdopodobieństwem to matki oraz inne dorosłe kobiety z plemienia, kierując

się troską, będą dążyć do podtrzymania tej tradycji100. Zakładając, że jest to praktyka

95 P. Bała, A. Wielomski, op. cit., s. 144
96 P. A. Taguieff, Le néo-racisme differentialiste, „Langage et société” 1985, nr 34.
97 A. de Benoist,  Contre tous les racismes, „Éléments pour la Civilisation Européenne”  1974-1975,

nr 8-9, ss. 13-23.
98 P. Bała, A. Wielomski, op. cit., s. 145.
99 „Zasada poszanowania dla ludzi nie oznacza tego, że powinniśmy obdarzać szacunkiem wszystkie

kultury, a zatem kultury, które aprobują łamanie praw człowieka, nie mogą wymagać akceptacji z
naszej strony tylko dlatego, że są kulturami (…). Dlatego też zwolennicy praw człowieka powinni
zdać  sobie  sprawę,  że  są  upoważnieni  do  nierespektowania  niektórych  kultur  lub  przynajmniej
niektórych ich cech”. M. Freeman, op. cit., s. 131; „Prawa człowieka nie chronią kultury jako takiej,
ale każdego poszczególnego człowieka jako wartość samą w sobie, zupełnie niezależnie od tego, w
jakiej kulturze on żyje. (...) Uniwersalny reżim praw człowieka jest nie do pogodzenia ze wszystkimi
kulturami, gdyż wymaga on raczej, by kultury tak się zmieniały, aż będą kompatybilne z prawami
człowieka.  (...)  Akceptowalny pluralizm kultur jest  możliwy tylko wtedy, gdy minimalne żądania
reżimu praw człowieka będą stosowane, a to znaczy, gdy zostanie uznana równa wartość prawna
każdego pojedynczego człowieka, tak jak się tego żąda w odniesieniu do ujęcia pojęcia godności
ludzkiej  w rozumieniu jednego z praw człowieka”.  G.  Lohmann,  Różne kultury – dlaczego więc
uniwersalne prawa człowieka? [w:] „Principia” 2014, t. 57-58, s. 121, 139.

100 A. de Benoist, Au-delà des droits de l’homme…, s. 95.
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potępiana z punktu widzenia praw człowieka, de Benoist stawia pytanie: w imię czego

można  by  zabronić  obyczaju,  który  nie  jest  narzucany  z  zewnątrz?  Skoro  „moja”

wolność winna nie wkraczać w wolność innych, na jakiej  podstawie zakazywać coś

innym ludziom?”101.

Głoszenie uniwersalnej powszechności ideologii praw człowieka opiera się na,

milcząco przyjętym, założeniu,  że większość krajów na świecie (jeśli  nie wszystkie)

podąża  uniwersalną  ścieżką  rozwoju  –  od  wspólnoty  mitycznej  do  „nowoczesnej”,

analogicznie do krajów zachodnich. Z tego właśnie założenia brać się ma wiara w to, że

ideologia  praw  człowieka  jest  rozwiązaniem  uniwersalnym.  Zdaniem  francuskiego

myśliciela,  działa  to  na  zasadzie  samospełniającej  się  przepowiedni  –  w  imię

postulowanego uniwersalizmu, prawa człowieka są po prostu narzucane. Innymi słowy,

są one „koniem trojańskim Zachodu”102 – jego bronią ideologiczną. 

Francuz  zwraca  uwagę  na  fakt,  iż  każde  prawo  potrzebuje  pewnej  siły

politycznej, by mogło być egzekwowane. Rolę policji światowej mogą spełniać jedynie

takie siły zbrojne, którym nie można się przeciwstawić. W związku z tym, że armie

przynależą zawsze do konkretnego państwa, rezultatem tego jest faktyczna akceptacja

hegemonii światowych mocarstw. Naiwnością byłoby jednocześnie sądzić – w opinii de

Benoist – że takowe mocarstwo nie będzie wykorzystywać swej pozycji do realizacji

własnych,  partykularnych  interesów,  zwłaszcza  że  jest  w  stanie  robić  to  pod

płaszczykiem prawa i  moralności.  W efekcie,  jedynie  słabsze  państwa będą  karane,

podczas gdy mocarstwa – których nie będzie można pociągnąć do odpowiedzialności –

nie  będą  się  musiały  w  ogóle  przejmować.  Jak  sam  stwierdza  francuski  myśliciel,

sprawiedliwość, która nie jest jednakowa dla wszystkich nie zasługuje na to miano103.

Nawet dobre intencje mogą dawać złe skutki, jak to widać na przykładzie interwencji w

Kosowie, Afganistanie, Iraku, czy Libii. De Benoist stwierdza, że nie można demokracji

i  „wolności”  wmuszać  z  zewnątrz.  Można  to  robić  jedynie  poprzez  endogenną

ewolucję,  nigdy  przez  przymus.  Rozprzestrzenianie  ideologii  praw  człowieka,  jego

zdaniem, nie daje w efekcie świata bardziej sprawiedliwego czy pokojowego. Jedyne co

powoduje,  to  coraz  częstsze  występowanie  nierówności  ekonomicznych,  których

beneficjentami są ponadnarodowe korporacje i rynki finansowe104. 

101 Ibidem.
102 Ibidem, s. 96.
103 Ibidem, s. 127.
104 Ibidem, s. 128. 
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„Akceptacja różnorodności kulturowej wymaga pełnego uznania Innego. Ale jak

uznać Innego, jeśli jego wartości i praktyki sprzeciwiają się tym, które chcielibyśmy

zaszczepić? (...)  Ale w jaki sposób pogodzić prawa człowieka z wielością systemów

kulturowych i  wierzeń religijnych? Jeżeli  szacunek do praw jednostki wiedzie przez

brak szacunku do kultur i ludów, czy należy więc skonkludować, że wszyscy ludzie są

równi, ale kultury przez owych równych stworzone, nie są równe?”105.

Do  takiego  właśnie  wniosku  można  dojść,  biorąc  pod  uwagę,  że  prawa

człowieka  nie  są  przyjmowane  przez  każde  państwo  z  osobna,  lecz  ustalane  w

ekonomiczno-politycznym  Centrum  (Zachód),  a  potem  narzucane  pozostałym.

Wielomski  i  Bała  wysnuwają  stąd  wniosek,  że  jest  to  jawne  gwałcenie  zasady

suwerenności  państwowej  lub,  mówiąc  jeszcze  bardziej  wprost,  realizacja  prawa

silniejszego na arenie międzynarodowej106.

W kwestii  relacji  Zachodu do Trzeciego Świata,  de  Benoist  wyróżnia  cztery

możliwe modele relacji:

1) Wyższość Zachodu nad Trzecim Światem: klasycznie-prawicowe ujęcie, oparte

na bezkrytycznym kulcie wszystkiego co zachodnie;

2) Wyższość Trzeciego Świata nad Zachodem: lewicowe ujęcie, oparte na poczuciu

winy wobec Trzeciego Świata;

3) Zachód  i  Trzeci  Świat  jako  równi,  przy  dewaloryzacji  różnic  i  osobliwości

kulturowych: liberalne, prawno-człowiecze ujęcie uniwersalistyczne;

4) Zachód  i  Trzeci  Świat  jako  równi,  przy  afirmacji  i  poszanowaniu  różnic

kulturowych: nowo-prawicowe ujęcie, odrzucające uniwersalizm107.

W opinii  Georga Lohmanna,  prawa człowieka są „kompleksowymi, a przede

wszystkim abstrakcyjnymi prawami”, jak również „projektem w obronie pojedynczego

człowieka”108.  Innymi  słowy,  idea  praw  człowieka  uznaje  prymat  (abstrakcyjnej)

jednostki  nad  wspólnotą.  Ideologia  praw  człowieka  zakłada  istnienie  jednolitej,

poznawalnej przez rozum, uniwersalnej natury ludzkiej, niezależnej od epok i miejsc.

Zawiera się w tym ujęciu potrójna separacja: a) między człowiekiem a innymi istotami

żywymi, b) między człowiekiem a społeczeństwem, c) między człowiekiem a całością

kosmosu.  Podział  ten  –  zauważa  de  Benoist  –  nie  występuje  w  większości  kultur

105 Ibidem, ss. 96-97.
106 P. Bała, A. Wielomski, op. cit., s. 212.
107 R.  De  Herte  (A.  de  Benoist),  Pour  un  autre  tiers-mondisme,  „Éléments  pour  la  Civilisation

Européenne” 1983-1984, nr 48-49.
108 G. Lohmann, op. cit., s. 122.
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niezachodnich, które jednak uznają istnienie natury ludzkiej109. W większości kultur (w

tym europejskiej, przednowoczesnej) człowiek nie był nigdy pojmowany jako monada.

Pojęcia  sprawiedliwości,  harmonii  i  porządku  nie  były  wyprowadzana  od  praw

abstrakcyjnej jednostki, tylko wynikały z tradycji, kultury, modelu relacji społecznych.

Innymi słowy, w kulturach holistycznych mówienie o wolności jednostki samej w sobie

jest całkowicie pozbawione sensu110. 

Idea praw człowieka uchronić miała, w założeniu, jednostkę przed nadużyciami

władzy.  Jednak  ona  sama  stała  się  –  w  opinii  de  Benoist –  potencjalnym  źródłem

opresji.  Gdy  bowiem  jakaś  kultura  wierzy,  że  manifestuje  uniwersalny  przekaz,  to

zaczyna widzieć innych jako gorszych, głupszych, irracjonalnych111, co dawać ma jej

moralne prawo do ingerencji w cudzą kulturę. 

Jednym z centralnych wątków w myśli de Benoist jest prawo do zróżnicowania

[droit  à la différence], którego przeciwieństwem jest ideologia tego samego [idéologie

du  même],  która  wynikać  ma  z  monoteistycznych  klisz  myślowych  (pragnienie

ujednolicenia wszystkiego podług jedynie słusznego wzorca). Francuski myśliciel stoi

na stanowisku, że istnieje coś ważniejszego niż prawa abstrakcyjnej jednostki. Jest nim

etnokulturowa integralność wspólnoty – kulturę uważa bowiem za dobro samo w sobie,

gdyż to właśnie kultura kształtuje człowieka-jako-człowieka. 

Co  warte  podkreślenia,  kontestacja  idei  praw  człowieka  nie  oznacza  wcale

pochwały  despotyzmu,  czy  kwestionowania  tego,  że  ludzie  są  posiadaczami  jakichś

praw. To, co kontestuje de Benoist to teza, że prawa człowieka są najlepszym środkiem

do zapewnienia tych praw. Wolność uznaje on bowiem za wartość kardynalną, ale nie

powinna ona, jego zdaniem, być oparta na uniwersalizmie i subiektywizmie. Kwestia

wolności winna być rozwiązana nie za pomocą abstrakcyjnych praw, czy uniwersalnej

moralności.  Jest  ona  bowiem  kwestią  polityczną  i  winna  być  ona  rozwiązana

politycznie112. 

Jeśli chodzi zaś o bardziej konkretną postać gwarancji praw, alternatywnej dla

praw człowieka,  de  Benoist  wskazuje  przykład,  przyjętej  w  Algierze  4  lipca  1976,

Powszechnej Deklaracji  Praw Ludów, w której  to  właśnie kategoria  „ludu” [people]

postawiona jest na pierwszym miejscu113. W niniejszym kontekście, warto przytoczyć

artykuł 15 sekcji IV: „Każdy lud ma prawo do tego, by żadna obca kultura nie była mu
109 A. de Benoist, Au-delà des droits de l’homme…, s. 92.
110 Ibidem.
111 Ibidem, s. 106.
112 Ibidem, s 21.
113 A. de Benoist, Au-delà des droits de l’homme…, s. 99.
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narzucana”114.  A narzucanie  praw człowieka  to – zdaniem francuskiego myśliciela  –

jaskrawy przykład łamania tego prawa115.

Podsumowując,  prawa człowieka  są,  dla  de  Benoist,  nie  tyle  uniwersalnymi,

niezbywalnymi prawami każdej jednostki, ile instrumentem ideologicznym, służącym

utrzymaniu hegemonii kulturowej liberalizmu. 

LIBERALIZM – ZAPRZECZENIE DEMOKRACJI 

Liberalizm,  sam w sobie,  jest  doktryną  postawioną w całkowitej  kontrze  do

tożsamości kolektywnych. Opiera się na antropologii indywidualistycznej, która ma być

wynikiem  zlaicyzowania  chrześcijańskiego  pojmowania  człowieka  –  rozumianego

przede wszystkim jako wyabstrahowany podmiot moralny (wartość jednostkowej duszy

wynika bowiem z tego, że została stworzona przez jedynego Boga). Jak już wcześniej

było  wspomniane,  de  Benoist  uważa,  że  to  właśnie  chrześcijaństwo  ponosi

odpowiedzialność za zmianę społeczeństw europejskich z tradycyjno-holistycznych na

nowoczesno-indywidualistyczne116. 

Obecny  w  samym  chrześcijaństwie,  indywidualizm  in  potentia  ujawnił  się

wyraźnie w czasie Reformacji,  w formie personalizacji religii.  To właśnie za sprawą

Reformacji  rozbity  został  ład  średniowieczny,  gdzie  jednostka  widziana  była  przez

pryzmat  większej  całości.  Jak  to  stwierdził  Rafał  Łętocha:  „Reformacyjny

indywidualizm, ulegający z biegiem czasu sekularyzacji, wsparł dokonujący się i tak

dzięki  Renesansowi  proces  emancypacji  jednostki”117.  Słowami  de  Benoist,

chrześcijaństwo,  za  sprawą  sekularyzacji,  „zaraziło”  życie  społeczne  swym

komponentem indywidualistyczno-uniwersalistycznym118. Z tego względu, to jednostka

zaczęła stanowić podstawowy składnik społeczeństwa w miejsce rodziny, korporacji,

czy stanu. Organiczne społeczeństwo typu holistycznego, w związku z tym, zaniknęło.

114 Universal Declaration of the Rights of Peoples,
 http://permanentpeoplestribunal.org/wp-content/uploads/2016/06/Carta-di-algeri-EN-2.pdf [dostęp

27.01.2021]
115 A. de Benoist, L’idéologie ethnocidaire de l’Occident…, s. 32.
116 A. de Benoist, Critique de l’idéologie liberale [w:] A. de Benoist, Critiques – Théoriques, Lausanne 

2002, s. 13-14.
117 R. Łętocha, Polityczne dziedzictwo reformacji [w:] Dziedzictwo kulturowe Reformacji w perspektywie

polskiej i  europejskiej: w 500-lecie wystąpienia Marcina Lutra,  K. Pilarczyk, W. Gajewski (red.),
Kraków 2017, s. 202.

118 A. de Benoist, Critique de l’idéologie liberale…, s. 14.
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W miejsce dawnego pojmowania człowieka jako części większej całości, pojawiła się

wizja zbioru jednostek, połączonych ze sobą racjonalną umową. 

Ważnym etapem powyższego procesu miał być nominalizm Williama Ockhama,

który postulował istnienie wyłącznie bytów jednostkowych. Kolejnym ważnym etapem

miał  być kartezjanizm,  który  ugruntował  indywidualizm w filozofii,  będący później

podstawą  idei  praw  człowieka  i  myśli  oświeceniowej.  Od  XVIII  w.  poczynając,

emancypację  jednostki  z  tradycyjnych  więzów  zaczęto  interpretować  jako  postęp  i

dążenie  ludzkości  do  stadium  ‘dorosłości” –  stwierdza  de  Benoist.  „Mając

indywidualizm  u  podstaw,  nowoczesność  rozumieć  należy  przede  wszystkim  jako

proces  dezintegracji  grup  rodowych,  lokalnych  jak  również  szerszych  wspólnot  by

«wyzwolić  jednostkę»,  tj.  w  celu  zniszczenia  wszelkich  organicznych  relacji

solidarności”119. 

Indywidualizm,  w  dzisiejszym  sensie  tego  słowa,  jest  to  filozofia  uznająca

jednostkę za jedynie rzeczywistą, tworząc z niej jedyne kryterium oceny120. Jednostka

rozpatrywana  jest  zawsze  w  sposób  wyabstrahowany  od  konkretnego  społeczno-

kulturowego  kontekstu.  Przeciwieństwem  tego  jest  perspektywa  holistyczna,  która

ujmuje  społeczeństwo  w  stosunku  do  dziedzicznych  wartości,  przekazywanych  z

pokolenia  na  pokolenie  –  co  z  punktu  widzenia  indywidualizmu  jest  pozbawione

znaczenia. Dlatego właśnie, zdaniem de Benoist, perspektywa indywidualistyczna nie

uznaje  realności  i  autonomicznego  statusu  ludów,  narodów,  czy  kultur  –  uważa  je

bowiem za zwykłą sumę (współzawodniczących ze sobą) jednostek. 

Liberalizm,  którego  podstawą  jest  indywidualizm,  uznaje  iż  jednostka  sama

stanowi źródło swoich praw, niezależnie od przynależności kulturowej. Jest tak, gdyż w

tym ujęciu jednostka jest logicznie pierwotniejsza od wspólnoty. Społeczeństwo, w tym

ujęciu,  nie  ma  żadnej  samoistnej  wartości  –  sprowadzać  się  ma  ono  wyłącznie  do

realizowania przez jednostki swojego interesu. W związku z powyższym, wolność jest

przez  liberałów  rozumiana  jako  niezależność121,  w  przeciwieństwie  do  antycznego

ujęcia  wolności  jako  możliwości  uczestnictwa  w  życiu  publicznym  (Benjamin

Constant).  Wolność,  w rozumieniu liberalnym, sprowadza się  właściwie do tego,  że

jednostka może robić co chce, tak długo jak nie przekracza wolności innej jednostki

(John Stuart Mill122). Zwłaszcza ważna w liberalizmie ma być idea głosząca że interes
119 Ibidem, s. 15.
120 Ibidem.
121 Ibidem, s. 16.
122 M. Małek, Liberalizm etyczny J. S. Milla: współczesne nawiązania i kontynuacje (analiza poglądów

Johna Graya i Petera Singera), praca doktorska, Uniwersytet Śląski, Katowice, 2007, s. 57.
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jednostki nigdy nie może być poświęcony w imię interesu wspólnoty, czyli tzw. dobra

wspólnego. Celem wolności jest bowiem nie dobro wspólne, tylko dążenie do szczęścia,

czy też maksymalizacja interesu jednostki.

Takie  pojmowanie  wolności  ma  działać,  zdaniem  francuskiego  myśliciela,

destruktywnie  na  wspólnoty  narodowe,  gdyż  powoduje  erozję  więzi  społecznych.

„Nowoczesny indywidualizm (…) zniszczył organiczne relacje bliskości, które były przede

wszystkim  relacjami  wzajemnej  pomocy,  powodując  w  ten  sposób  zanik dawnych

form opieki społecznej”123. Społeczeństwo nie ma już żadnego wspólnego celu – jedyne co

łączy żyjących w nim  ludzi  to rynek. Jednostki sprowadzone  zostały do bycia

konsumentami,  tracąc  swoje  dystynktywne  cechy  społeczne,  kulturowe  itd.

Stawiając rynek za główny punkt odniesienia i regulator życia społecznego, następuje,

zdaniem de Benoist, kompletne przewartościowanie wartości, gdyż wartości handlowe „od

niepamiętnych czasów” uważane były, w Europie, za wartości niższego rzędu. „Na poziomie

moralnym, [liberalizm] idealizuje duch racjonalnej kalkulacji i zachowania egoistyczne, które

przez tradycyjne społeczności zawsze były potępianie”124. Liberalizm sprowadzać  ma  więc

jednostki,  i  całe  społeczeństwo,  jedynie  do  ich  wartości rynkowych – gdyż żadna

inna wartość ma nie być przez liberalizm uznawana.

„Autorzy liberalni uważają, że społeczeństwo może być oparte wyłącznie na

indywidualizmie i wartościach handlowych. To złudzenie. Indywidualizm nigdy nie był

wyłączną podstawą zachowań społecznych, i nigdy nie będzie. Wiele wskazuje też na to,

że indywidualizm może funkcjonować tylko o tyle, o ile społeczeństwo, w jakimś stopniu,

pozostanie holistyczne”125.

Za  sztandarowy  przykład  liberalnego  autora  uznaje  Benoist  Friedricha

von Hayeka, który – bez wątpienia – stanowi autorytet myśli liberalnej. Wymowny jest

już sam fakt, iż określa go mianem „teoretyka prawa dżungli”126. Czyni tak dlatego, iż dla

Francuza, Hayek prezentuje liberalizm doprowadzony do skrajnej konsekwencji – vide

doktrynalne  odrzucenie  idei  sprawiedliwości  społecznej.  To  rynek  –  stwierdza

de Benoist – zajmuje miejsce kluczowe w myśli liberalnej. Zajmuje w niej wręcz miejsce

Absolutu.  W  efekcie,  z  abstrakcyjnego  modelu  stosunków  handlowych  między

jednostkami (którymi kierować ma niewidzialna ręka podług rzekomo obiektywnych praw

i niezależnie od jakiejkolwiek ludzkiej kontroli) tworzy się niekwestionowany
123 A. de Benoist, Critique de l’idéologie liberale…, s. 26.
124 I bidem, s. 22.
125 I bidem, s. 27.
126 A. de Benoist, Hayek: la loi de la jungle, „Éléments pour la Civilisation Européenne” 1990, nr 68, s. 5.
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model normatywny, który jest potem przenoszony na wszystkie inne sfery (społeczne,

polityczne itd.). Zamiast więc ustawiać rynek podług potrzeb społecznych ustawia się

społeczeństwo podług potrzeb  rynkowych.  W efekcie,  rynek pochłaniać  ma wymiar

społeczny w całości. Nie jest on bowiem traktowany jako model aktywności ludzkiej,

tylko  jako  aktywność  ludzka  sama  w  sobie127.  Podług  takiej  perspektywy,  idee

sprawiedliwości  społecznej,  suwerenności  narodowej,  czy  integralności  społeczno-

kulturowej  wydają  się  być  całkowicie  pozbawione  znaczenia,  jeśli  nie  całkowitym

absurdem.  

Z  wymienionych  powyżej  względów,  de  Benoist  nie  uważa  liberalizmu  za

adekwatną podbudowę dla demokracji. Uważa wręcz, że liberalizm jest antonimiczny

wobec demokracji, gdyż  sprzeczność między nimi istnieje na poziomie samych pojęć

(Carl Schmitt)128.

Perspektywa liberalna widzi  społeczeństwo po prostu jako zbiór  jednostek,  z

których  każda  dąży  do  realizacji  swojego  interesu.  Demokracja  zaś,  w  oczach  de

Benoist, opiera się na zorganizowanym, kolektywnym czynie, przez co społeczeństwo

przywiązywać ma wagę do przedsięwzięć zbiorowych, gdzie dzięki wspólnej pracy i

scaleniu woli  jednostek demokracja nabiera charakteru „organicznego”. Podczas gdy

demokracja opiera się na suwerenności ludu (Jean-Jacques Rousseau), liberalizm – na

prawach jednostki.  Sprzeczność wydaje się Francuzowi oczywista,  gdyż zasada woli

powszechnej kłóci się z zasadą prymatu jednostki nad wspólnotą. 

Demokracja autentyczna, zdaniem francuskiego myśliciela, nie może się opierać

wyłącznie na umowie formalnej.  Jest  ona możliwa dopiero wtedy, „gdy lud jest  tak

homogeniczny, że w zasadniczych sprawach panuje jednomyślność. (…) Państwo nie

polega  więc  na  umowie  (…),  lecz  z  istoty  na  jednorodności.  Z  niej  powstaje

demokratyczna identyczność rządzących i rządzonych”129.  Homogeniczna,  organiczna

wspólnota („lud”, peuple, Volk) jest warunkiem sine qua non demokracji autentycznej. 

Jeśli zaś patrzeć na demokrację z perspektywy liberalnej, sytuacja zmienia się

diametralnie.  Tracąc  powiązanie  z  konkretną  wspólnotą  kulturową,  jej  tradycją  i

historią, demokracja oprzeć się musi na czymś innym. W przypadku liberalnej odmiany

demokracji, tą funkcję spełniają rządy prawa. W takim układzie, demokracja zyskuje

znaczenie stricte jurystyczno-formalne130. Akcent położony zostaje na procedurę, a nie
127 Ibidem, s. 7.
128 Por.  C.  Schmitt,  Duchowa  i  historyczna  sytuacja  dzisiejszego  parlamentaryzmu [w:]  Teologia

polityczna i inne pisma, Warszawa 2012 s. 141-226.
129 Ibidem, ss. 156-157.
130 A. de Benoist, Hayek: la loi de la jungle…, s. 10.
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na  treść  (proceduralizm liberalizmu)131. Miejsce rządów ludu zajmuje państwo prawa,

indyferentnie ustosunkowane do kwestii o wyraźnym zabarwieniu aksjologicznym, jak

np.  tożsamość  narodowa,  jednorodność  etniczna,  czy  określona  koncepcja  dobra.

Wszelki projekt  stricte  polityczny staje się więc bezcelowy, gdyż demokracja zamiast

być  instrumentem  wspólnoty  narodowej  do  realizacji  swego  przeznaczenia  (Arthur

Moeller van den Bruck)132 sprowadzona zostaje do ‘inkubatora przedsiębiorczości’.

Nie  ulega  wątpliwości,  że  utożsamienie  liberalizmu  i  demokracji  w  świecie

zachodnim (zarówno w potocznym myśleniu, jak i w praktyce politycznej) jest dzisiaj

faktem.  Nie  oznacza  to  jednak,  że  związek  demokracji  i  liberalizmu jest  naturalny,

konieczny  ani  nawet  oczywisty133.  Zacząć  należy  od  podkreślenia,  iż  korzenie

demokracji  sięgają  starożytności,  podczas  gdy  liberalizm  jest  tworem  oświecenia.

Zgromadzenia ludowe były w Europie rozpowszechnione od czasów najdawniejszych,

monarchie  (również  elekcyjne)  nie  miały  charakteru  despotycznego,  a  parlamenty

często rządziły wspólnie z królami. Najstarszy parlament na zachodzie Europy powstał

już  w 930 r.  (islandzki  Althing).  Oddolna  legitymizacja  władzy,  jak  również  prawa

polityczne jednostek, nie były nigdy czymś obcym mentalności europejskiej134.

Za  probierz  demokracji,  francuski  myśliciel  uznaje  demokrację  ateńską.  

W ocenie „demokratyczności” danego ustroju należy więc jego zdaniem stosować 

właśnie ten punkt odniesienia, a nie współczesne demokracje liberalne. Koronnym, 

używanym przez niego, argumentem ma być to, że demokracja jest ustrojem, który 

ukonstytuował się w starożytności. Innymi słowy, ateńska demokracja jest demokracją 

oryginalną.

W pewnym sensie, «demos» i «etnos» są tożsame: demokracja jest pojmowana

nie w stosunku do jednostki, ale w stosunku do «polis», to znaczy do «zorganizowanej

społeczności».  (…)  Bycie  obywatelem,  w  pełnym tego  słowa  znaczeniu,  oznaczało

przynależeć do ojczyzny – tzn. do ojczystej ziemi i [wspólnej] przeszłości. Ateńczykiem

się  ktoś  rodzi  –  nie  staje  się  nim  (poza  nielicznymi  wyjątkami).  (…)  Polityczna

131 K. Jasiński, Liberalizm a dobro wspólne, „Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie” 2016, nr 23, 
ss. 305- 319.

132 Por.  P.  Bielawski,  Arthura  Moellera  van  den  Brucka  konserwatywno-rewolucyjna  krytyka
liberalizmu, „Pro Fide Rege et Lege” 2018, nr (80), ss. 186-196.

133 T. Sawczuk,  Czy demokracja może być liberalna?, „Rocznik Historii Socjologii” 2018, t. VIII, 
ss. 131-138; P. Beniuszys,  Ocena demokratycznego ładu w myśli liberalizmu, „Studia Gdańskie. 
Wizje Rzeczywistość” 2012, t. IX, ss. 201-215; Z. Stawrowski, Liberalizm a demokracja, „Ośrodek 
Myśli Politycznej”, https://omp.org.pl/artykul.php?artykul=26 [dostęp 28.12.2020].

134 P.  Bielawski,  „Demokracja organiczna” Alaina de  Benoista jako  alternatywa dla globalistycznej
demokracji liberalnej, „Politeja” 2019, nr 16 (4(61), s. 484.
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równość,  ugruntowana  poprzez  prawo  brała  się  ze  wspólnego  pochodzenia  (…).

Demokracja zakorzeniona była w pojęciu «autochtonicznego» obywatelstwa135. 

Demokracja ateńska funkcjonowała jako wspólnota, która rządziła bezpośrednio

– a nie przez kastę delegatów136. Obywatelstwo nie było abstrakcyjną kategorią prawno-

administracyjną, ale czymś bardzo konkretnym – przynależnością do  polis, która była

wspólnotą  etniczną,  kulturową,  w  której  obywatele  złączeni  byli  więzami  wartości,

religii,  języka,  obyczaju  i  tradycji.  Obywatelstwo  nie  wynikało  z  praw,  ale  z

pochodzenia.  Pojęcie  wolności  nie  było  rozumiane  na  sposób  liberalny  (jako

„emancypacja”, „wolność od”), tylko jako zdolność i przywilej uczestnictwa w życiu

wspólnoty.  Równość również była inaczej rozumiana – nie  była ona „naturalna” (w

rozumieniu  idei  praw człowieka),  ale  raczej  pojmowano  ją jako  środek  służący  do

optymalnego  funkcjonowania  ustroju  demokratycznego.  Wywodzono  ją,  znów,  z

przynależności do ludu ateńskiego, a nie z esencjonalnej równości (wszystkich) ludzi.

Innym słowy,  równe  prawo do  udziału  w  Zgromadzeniu  Ludowym nie  brało  się  z

„niezbywalnych praw jednostki”, tylko ze wspólnego pochodzenia. Ponadto, nie liczyła

się wyłącznie równość nominalna, wobec prawa – znaczenie miała również relatywna

równość majątkowa. Stratyfikacja ekonomiczna była niewielka, jak na ówczesne realia.

Bogactwo,  ponadto,  pociągało  za  sobą  większe  obowiązki  obywatelskie.  Na

najgłębszym  poziomie,  różnica  między  demokracją  ateńską  a  liberalną  leży  w

antropologii filozoficznej, na której cała wizja ustroju się opiera. 

„Starożytna  demokracja  była  komunitarystyczna  i  ‘holistyczna’,  podczas  gdy

współczesna  demokracja  jest  przede  wszystkim  indywidualistyczna.  Starożytna

demokracja  definiowała  obywatelstwo  poprzez  pochodzenie  i dawała  obywatelom

możliwość  uczestnictwa  w  życiu  miasta.  Współczesna  demokracja  organizuje

zatomizowane jednostki w obywateli, patrząc na nich przede wszystkim przez pryzmat

abstrakcyjnego  egalitaryzmu.  Starożytna  demokracja  oparta  byłą  o  ideę  wspólnoty

organicznej;  współczesna  demokracja,  jako  dziedzic  chrześcijaństwa  i  filozofii

oświecenia [oparta jest] – o jednostkę137”.

Na  tym  etapie,  powinno  być  jasne  dlaczego  de  Benoist  jest  zwolennikiem

„oryginalnego”  modelu  demokracji  i  krytycznie  ocenia  jej  liberalną  odmianę.  Jak

słusznie zauważa Tamir Bar-On, francuski autor odrzuca ład społeczny, który opiera się

na przesłankach judeochrześcijańskich (uniwersalizm, egalitaryzm, indywidualizm itp.).

135 A. de Benoist, Problem…, ss. 23-24.
136 R. Kulesza, Ateny Peryklesa, Warszawa 1991, s. 11.
137 Tamże, s. 28.
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Idealne społeczeństwo wg ND oparte jest bowiem na spuściźnie indoeuropejskiej – jest

‘pogańskie’, ‘organiczne’ i hierarchiczne,  zakorzenione i homogeniczne,  nieliberalne,

zdecentralizowane, gdzie sfera polityczna ma prymat nad sferą ekonomiczną, a rynek

podporządkowany jest potrzebom społecznym138. Demokracja ateńska na takim właśnie

gruncie miała być zbudowana. I to właśnie ona winna być uważana za demokrację tout

court. Dzisiejszą wersję demokracji (gdzie rządzi  de  facto nie lud, ale reprezentanci)

starożytny Ateńczyk z pewnością uznałby za parodię demokracji139.

Rozważania  de  Benoist  dobrze  wpisują  się  w,  toczący  się  do  dziś140,  spór

komunitarystów (komunitarian) z liberałami – jedeną z najbardziej istotnych polemik

we  współczesnej  filozofii  polityki,  która  dotyczy  zagadnień  koncepcji  wolności,

indywidualizmu i dobra wspólnego141. Asumptem, który cały spór wywołał było dzieło

Johna Rawlsa A Theory of Justice, wydane w 1971.  Za początek komunitaryzm uznaje

się odpowiedź Micheala Sandela na tezy Rawlsa, które zawarte zostały w jego pracy

Liberalism and the Limits of Justice (1982). Do najważniejszych przedstawicieli tego

nurtu  zaliczyć  można:  Alasdaira  MacIntyre’a,  Charlesa  Taylora,  Micheala  Walzera,

Roberta N. Bellaha i, wspomnianego wyżej, M. Sandela.

Przywołanie tego sporu jest o tyle ważne ponieważ de Benoist, podobnie jak A.

MacIntyre142, sądzi, że w dużej mierze, dzisiejsza dyskusja polityczna toczona jest w

kole zamkniętym, gdyż jej realnymi uczestnikami są nie tyle lewicowcy i prawicowcy,

138 T. Bar-On, Rethinking the French New Right…, ss. 54-55.
139 R.  Kulesza,  Demokracje  antyczne  i  współczesne [w:]  „Rodzinna  Europa”:  europejska  myśl

polityczno-prawna u progu XXI wieku, red. P. Fiktus, H. Malewski, M. Marszał, Wrocław 2015, s. 26.
140 Co ciekawe, spór ten nie toczy się już wyłącznie w obrębie dyskusji akademickich, wkroczył bowiem

w  sferę   praktycznych  rozwiązaniach  ustrojowych,  vide spór  liberalnego  (zachodniego)  i
nieliberalnego (Polska J. Kaczyńskiego, Węgry V. Orbana) modelu demokracji w ramach UE. Zob. É.
Zemmour,  Europa  Wschodnia  przypomina  nam  czym  powinna  być  Europa,  „Wszystko  co
najważniejsze”,  https://wszystkoconajwazniejsze.pl/eric-zemmour-europa-wschodnia-przypomina-
nam-czym-powinna-byc-europa/ [dostęp 29.12.2020].

141 Zob. A. Miętek, Spór liberałów z komunitarystami, „Dialogi Polityczne” 2007, nr 7, ss. 101-111; J.
Miklaszewska,  Liberałowie i komunitaryści o wolności i sprawiedliwości, „Prakseologia” 2016, nr
158,  t.  2,  ss.  15-33;  K.  Sosenko,  Komunitarianizm  i  liberalizm.  Uwagi  w  związku  z  prawami
człowieka, „Prakseologia” 2016, nr 158, t. 2, ss. 53-74.

142 MacIntyre  odrzuca  liberalizm  z  trzech  zasadniczych  powodów:  1)  bezkrytyczne  przyjęcie  reguł
demokracji parlamentarnej i zasady poszanowania własności prywatnej w duchu liberalizmu przez
związki pracownicze, w walce o sprawiedliwość społeczną, jest de facto politycznym walkowerem z
ich strony; 2) liberalizm to ideologia polityczna elit parlamentarnych, medialnych i finansowych –
owe elity odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu możliwych opcji politycznych przez wyborców,
od których wymaga się coraz większej bierności politycznej – stosuje się retorykę demokratyczną w
celu niedemokratycznym; 3) głoszony przez liberalnych ideologów indywidualizm moralny wpływa
destrukcyjnie  na  więzi  społeczne,  będące  warunkiem  realnego  uczestnictwa  we  wspólnocie
politycznej zorientowanej wokół określonego rozumienia dobra. Podsumowując, MacIntyre oskarża
liberalizm o faktycznie wspieranie polityki odbierającej ludziom podmiotowość i autonomię. Zob. 
A. Chmielewski,  Filozofia moralności  [w:] A. MacIntyre,  Dziedzictwo cnoty, Warszawa 1996, 
ss. xvi- xvii.
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ile  liberałowie  lewicowi,  liberałowie  centrowi  i  liberałowie  prawicowi.  Francuski

myśliciel  jest  zaś  przede  wszystkim  antyliberałem  –  zauważa  słusznie  Krzysztof

Tyszka-Drozdowski143.  Tym,  co  wspólne  dla  de  Benoist  i  komunitarystów  jest

antymodernizm,  antyindywidualizm,  antykontraktualizm,  podkreślanie  wagi  dobra

wspólnego i postulowanie społeczeństwa opartego o wspólnie dzielone wartości.  Jak

podkreśla  to  sam  Francuz,  mimo  występującego  w  tym  nurcie  wewnętrznego

zróżnicowania,  praktycznie  wszystkich  komunitarystów  charakteryzuje  kontestacja

pojęcia  obywatela,  sprowadzonego  do  roli  konsumenta  i  okazjonalnego  wyborcy,

krytyka centralizmu i etatystycznej biurokracji jak również (a może przede wszystkim)

wiara w to, że alternatywą dla społeczeństwa ufundowanego na wspólnie dzielonych

wartościach i koncepcji dobra wspólnego, jest albo autorytaryzm, albo dezintegracja144. 

Nie  należy  zapominać,  że  antyliberalizm  de  Benoist  ma  również  korzenie

konserwatywno-rewolucyjne.  Ten  nurt  myślenia  stanowi  dla  niego  jedno  z

najważniejszych źródeł  inspiracji145.  Jak już  to  nadmieniono w niniejszej  pracy,  ND

rozważać można jako swego rodzaju kontynuację, ale również rozwinięcie niemieckiej

rewolucji konserwatywnej – nurtu, który właśnie w liberalizmie upatrywał głównego

wroga  politycznego146.  W  kwestii  wzajemnego  stosunku  demokracji  i  liberalizmu,

wspomnieć należy zwłaszcza o A. Moellerze van den Brucku147 i C. Schmitt’cie148, jako

że obaj wyjątkowo eksplicytnie podkreślali negatywny stosunek do liberalizmu. Samej

rewolucji konserwatywnej de Benoist poświęcił osobną książkę – Quatre figures de la

révolution conservatrice allemande: Werner Sombart, Arthur Moeller van den Bruck,

Ernst Niekisch, Oswald Spengler149.

Powyższe  dopełnia  wyraźny  wpływ  J.  J.  Rousseau,  którego  de  Benoist

interpretuje z nieco bardziej ‘prawicowej’ perspektywy. Istotne jest tutaj połączenie idei

demokracji bezpośredniej i antyliberalizmu, antyprogresywizm, podziw dla Antyku, jak

również upatrywanie genezy praw jednostkowych w relacjach społecznych,  a  nie  w

abstrakcyjnych teoriach. Istotna u Rousseau jest  konstatacja, iż lud nie może zrzec się

143 K. Tyszka-Drozdowski, Alain de Benoist. Ponad lewicą i prawicą, „Pressje” 2019, nr 5, s. 46.
144 A. de Benoist, Communautriens vs. libéraux [w:] Idem, Critiques – Théoriques…, s. 446-447.
145 T. Bar-On, Where Have All The Fascists Gone?, ss. 29-30.
146 Por.  P.  Bielawski,  Arthura  Moellera  van  den  Brucka  konserwatywno-rewolucyjna  krytyka

liberalizmu…, s. 186.
147 A. de Benoist, Arthur Moeller van den Bruck, 

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/alaindebenoist/pdf/arthur_moeller_van_den_bruck.pdf [dostęp 
28.12.2020].

148 Idem, Carl Schmitt today. Terrorism, ‘Just’ War, and the State of Emergency, London 2013.
149 Idem, Quatre figures de la révolution conservatrice allemande: Werner Sombart, Arthur Moeller van

den Bruck, Ernst Niekisch, Oswald Spengler, Paris 2014.

170

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/alaindebenoist/pdf/arthur_moeller_van_den_bruck.pdf


suwerenności  i  podkreślenie  tego,  że  jeżeli  władza  przekazywana  jest  w  ręce

reprezentantów,  to  lud,  tym samym,  przestaje  być  suwerenem:  „Jest  jasne  (…),  że

demokracja zaistnieć może w pełni jedynie w formie bezpośredniej:  obywatel, który

oddelegowuje  swe  prawo  do  uznania  lub  odrzucenia  danego  prawa  w  ręce

reprezentanta, nawet takiego którego on sam wybrał, pozbawia się sam swej autonomii i

używa swej wolności po to tylko, aby się jej zrzec”150.

Na przełomie  lat  80.  i  90.  XX wieku,  Francis  Fukuyama ogłosił  swą wizję

„końca historii”151, w której zapowiadał ostateczny tryumf zachodniego liberalizmu jako

uniwersalnej  ideologii.  W  demokracji  liberalnej  widziano  wówczas  wręcz  „nowy

kościół  powszechny”,  w  którym  „liturgia  rynkowa”  pokonała  wielkie  schizmy152.

Początek XXI w. pokazał jednak, że przewidywania amerykańskiego politologa się nie

sprawdziły.  O  poważnym  kryzysie  liberalnej  demokracji  mówi  się  już  nie  tylko  w

społeczności akademickiej, ale również w mainstreamowej prasie zachodniej, m.in. w

„New  York  Times”,  „The  Times”,  „Financial  Times”,  „Washington  Post”,  „The

Economist”,  „Le Figaro”,  „Frankfurter  Allgemeine Zeitung”,  w tym polskiej  jak np.

„Dziennik Gazeta Prawna”, czy „Do Rzeczy”153.

Krzysztofek i Szczepański stwierdzają: 

„Liberalna demokracja funkcjonowała dzięki kanonowi: systemom religijnym i

etycznym, systemom, których wszczepianiem zajmowały się instytucje zapewniające

odpowiednią  socjalizację  i  kontrolę  przez  role  społeczne:  rodzinę,  kościoły,  szkołę,

armię,  partie polityczne.  Towarzyszyło temu przekonanie,  że wartości europejskie są

lepsze.  Dziś  złożono  je  na  ołtarzu  egalitaryzmu  i  tolerancji.  Demokracja  tolerancji

zawieszona została w próżni. A w ten sposób funkcjonować sprawnie nie może”154.  

Yascha Mounk natomiast, ze swej strony konstatuje:

150 Idem, Relire Rousseau [w:] Idem, Critiques – Théoriques…, s. 323.
151 F. Fukuyama, Koniec historii i ostatni człowiek, Kraków 2017. 
152 K.  Krzysztofek,  M.  S.  Szczepański,  Zrozumieć  rozwój.  Od  społeczeństw  tradycyjnych  do

informacyjnych, Katowice 2005, s. 259.
153 J.  Y.  Chung,  Globalization  and  the  Crisis  of  Liberal  Democracy:  The  Political  Dynamics  of

Neoliberalism and Populism, „The Journal of Inequality and Democracy” 2019, t. 2 nr 1.; S. Kubas,
Globalny nieład demokratyczny – współczesne perspektywy, „Studia Krytyczne” 2017, nr 5, ss. 14-
47; L. Dorn, Na Zachodzie alarm. Kończy się świat jaki znamy, „Magazyn TVN24”, https://tvn24.pl/
magazyn-tvn24/na-zachodzie-alarm-konczy-sie-swiat-jaki-znamy,151,2652,  [dostęp 29.12.2020];  A.
Szahaj,  Niedemokratyczny  kapitalizm,  „Dziennik  Gazeta  Prawna”,  https://edgp.gazetaprawna.pl/e-
wydanie/57254,24-kwietnia-2020/70499,Dziennik-Gazeta-Prawna/718830,Niedemokratyczny-
kapitalizm.html,  [dostęp  29.12.2020];  A.  de Benoist,  Jak liberalizm uprowadził  demokrację,  „Do
Rzeczy”,   https://dorzeczy.pl/swiat/106566/jak-liberalizm-uprowadzil-demokracje.html,  [dostęp
29.12.2020].

154 K. Krzysztofek, M. S. Szczepański, op. cit.,, s. 258.
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https://edgp.gazetaprawna.pl/e-wydanie/57254,24-kwietnia-2020/70499,Dziennik-Gazeta-Prawna/718830,Niedemokratyczny-kapitalizm.html
https://tvn24.pl/magazyn-tvn24/na-zachodzie-alarm-konczy-sie-swiat-jaki-znamy,151,2652
https://tvn24.pl/magazyn-tvn24/na-zachodzie-alarm-konczy-sie-swiat-jaki-znamy,151,2652


„(...) ponieważ poglądy ludzi wykazują tendencję nieliberalną, a preferencje elit

stają  się niedemokratyczne,  między liberalizmem a demokracją pojawia się  konflikt.

Demokracja  liberalna,  unikalna  mieszanka  praw  jednostki  i  rządów  ludu,  która  od

dawna charakteryzuje większość rządów w Ameryce Północnej i Europie Zachodniej,

zaczyna się sypać. Zamiast tego obserwujemy rozwój demokracji  nieliberalnej,  czyli

demokracji  bez  praw,  oraz  liberalizmu  niedemokratycznego,  czyli  praw  bez

demokracji”155.

Powyższe  diagnozy  zdają  się  w  pewnej  mierze  współgrać  z  analizami  de

Benoist.  Francuski  autor  stwierdza,  za  Moellerem  van  den  Bruckiem,  że  istotą

demokracji jest uczestnictwo narodu w swoim losie [Demokratie is Anteilnahme eines

Volkes an seinem Schicksal]. Innymi słowy, demokracja zasadza się nie na ustrojowej

formie  państwa,  czy  jego  procedurach,  ale  na  udziale  i  wpływie  demosu na  życie

państwa156. To właśnie ludzie, a nie procedury, decydować mają o tym czym demokracja

jest. De Benoist stwierdza, że demokracje liberalne opierały się na zasadzie wolności, a

demokracje ludowe – na równości. Proponowana przez niego demokracja organiczna

opierać by miała się na zasadzie braterstwa157. W celu klaryfikacji i uporządkowania

swych  poglądów  na  temat  demokracji,  de  Benoist  wyraził  swoje  ‘dziesięć  tez  o

demokracji’:

1. Wzorcem demokracji  i  fundamentalnym punktem odniesienia jest  rozumienia

owego  terminu  jest  ustrój,  który  powstał  w  starożytności.  Rozumienie

demokracji należy odnieść przede wszystkim do tego, w jaki sposób rozumieli ją

ci, którzy ją pierwsi stworzyli.

2. Liberalizm  i  demokracja  nie  są  synonimami.  Demokracja  opiera  się  na

suwerenności  ludu,  liberalizm – na prawach jednostki.  Liberalna  demokracja

(reprezentatywna) implikuje oddelegowanie suwerenności,  czego efektem jest

abdykacja suwerenności przez lud. 

3. Demokracji nie powinno mylić się z rządami ilości ani z tyranią większości. Jej

podstawową  zasadą  jest  afirmacja  ludu  jako  posiadacza  politycznych

prerogatyw. Ponadto, równość wobec prawa nie implikuje naturalnej równości –

jest  tylko  pewną  konwencją,  dającą  jednostkom równe  prawo  do  udziału  w

rządzeniu. 
155 Y.  Mounk,  Stracone  złudzenia,  https://kulturaliberalna.pl/2019/09/17/yascha-mounk-lud-kontra-

demokracja-ksiazka-wprowadzenie/ , [dostęp 29.01.2021 ]
156 A. de Benoist, Vers une démocratie organique, „Éléments pour la civilisation européene” 1985, nr 52,

s. 34.
157 A. de Benoist, Problem of democracy…, s. 99.
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4. Kompetencja polityczna (zdolność do sprawowania rządów) nie ma związku z

kompetencją  techniczną  (specyficzną  wiedzą  z  danej  dziedziny),  tylko  ze

zdolnością  do  podejmowania  decyzji.  Zasada  technokracji  kłóci  się  z  zasadą

suwerenności ludu. 

5. W systemie demokratycznym, obywatele posiadają równe prawa polityczne nie

na  mocy  rzekomych,  niezbywalnych  praw  ‘człowieka’,  tylko  na  mocy

przynależności  do  jednej  wspólnoty  politycznej  (obywatelstwa).  Podstawą

demokracji  jest  nie  abstrakcyjne  ‘społeczeństwo’,  tylko  wspólnota  obywateli,

będących  dziedzicami  wspólnej  historii  i  woli  wspólnego  kształtowania

przyszłości. 

6. Podstawą demokracji jest uczestnictwo – nie prawo głosu, wybory powszechne

ani reprezentacja. Demokracja to uczestnictwo narodu w swoim losie (Moeller

van den Bruck). To nie instytucje tworzą demokrację, tylko uczestnictwo ludu w

instytucjach.  Maksimum  demokracji  to  nie  maksymalna  wolność  ani

maksymalna równość, tylko maksymalne uczestnictwo.

7. Zasada  większości  obowiązuje  w  praktyce,  gdyż  implikowana  w  teorii

jednomyślność  (wola  powszechna)  jest  niemożliwa  do  urzeczywistnienia.

Zasadę  większości  można  uznać  jako  dogmat  lub  technikę.  To  drugie  daje

relatywną  przestrzeń  mniejszościom.  Jednakże,  nie  należy  mylić  pluralizmu

opinii z pluralizmem wartości – który jest niekompatybilny z pojęciem ‘ludu’.

Pluralizm winien być drugorzędny wobec dobra wspólnego.

8. Współczesna demokracja liberalna stanowi degenerację idei demokracji: partie

działają niedemokratycznie, tyrania pieniądza deprawuje i korumpuje, wybrani

reprezentanci nie mają motywacji do spełniania obietnic itp. Medialny przekaz,

będący podstawą wyborów, jest zestandaryzowany i stronniczy. Życie polityczne

staje  się  ciągłym  wybieraniem  mniejszego  zła,  w  związku  z  czym  wybory

powszechne  traktowane  są  z  coraz  większą  obojętnością.  Rezultatem  jest

polityczna apatia, sama będąca zaprzeczeniem partycypacji i w związku z tym –

demokracji. 

9. Demokracja  nie  sprowadza  się  do  wyborów  powszechnych.  Należy

przewartościować i zrewidować procedury demokratyczne tak, by odpowiadały

oryginalnemu  duchowi  demokracji,  tj.  tak  aby  wzmacniały  one  bezpośredni

związek ludu i rządu (np. referenda, zgromadzenia lokalne i zawodowe). Idea

braterstwa winna być postawiona ponad ideami wolności i równości. 
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10. Demokracja oznacza rządy ludu, tj. władza organicznej wspólnoty, historycznie

kształtującej  się  w  ramach  danej  struktury  politycznej  (np.  miasto,  naród,

cesarstwo). Tam gdzie nie ma ‘ludu’, a jedynie zbiór zatomizowanych jednostek,

tam nie ma demokracji. Każdy system polityczny, który rozrzedza i dezintegruje

wspólnotę organiczną jest niedemokratyczny158.

AMERYKA – ANTY-EUROPA

W perspektywie ND, Stany Zjednoczone to ‘anty-Europa’. Jest tak dlatego, że

od samych początków – tj. od czasów ojców pielgrzymów – Ameryka kształtowała się

w opozycji do Europy159. U źródeł ideowych Ameryki leżało nie tyle stworzenie nowej,

lepszej  Europy,  tylko  stworzenie  Nowej  Jerozolimy,  wolnej  od  błędów i  wypaczeń

dziejów europejskich.

„Amerykanie chcieli nie tylko oderwać się od Europy. Chcieli również założyć

społeczeństwo zdolne do odrodzenia całej  ludzkości.  Chcieli  stworzyć nową Ziemię

Obiecaną,  która  stałaby  się  jednocześnie  uniwersalną  republiką.  Ten  wątek biblijny

stanowi leitmotiv całej amerykańskiej historii od czasów ojców założycieli”160.

W związku z tym, że naród amerykański ukształtował się z jednostek różnych

gleb etnicznych, to koniecznością stało się usunięcie partykularyzmów kulturowych w

obręb sfery prywatnej,  jak również wiązało się to z niezależnością obywatelstwa od

etnosu.  Bardzo  dobrze  się  to  wpasowywało  w  indywidualistyczną  filozofię  Ojców

założycieli.  Jak stwierdza Francuz, to w końcu właśnie w Ameryce po raz pierwszy

ukonstytuowało się społeczeństwo złożone z jednostek, a nie z grup społecznych161.

Z powyższego względu wynikać ma również dystans Amerykanów do historii.

Sięganie do historii zawsze bowiem zawiedzie ich do europejskich korzeni, od których

chcą się jakoby odciąć. Uwolnienie się od korzeni ma być dla Amerykanów warunkiem

wolności  samej  w  sobie.  U źródeł  Ameryki  stała  bowiem chęć  stworzenia  nowego

społeczeństwa od podstaw, które odrodziłoby całą ludzkość i uwolniło ją od grzechu162.

Pierwsi  imigranci-purytanie  uważali  siebie  za  wybranych  przez  Boga  mieszkańców

158 Ibidem, ss. 100-103.
159 M. O’Meara,  New Culture, New Right – Anti-Liberalism in Postmodern Europe, London 2013, 

s. 176; A. de Benoist, L’Amérique [w:] Critiques – Théoriques, Lausanne 2002, s. 141.
160 A. de Benoist,  L’Amérique…, s. 142.
161 Ibidem.
162 Ibidem.
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nowej  Ziemi  Obiecanej.  „To  właśnie  ta  purytańska  teologia  «Przymierza»  inspiruje

doktrynę  «Objawionego  Przeznaczenia»  («manifest  destiny»):  jeśli  Bóg  wybrał

Amerykanów, to mają oni tym samym prawo do nawracania innych ludów na swoją

modłę”163.

Choć  religia  chrześcijańska  odgrywała  i  nadal  odgrywa  istotną  rolę  w

amerykańskim życiu publicznym164, nie ma ono wiele wspólnego z chrześcijaństwem na

modłę europejską. W przeciwieństwie do europejskiego katolicyzmu czy luteranizmu,

kalwinistyczny purytanizm miał pozbawić chrześcijaństwo jego elementów pogańskich,

które  składały  się  na  jego  bogatą  transcendentalną  i  sakralną  szatę,  sprowadzając

religijność  chrześcijańską  do  nakazów  moralnych.  Innymi  słowy,  chrześcijaństwo

amerykańskie  wyzbyło  się  specyficznie  europejskiej  warstwy  estetycznej  i

symbolicznej, w ten sposób odcinając się od duchowości europejskiej165. Amerykańskie

chrześcijaństwo czerpało bardzo obficie  ze  Starego Testamentu – panowało  bowiem

przekonanie,  że  Amerykanie  zostali  wybrani  przez  Opatrzność,  by  być  wzorem dla

innych narodów. Wspólnota kolonialna w Massachusetts miała być wynikiem nowego

Przymierza Boga z ludem wybranym na nowej Ziemi Obiecanej, podobnie jak kiedyś

biblijny  lud  Izraela.  Ich  religijność  zwrócona  była,  ponadto,  „na  zewnątrz”,  tzn.

skoncentrowana  na  pracy  w  obrębie  świata  doczesnego,  bardziej  niż  na  życiu

wewnętrznym,  gdzie  łaska  Boża  widoczna  była  dzięki  odniesionemu  sukcesowi

materialnemu166.  Porównując  religijność  chrześcijańską  w  Europie  i  Stanach

Zjednoczonych,  M. O’Meara  stwierdza,  że  podczas  gdy  ta  pierwsza  wpisuje  się  w

pierwszą funkcję ideologii trójfunkcyjnej Dumézila (silne państwo i Kościół), ta druga

wpisuje się w trzecią (koncentracja na materialnej sferze handlu)167. Tomislav Sunić, ze

swej strony, określa dwa filary amerykanizmu jako: Biblia i biznes168. Innymi słowy,

Amerykanie postawić mieli na głowie tradycyjną, europejską hierarchię wartości169 –

czego  przykładem ma  być  wyższa  pozycja  społeczna  ‘koszykarza-półanalfabety’ od

filologa klasycznego170. 

163 Ibidem, s. 143.
164 Zob. T. Sunić, Homo Americanus. A Child of the Postmodern Age, Arlington 2017, r. God’s Country, 

ss. 109-144.
165 Ibidem, s. 114.
166 M. O’Meara, op. cit., ss. 177-178.
167 Ibidem, s. 179.
168 T. Sunić, Homo Americanus…, s. 117.
169 „Purytańsko-liberalna idea głosząca, iż wartość jednostki jest tożsama z jego sukcesem materialnym

jest  obca  duchowi  europejskiemu:  arystokrata  (…)  ceni  to,  co  jest  bezcenne.  Ksiądz,  magistrat,
uczony, artysta, literat – wszyscy ci, którzy stanowili wyższą warstwę społeczeństw europejskich (…)
– formowani byli przez ducha, nie przemysł, handel, czy specjalizację”. M. O’Meara, op. cit., s. 183. 

170 Ibidem.
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Amerykański system polityczny – zauważa de Benoist – opiera się na filozofii

oświecenia, przefiltrowanej przez purytanizm. Stany Zjednoczone to państwo oparte na

kontraktualnej  teorii  rządzenia,  kładącej  nacisk na wolność indywidualną i  swobodę

handlu. Dla Ojców założycieli Ameryki, raison d’être państwa, czy też rządu to, przede

wszystkim, zagwarantowanie, stworzonym jako równe, jednostkom ich niezbywalnych

praw. Państwo nie jest więc emanacją ludu, czy narodu, które służy mu do realizacji

swojego przeznaczenia,  tylko stanowi  cosmopolis – jest  państwem, w którym każda

jednostka  to  potencjalny  obywatel.  Amerykański  system  polityczny  oparty  jest  o

racjonalistyczne  przesłanki,  co  oznacza  iż  to  jednostka  stanowi  główny  punkt

odniesienia,  a  nie  naród,  tradycja,  czy  wspólne  dzieje171.  Nowy  Świat  miał  być

zbudowany niejako „od zera”, w oparciu o nakazy Biblii. Kształtuje to konsensus, który

nie  jest  poddawany  w  wątpliwość  przez  właściwie  żadne  stronnictwo  polityczne.

Tworzyć ma to,  powszechną dla  USA, polityczną,  jak i  kulturową,  monotonię – co

opisywał już Tocqueville172.  Jednocześnie, ten konsensus ma być przez Amerykanów

uważany za ideał godny naśladowania przez cały świat. 

Stany  Zjednoczone  są,  z  perspektywy  ND,  krystalizacją  liberalnej

nowoczesności. Nigdzie bowiem pryncypia oświeceniowe – racjonalizm, egalitaryzm,

indywidualizm, uniwersalizm, ekonomizm i teoria postępu – nie zostały wdrożone tak

konsekwentnie.  Z  powodu  liberalno-indywidualistycznych  i  racjonalistycznych

podwalin  amerykańskiego  pojmowania  polityki,  głosi  się  wyższość  prywatnego  nad

publicznym,  społeczeństwa  obywatelskiego  nad  życiem  politycznym,  natomiast

politykę samą, polityczność (jak również instytucję państwa), traktuje się podejrzliwie i

zastępuje przez moralność i ekonomię. Amerykanie chcą wyzwolić się z historii, o czym

świadczyć ma oczekiwany i zapowiadany przez Francisa Fukuyamę koniec historii173.

W przeciwieństwie  do  tradycyjno-europejskiego  ujmowania  państwa  jako  emanacji

woli  narodu  i  narzędzia  do  realizacji  swego  przeznaczenia,  w myśli  amerykańskiej

państwo  ujmowane  jest  nomokratycznie,  co,  oznacza,  że polityczne  zastąpione  jest

przez prawne174. Amerykańska jurysprudencja traktuje prawo jakby było ono wyrazem

samego  rozumu  –  całkowicie  bezstronne  i  niezależne  od  jakiejkolwiek  podwaliny

kulturowej175. 

171 Ibidem, ss. 184-185.
172 A. de Benoist, L’Amerique…, s. 144. 
173 Ibidem, s. 147.
174 M. O’Meara, op. cit., s. 186.
175 M.  O’Meara  podsumowuje:  „[Amerykańskie]  państwo  nomokratyczne  redukuje  polityczne  do

prawnego. Gdy jednak zasady konstytucyjne zastępują polityczne ujęcie woli ludu, a prawa jednostki
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W opinii  de  Benoist,  purytańsko-oświeceniowa  mieszanka  ideowa  powoduje

również  dość  specyficzne  podejście  w  amerykańskiej  polityce  zagranicznej,  którą

streścić  by  można  jako  „co  dobre  dla  Ameryki,  jest  dobre  dla  reszty  świata”.

Jednocześnie  ma  to  być  powód  ignorancji  Amerykanów  co  do  reszty  świata:  „dla

Amerykanów, świat zewnętrzny po prostu nie istnieje lub też nie istnieje dopóty nie

zamerykanizuje  się”176.  Mają  bowiem  być  tak  głęboko  przekonani  o  wyjątkowości

swego kraju, że nie widzą potrzeby interesowania się światem zewnętrznym.

Wyżej  wspomniana  „nomokratyczna  ucieczka  od  polityczności”  ma  bardzo

doniosłe  konsekwencje  w podejściu do wojny – nie  jest  ona uważana po prostu  za

przedłużenie  polityki,  czy  czasowe zawieszenie porządku prawa,  tylko  coś  wybitnie

nienaturalnego177. Amerykanie, z reguły, nie przyjmują do wiadomości, że konflikt jest

inherentną  częścią  życia  i  –  w  sytuacji  ostatecznej  –  to  przemoc,  a  nie  rozum

rozstrzygnie spór. W związku z akceptacją tego faktu, europejska tradycja przewidywała

pewne  ograniczenia  w  prowadzeniu  wojen,  których celem  miało  być  pokonanie

przeciwnika,  a  nie  jego  doszczętne  zniszczenie178.  W  przeciwieństwie  do  tego,

Amerykanie walczą w imię „walki ze złem” – ich przeciwnik nie jest ujmowany jako

rywal, będący po przeciwnej stronie barykady, ale jako wcielone Zło, które musi zostać

zlikwidowane179 180.  Ma to być odzwierciedleniem ich „hebraistyczno-purytańskiego”

przekonania o swoim wybraństwie i swojej misji181.

„Prawda jest taka, że Stany Zjednoczone, w przeciwieństwie do tego co głoszą,

nie stanowią modelu uniwersalnego. Jest to model partykularny – «ich» model – który

usiłują narzucić całemu światu, a to nie jest to samo”182. 

Ameryka, w oczach ND, traktowana jest jako ekstremalna wersja nowożytnej

cywilizacji  zachodniej,  z kolei  współczesny Zachód widziany jest  jako krystalizacja,

opartej  na  oświeceniowych  przesłankach,  liberalnej  nowoczesności.  Jednocześnie

podkreślane  jest  wyraźne  rozróżnienie  między  Zachodem  a  Europą,  gdyż  termin

„Zachód”  rozumiany  jest  przede  wszystkim  jako  Europa  w  asymetrycznej,

stawia  się  ponad  normy  wspólnotowe,  głównym  zadaniem  państwa  jest  arbitraż  konfliktów
wewnętrznych  podług  «najwyższego  prawa»  –  a  nie  ochrona  specyficznej,  narodowej  ontologii
zakorzenionej w tradycji i kulturze”. M. O’Meara, op. cit., s. 187.

176 A. de Benoist, L’Amérique…, s. 144.
177 M. O’Meara, op. cit., s. 188.
178 Ibidem, s. 189.
179 Ibidem.
180 Benoist  podaje  przykład  określania  Związku Radzieckiego  jako  „Imperium Zła”  lub  ludobójczej

polityki wobec Indian, której efektem była śmierć ok. 10 milionów rdzennych Amerykanów. Zob. A.
de Benoist, L’Amérique…, s. 151.

181 M. O’Meara, op. cit., ss. 188-189.
182 A. de Benoist, L’Amérique…, s. 152.
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niesuwerennej  relacji  wobec  Stanów  Zjednoczonych.  „Europa”,  natomiast,  we

właściwym sensie  tego słowa, ma być (postulowaną) Europą autentyczną,  opartą na

własnej  tożsamości  i  aksjologii,  na  własnych  formach  kulturowych  i  wolną  od

amerykańskiej (tzn. liberalnej) hegemonii. 

Obecny w myśli  de  Benoist,  jak  i  ND w ogóle,  silny antyamerykanizm jest

wielowarstwowy. Nie licząc typowego dla  myśli  ND antychrześcijaństwa,  wymienić

można  dwa  jego  zasadnicze  źródła:  1) myśl  kontroświeceniowa  (kontrrewolucyjna),

2) kultura francuska. 

Należy zauważyć, że antyamerykanizm w europejskiej myśli konserwatywnej,

prawicowej nie jest w istocie niczym nowym. Ma on głębokie historyczne korzenie183.

Ameryka,  mająca  stanowić  krystalizację  idei  oświeceniowych,  stała  się  w  Europie

przedmiotem krytyki dokonywanej już przez myślicieli epoki Romantyzmu, chcących

odwrócić  skutki  rozumowego „odczarowania”  świata.  Najbardziej  widoczne  było  to

kulturze  niemieckiej,  gdzie  krytyka  idei  oświeceniowych  doprowadziła  do

zakwestionowania  jej  przynależności  do  Zachodu184.  Powstała  wtedy  koncepcja

Sonderweg,  która  oznaczać  miała  specjalną  drogę  rozwoju  Niemiec,  odrębną  od

zachodniej ścieżki, którą podążali Anglicy, czy Francuzi. 

Johan Gottfried  Herder,  z  kolei,  był  autorem dystynkcji  Kultur i  Zivilization

(którą przejął  potem Oswald Spengler).  Pierwszy termin oznaczać ma to,  czym jest

krew  dla  organizmu  –  strumieniem  energii  moralnej,  utrzymującej  żywotność

społecznych  więzi.  Uważana  była  przez  niemieckich  romantyków  jako  definiującą

naród, siłę duchową, która przejawia się w wierzeniach, obyczajach ludu. Drugi termin

określa  zewnętrzną warstwę,  na którą składają  się  obyczaje,  prawa i  specjalistyczna

wiedza techniczna. Kultura miała być typowa dla narodów „młodych”, dynamicznych,

co  prawda  (jeszcze)  niewyrafinowanych,  ale  pełnych  energii  i  młodzieńczej  siły.

„Cywilizowane” narody z kolei  miały charakteryzować się  subtelną  i  wyrafinowaną

kulturą,  ale  jednocześnie  pewnym  zmęczeniem,  znużeniem,  duchową  „starością”.

Niemieccy romantycy określali  się  właśnie  jako Kulturnation w przeciwieństwie  do

„starych” narodów zachodnich.  

W świetle powyższej wizji, Ameryka była postrzegana w sposób ambiwalentny.

Z jednej strony był to naród młody, energiczny, wolny od ciężaru tradycji. Z drugiej

183 L. Nowak, Kontroświeceniowe korzenie antyamerykanizmu, „Studia Politologiczne” 2009, nr 14.
184 Ibidem, s. 141; E. Niekisch, Prawo Poczdamu [w:] W. Kunicki, (red.) Rewolucja konserwatywna w

Niemczech  1918-1933,  Poznań  1999,  s.  198;  P.  Bielawski,  Arthura  Moellera  van  den  Brucka
konserwatywno-rewolucyjna krytyka liberalizmu…, s. 194.
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jednak  strony,  objawiał  wiele  typowych  cech  burżuazyjnej  Zivilization,  jak  np.

utylitaryzm, powierzchowność, praktycyzm, materializm itp.  Amerykanie postrzegani

również  byli  nie  jako  prawdziwa  wspólnota  narodowa,  tylko  jako  zbiór  ludzi  bez

ojczyzny  –  nie  dzielili  wszakże  wspólnego  pochodzenia,  języka,  pamięci,  kultury,

historii itd. Jedyne co ich łączyło to utylitarna, racjonalna umowa oparta o dążenie do

realizacji interesu. Innymi słowy, Amerykanów nie spaja ‘krew’, tylko kalkulacja – nie

są oni narodem sensu stricto, tylko zbiorowością ludzi połączonych interesem.

Pojawiający się na przełomie XIX i XX w. w Niemczech nurt tzw. pesymizmu

kulturowego podjął na nowo i wyostrzył dawny, negatywny obraz Ameryki. Szczególną

uwagę należy tutaj zwrócić na przedstawicieli weimarskiej rewolucji konserwatywnej,

takich jak Oswald Spengler, Ernst Jünger, czy wspomniany wcześniej Arthur Moeller

van den Bruck. Oprócz nich warto wspomnieć również o Fryderyku Nietzschem, czy

Martinie  Heideggerze.  Wszyscy  wymienieni  myśliciele  widzieli  w  amerykanizmie

zagrożenie dla (wyższej) europejskiej kultury, a zwłaszcza niemieckiej185. Myśl każdego

z nich,  co było już w niniejszej pracy wspominane, stanowi źródło inspiracji  dla de

Benoist.  

Oprócz myśli niemieckiej wymienić można romańskich, tradycjonalistycznych

myślicieli kontrrewolucyjnych takich jak Joseph de Maistre, czy Julius Evola. Pierwszy

z nich  wątpił  w możliwość  stworzenia  narodu,  czy  jakiejkolwiek wielkiej  instytucji

„przy  pomocy  atramentu”.  Jest  to  bowiem  praca  wielu  pokoleń,  której  nie  da  się

przekroczyć  „na  skróty”  poprzez  jednorazową,  racjonalną  legislację186.  Ten  drugi,  z

kolei, opisuje Amerykanów jako charakteryzujących się pustką duchową, bezmyślnym

konformizmem,  prostackością,  materializmem  jak  i  sprowadzających  ludzką

egzystencję do realizacji ekonomicznego interesu187. 

Oprócz  powodów  pryncypialnych,  mających  źródło  w  myśli  filozoficznej,

należy koniecznie wspomnieć o kontekście kulturowym, a mianowicie o typowej, i do

dziś  utrzymującej  się,  w  społeczeństwie  francuskim  niechęci  do  Stanów

Zjednoczonych188.  Philippe  Roger  utrzymuje,  iż  początków  antyamerykanizmu  we

Francji  dopatrywać  się  można  już  w  XIX  w.  Miał  on  wtedy  genezę  inteligencką,

185 L. Nowak, op. cit, passim.
186 J. de Maistre, Nicość republiki francuskiej, [w:] J. Trybusiewicz (opr.), De Maistre…, s. 135–136.
187 J.  Evola,  „Cywilizacja”  amerykańska,  https://tradycjonalizm.net/juliusevola/zrodla/cywilizacja-

amerykanska, [dostęp 5.05.2021].
188 M. Lakomy, Czynnik kulturowy w relacjach francusko-amerykańskich, „Horyzonty Polityki” 2010, t.

I,  nr 1, ss. 39-48; Ph.  Roger,  Généalogie de l'antiaméricanisme français: Entretien avec Philippe
Roger, „Esprit” 2002, nr 287 (8/9), ss. 176-194.
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„estetyczną  i  intelektualną”,  która  kazała  widzieć  Amerykanów  jako  przeciętnych,

zacofanych i drobnomieszczańskich. W ówczesnych czasach wytworzył się we Francji

etnokulturowy  stereotyp  Jankesa,  mającego  charakteryzować  się  cechami  rzekomo

angielskimi,  a  mianowicie:  skąpstwem,  chciwością,  smykałką  do  biznesu,

nierzetelnością. Stereotyp ten, uogólniający i wyolbrzymiający cechy „anglosaskie”, był

bardzo  żywy  w  publicystyce  i  literaturze  francuskiej  tamtego  okresu.  Oczywiście,

wielowiekowa rywalizacja angielsko-francuska nie była tutaj bez znaczenia. 

Za historyczny początek antyamerykanizmu Mirosław Lakomy uznaje pierwsze

zetknięcie obu narodów na większą skalę, gdy dwa miliony amerykańskich żołnierzy

przypłynęło do Francji w latach 1917-1918. Wstępny, ciepły stosunek Francuzów do

Amerykanów zmienił się po mniej więcej roku, gdy dały o sobie znać głębokie różnice

kulturowe. Nie bez znaczenia pozostawały również spory w trakcie wojny, jak również

dyskusje  mające  ustalić  porządek  po  I  wojnie  światowej.  Bardzo  podobna  sytuacja

miała miejsce pod koniec II wojny światowej, gdy gen. de Gaulle prowadził spory z

prezydentem Rooseveltem o kształt powojennej Francji. Swój ślad pozostawiła również

kilkunastoletnia  zależność,  przyzwyczajonych  do  mocarstwowości,  Francuzów  od

pomocy  materialnej  Stanów Zjednoczonych.  W roku  1957  jedynie  27% Francuzów

miała pozytywną opinię o USA, wg badań opinii publicznej189. Niechęć społeczeństwa

francuskiego do Amerykanów znajdowała również swoje odbicie w antyamerykanizmie

politycznym, który wykazywały jednogłośnie (choć z różnych powodów) praktycznie

wszystkie francuskie stronnictwa polityczne – od lewa do prawa, z centrum włącznie. 

Wydaje się, że nastroje antyamerykańskie we Francji, na przełomie XX i XXI w.

wcale nie osłabły. Badania przeprowadzone przez Fundację Francusko-Amerykańską z

2000  r.  zdają  się  to  potwierdzać.  Według  Stanleya  Hoffmana,  jako  powody

współczesnego  antyamerykanizmu  we  Francji  wymienić  można  m.in.  krytyczne

podejście do: amerykańskiego modelu społeczeństwa wielokulturowego, amerykańskiej

kultury masowej, etyki społecznej opartej o wolny handel, indywidualizmu, centralnej

roli  pieniądza,  braku  odpowiedniej  polityki  socjalnej  w  ramach  amerykańskiego

kapitalizmu, jak i „imperialnej” polityki zagranicznej190 191.

Pomimo  tego,  że  obydwa  kraje  uważają  się  za  czołowych  reprezentantów

wartości  uniwersalistycznych  (demokracja,  wolność,  prawa  człowieka  itd.),  pomimo

189 M. Lakomy, op. cit., s. 42.
190 Ibidem, s. 43.
191 Uderzające jest to, że praktycznie wszystkie wyżej wymienione zarzuty w stronę USA powtarzają się 

w twórczości Benoist. 
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przeświadczenia  obydwu  o  swojej  wyjątkowości  i  potrzebie  mesjanistycznego

rozprzestrzeniania  wszem  i  wobec  swego  dorobku  cywilizacyjnego,  to  jednak  rola

promotora owych wartości wygląda w praktyce obydwu całkowicie odmiennie. Podczas

gdy  Francja  skupia  się  na  działaniach  dyplomatycznych,  Stany  Zjednoczone  często

uciekają się do rozwiązań siłowych. Mimo nominalnie podobnego zestawu wartości,

które owe państwa promują, Francuzi przywiązują nieporównywalnie większą wagę do

pojęcia równości. Amerykanie z kolei stawiają przede wszystkim na pojęcie wolności. 

Wyżej wspomniany konflikt „dwóch uniwersalizmów” znajduje wyraz nie tylko

w polityce zagranicznej, ale również w sferze gospodarczej. Podczas gdy amerykański

system ekonomiczny opiera się  na afirmacji  logiki  rynku, centralnej  roli  pieniądza i

ograniczeniu roli państwa do roli „nocnego stróża” (co powoduje znaczące nierówności

społeczne), francuski model gospodarczy zakłada centralną rolę państwa w zapewnieniu

obywatelom równości  i  ochrony socjalnej,  w imię  solidarności  i  wyrównania szans.

Warto  również  nadmienić,  iż  w  samym  społeczeństwie  francuskim  na  „pogoń  za

pieniądzem” patrzy się raczej niechętnie. Przykłada się za to większą wagę do innych

dziedzin życia, jak np. do sztuki.

„Prostą  konsekwencję  cywilizacyjnego  tryumfu  Ameryki  stanowi  wedle

obiegowego  stwierdzenia  amerykanizacja.  Wpływ  kulturowy  USA jest  olbrzymi  i

można przytoczyć dziesiątki  argumentów na rzecz tej  tezy.  (…) Amerykanie bardzo

pragną  upowszechniać  w  skali  światowej  taką  kulturę,  która  czyni  z  odbiorcy

konsumenta,  ponieważ  zależy  im  na  rozprzestrzenianiu  w  świecie  kultury  rynku  i

społeczeństwa  otwartego,  bez  czego  nie  ma  «pax  americana»  –  nie  ma  kontroli.

Marzeniem Amerykanów jest, aby ten typ konsumpcji kultury zawładnął ludźmi (…) i

dał im popularną filozofię życiową. To jest w sensie strategicznym ważniejsze niż broń

militarna czy ekonomiczna”192.

I  właśnie  przeciwko  temu  opowiada  się  de  Benoist.  Sprzeciwia  się  on

jednobiegunowej, „jakobinizacji” w stosunkach międzynarodowych, zwłaszcza biorąc

pod  uwagę  to,  że  konwergentny  kierunek  globalizacji  powodować  ma  uzależnienie

Europy od Ameryki i oparty jest on na fundamentalnie „anty-europejskiej” aksjologii.

Co oczywiste, Francuz odrzuca euro-atlantyzm. Na jego miejsce proponuje on zbliżenie

192 K. Krzysztofek, M. S. Szczepański, Zrozumieć rozwój…, op. cit., ss. 259-260.

181



Europy do Rosji193, jak również sojusz Europy z Trzecim Światem, zwrócony przeciwko

amerykańskiej hegemonii194. 

NOWOCZESNOŚĆ – ZLAICYZOWANE CHRZEŚCIJAŃSTWO

De Benoist stwierdza: 

„[Ś]wiat nie był nigdy tak judeochrześcijański jak dziś. Moralny Bóg nie żyje,

ale wartości które po sobie pozostawił są obecne, jak nigdy wcześniej (…). Bóg umarł,

ale świat współczesny ciągle traktuje go jako autorytet właśnie dlatego, że nie jest w

stanie i «nie chce» pozbyć się jego zwłok”195. 

Religia  chrześcijańska  w  Europie  Zachodniej  przeżywa  głęboki  kryzys  –

zauważa de Benoist. Sprowadzona została tylko do jednej z możliwych opinii i nie jest

już fundamentalnym punktem odniesienia jako instytucja regulująca życie społeczne.

Nie  oznacza  to  wcale,  że  chrześcijaństwo  zaniknęło.  Ono  dalej  wywiera  kolosalny

wpływ,  tyle  że w formie  świeckiej.  Właściwie  wszystkie  wymienione w niniejszym

rozdziale  elementy  składowe  nowoczesności  (prawa  człowieka,  idea  postępu,

liberalizm)  mają  mieć  korzenie  w  chrześcijaństwie.  Źródła  nowoczesności  tkwią  w

zsekularyzowanej metafizyce chrześcijańskiej. Innymi słowy, to, co religia straciła na

poziomie dogmatów, zyskała na poziomie ideologicznym. Indywidualizm, egalitaryzm,

progresywizm, uniwersalizm – wszystkie te elementy nowoczesność odziedziczyła po

chrześcijaństwie. Sekularyzacja to nie tylko utrata wpływów Kościoła i indyferentyzm

religijny,  ale  również  przeniesienie  treści  i  struktur  judeochrześcijańskich  w  sferę

społeczno-kulturową196.  Nawet  jeżeli  gros  ludzi  w  Europie  nie  wierzy  już  w  Boga

chrześcijańskiego, ani nie uczęszcza regularnie do kościoła, to ciągle utrzymuje się ów

homogenizująco-uniformizujący,  monoteistyczno-uniwersalistyczny,  totalitarnogenny

sposób myślenia, który zniszczyć miał, cechujące dawnych Europejczyków, poczucie

tolerancji197. De Benoist nie twierdzi co prawda, że totalitaryzm wynika bezpośrednio z

chrześcijaństwa,  natomiast to właśnie ta religia przygotować miała pod nie grunt w

postaci nietolerancji religijnej, która nie miała precedensu w historii Europy. Pogaństwo

193 A. de Benoist,  Russie, Europe, même combat!,  „Éléments pour la Civilisation Européenne” 2009.
Przed  upadkiem  ZSRR,  GRECE-iści  postulowali  politykę  równego  dystansu  wobec  liberalnej
Ameryki i komunistycznej Rosji. 

194 Idem, Europe, Tiers monde – même combat, Paris 1986.
195 A. de Benoist, On Being a Pagan, Atlanta 2004, s. 196.
196 A. de Benoist, Th. Molnar, Éclipse du sacré, Paris 1986, s. 195.
197 T. Sunić, Wywiad z Tomislavem Suniciem, rozm. przepr. P. Bielawski, „Trygław” 2015, nr 16, s. 39.
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bowiem  uznawało  świat  różnorodnych  wyznań  wśród  różnych  ludów.  To  wraz  z

chrześcijaństwem pojawić się miały pojęcia absolutnego dobra i zła,  jedynego boga,

dogmaty,  herezje,  inkwizycja,  wojny religijne  itp.  Pragnieniem chrześcijaństwa było

nawrócenie całej ludzkości na swoją modłę198. 

Z  nowoczesnością  sytuacja  jest  analogiczna  –  dąży  ona  do  globalnego

ujednolicenia. W konsekwencji jest ona nastawiona antagonistycznie wobec zbiorowych

tożsamości – stanowią one bowiem przeszkodę w dążeniu do ludzkości jednolitej („Nie

ma Żyda, ni Greka”)199. Kryzys tożsamościowy, który trapić miał Europę od 1500 lat,

nadal  nie  został  rozwiązany,  gdyż  mimo  sekularyzacji,  judeochrześcijańskie  klisze

myślowe pozostały  właściwie  nienaruszone.  Człowiek nowoczesności  charakteryzuje

się bowiem, tak jak człowiek chrześcijański, postawą odrzucającą Innego – nie jest on

w stanie się z nim pozytywnie skonfrontować. W związku z tym, dąży do tego, by go

„nawrócić”.  Wszystkie  różnice  mają  docelowo  zostać  zniwelowane  (ideologia  tego

samego),  a  jednostki  oderwane  od  swoich  tradycyjnych  wspólnot.  Świat  złożony  z

różnych kultur przemieniony ma zostać w jednolity, globalny rynek. 

Wehikułem  nowoczesności,  jego  krystalizacją,  ma  być  globalny  kapitalizm.

Działa  on  na  zasadzie  kulturowego  buldożera  –  wszystkich  zmieniać  ma  w

ujednoliconych konsumentów. Jednostki są wykorzeniane ze swoich rdzennych kultur,

by  stać  się  homo  oeconomicus  –  nowym  typem  człowieka,  którego  nowoczesność

wprowadza  w  historię.  Jest  to  typ  człowieka  wykorzenionego,  typ  kalkulującego

handlarza, którego wyłącznym raison d’être jest akumulacja kapitału. Całość stosunków

społecznych sprowadza się dla niego do relacji rynkowych. 

Światopogląd ND uznaje zaś wartość różnorodności (tj. istnienia i utrzymania

różnic  kulturowych),  gdyż  stanowić  ma  ona  o  bogactwie  świata200 („polityczny

politeizm”). Dlatego też sprzeciwia się wszelkim ideom, które ową różnorodność chcą

zniszczyć  („polityczny  monoteizm”).  „Nowoczesność  nie  zostanie  przezwyciężona

przez  powrót  do  przeszłości,  ale  dzięki  przednowoczesnym  wartościom  w

zdecydowanie  ponowoczesnym  wymiarze.  Jedynie  poprzez  taką  radykalną

restrukturyzację anomia i współczesny nihilizm zostaną przepędzone”201.

198 Idem, Interview with Alain de Benoist, rozm. przepr. Bryan Sylvain [w:] Greg Johnson (ed.), North 
American New Right, San Fransisco 2012, ss. 76-77.

199 A. de Benoist, Nowoczesność jako wróg tożsamości, „Szczerbiec” 2016, nr 151, s. 9.
200 Ibidem, s. 11.
201 A.  de  Benoist,  Ch.  Champetier,  Manifesto  for  a  European  Renaissance [w:]  T.  Sunić,  Against

Democracy and Equality. The European New Right, London 2011, s. 212.
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Taką właśnie „restrukturyzacją” ma być, w założeniu, ND. Jest to bowiem ruch

występujący z ideą, będącą próbą pozytywnego nawiązania do przednowoczesnej (pre-

monoteistycznej, indoeuropejskiej, politeistycznej) aksjologii, która mogłaby posłużyć

za podstawę do renesansu europejskiej cywilizacji.
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NOUVELLE DROITE A ISLAM

Stosunek ND do islamu to temat wielowarstwowy i złożony. Chociażby dlatego,

że nie da się mówić o islamie w całkowitym oderwaniu od kwestii zjawiska masowej

imigracji  ludności  muzułmańskiej  do  Europy  na  przełomie  XX  i  XXI  wieku.  Siłą

rzeczy, polityzujący ruch intelektualny nie będzie patrzył na islam na sposób czysto

akademicki i abstrakcyjny. Zacząć należy od tego, że islam jest widziany w różnoraki

sposób w ramach ND  sensu largo. GRECE, z de Benoist na czele nie poświęca mu

zbytniej uwagi, traktuje go jako kwestię raczej drugorzędną. Zupełnie inaczej jest w

przypadku późniejszej myśli Guillaume Faye’a (jak również np. Pierre’a Viala), który

uznaje tę religię jako fundamentalny problem. 

W twórczości ND sensu stricto właściwie nie ma rozwodzenia na temat islamu

jako takiego. Religia ta nie znajduje się w samym centrum zainteresowań GRECE. Faye

lakonicznie odniósł się do tej kwestii w 1985 roku, gdy stwierdził, że: „nie będziemy

oceniać wartości  islamu  «samego w sobie»”1.  W związku z tym, że – podobnie jak

chrześcijaństwo  –  jest  to  religia  monoteistyczna,  uniwersalistyczna  i  „bliska

judeochrześcijańskiego  projektu  zjednoczenia  Ziemi”,  ND  traktuje  go  z  rezerwą.

Jednak, biorąc pod uwagę fakt, iż „przebudzenie arabsko-islamskie” prezentuje szansę

na  „poważną  perturbację”  atlantycko-komunistycznego  duopolu  i  postawienie

przeszkody ujednolicającemu cały świat modelowi zachodniemu, stanowi ono czynnik

obiektywnie pozytywny2.  Bardzo  podobnie  ujmuje  ową  kwestię  de  Benoist,  gdy

wspomina,  że  przebudzenie  islamu  stanowi  raczej  nadzieję  niż  zagrożenie3.

Przypomnijmy, że ND jest nastawiona negatywnie wobec zachodniej nowoczesności, a

świat  arabski,  zjednoczony  pod  sztandarem  islamu,  może  stanowić  tamę  przeciw

ujednolicającemu modelowi zachodniemu,  który chce uczynić z całego świata  jeden

wielki  rynek,  gdzie  w  miejsce  różnorodności  ludów  i  kultur  mamy  zbiorowisko

konsumentów. Jedynie islam, w oczach de Benoist  może zjednoczyć świat arabski i

uchronić  tamtejszą  kulturę  przed  forsowną  westernizacją.  Prym  w  tej  nowoczesno-

uniwersalizującej  tendencji  wiodą  Stany  Zjednoczone.  Zgodnie  z  doktryną

prawicowego tiermondyzmu, de Benoist, a z nim również Faye, postuluje sojusz euro-

arabski. „Odrzucamy, w imię prawa ludów do zostania tym, kim są, nostalgię bitwy pod
1 G. Faye.  Pour une alliance euro-arabe,  „Éléments pour la Civilisation Européenne” 1985, nr 53,

s. 15.
2 Ibidem.
3 R. de Herte (A. de Benoist), Le réveil de l’Islam, „Éléments pour la Civilisation Européenne” 1985, 

nr 53, s. 2.

185



Poitiers jak również zwolenników wieży Babel”4. Pierre Vial, ze swej strony, zauważa

że  rewolucja  islamska  w  Iranie,  o  której  wypowiada  się  z  pewnym  szacunkiem,

wymierzona była właśnie w okcydentalizację, którą przeprowadzał Szach5.

De  Benoist  z  daleko  idącą  rezerwą  traktuje,  lansowaną  przez  Samuela

Huntingtona, tezę o zderzeniu cywilizacji. Uważa on ją za przeformułowanie starego

motywu konfliktu Północy i Południa, czy też konfliktu nowoczesności i tradycyjnych

form  społecznych6.  Znacznie  istotniejsza  od  stricte  religijnej  jest  kwestia

demograficzno-ekonomiczna,  czyli  masowa  imigracja  ludności  pochodzenia  afro-

magrebskiego do Europy, zwłaszcza do Francji. W tej kwestii ND zajmuje stanowisko

jednoznacznie  negatywne.  Imigracja  została  przez  de  Benoist  nazwana  „armią

rezerwową kapitału”, co w dużej mierze mówi samo za siebie. Otóż powodować ona ma

m.in.  dumping płacowy, której pierwszą ofiarą stała się lokalna siła robocza.  Innym

problemem jest sam fakt, iż imigracja miała być zbyt szybka i niekontrolowana w żaden

sposób.  Państwo  francuskie  nie  stworzyło  odpowiedniego  modelu  integracji.

„Jakobiński” model, widzący w masie imigrantów jedynie zbiór jednostek, które mają

się zasymilować ze społeczeństwem europejskim, wyrzekając swoich rodzimych kultur,

nie zdał egzaminu. Młode pokolenie imigrantów jest, z jednej strony odcięte od kultury

autochtonów, a z drugiej – niezakorzenione w społeczeństwie europejskim, z powodów

zarówno ekonomicznych (znacznie gorszy status), jak i etnicznych (dystans kulturowy).

Efektem tego jest „etniczny apartheid”7. Z tych właśnie powodów pojawiać się ma duża

ilość  frustracji  społecznej,  objawiającej  się  m.in.  w  zamieszkach,  przestępczości

dokonywanej  przez  młodych  potomków  imigrantów,  którzy  nie  widzą  dla  siebie

perspektyw.  Co  ważne,  owe  zamieszki  nie  mają  –  zdaniem  de  Benoist  –  podłoża

religijnego.  Islam stanowi jedynie dla owych młodych rodzaj  zastępczej  tożsamości.

Rzecz w tym, że to nie islam ma być powodem niepokojów i zamieszek.

W głośnej debacie o prawie kobiet muzułmańskich do noszenia chust islamskich

w  miejscach  publicznych,  de  Benoist  opowiedział  się  za  dopuszczalnością  tych

praktyk8.  Francuz  jest  bowiem  przeciwnikiem  agresywnej  laicyzacji  wynikającej  z

jakobińskiego formalizmu republikańskiego, każącego uczniom muzułmańskim odcinać

4 Ibidem.
5 P.  Vial,  L’intégrisme  musulman:  une  vraie  révolustion  culturelle,  „Éléments  pour  la  Civilisation

Européenne” 1983-1984, nr 48-49, s. 77.
6 A.  de  Benoist,  Un débat  sur  le  «choc  des  civilisations» [w:]  Idem,  C’est-à-dire.  Entrentiens  –

Témoignages – Explications, t. 2, Paris 2006, s. 83.
7 Idem, Les émeutes des banlieues [w:] Idem, C’est-à-dire…, t. 2, s. 66.
8 Idem, Foulard islamique et laïcité [w:] Idem, C’est-à-dire…, t. 2, s. 49.
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się  od swojej  kultury  i  tożsamości.  Uważa on,  iż  laicyzm winien  uznawać jednako

wszystkie  wierzenia,  w miejsce odrzucania  ich  en bloc.  Laickość winna polegać  na

neutralności, a nie na wrogości. Prawo zakazujące noszenia chust islamskich ocenia on

jako  wybitnie  nietolerancyjne  i  zbytnio  inwazyjne  wobec  sumień.  Będzie  ono

powodować jego zdaniem „szkolny apartheid”9. Cały ten spór jest, według de Benoist,

wojną zastępczą wynikłą z niechęci praktycznie całej klasy politycznej do poruszania i

rozwiązania fundamentalnego problemu, a mianowicie imigracji. De Benoist, podobnie

jak  większość  Francuzów,  zdaje  sobie  sprawę,  że  imigranci  pochodzenia  afro-

magrebskiego  nie  wyjadą  masowo  z  Francji,  a  polityka  asymilacji  poniosła  fiasko.

Uważa on, że mają oni jednak prawo do tego, by oznaki ich przynależności kulturowej

mogły  być  widoczne  w sferze  publicznej.  Z  kolei,  w sprawie  karykatur  Mahometa

opowiedział się za prawem do ich publikowania, choć nie sądzi by było to roztropne,

ani potrzebne10. 

Jednakże, nie wszyscy podzielają opinię de Benoist. W późniejszych latach, po

odejściu z GRECE w 1986, Guillaume Faye zmienił swoje poglądy o 180 stopni, czemu

dał wyraz w swoich publikacjach:  La colonisation de l’Europe (2000) i  Comprendre

l’islam (2015). Nowo-prawicowa ortodoksja głosi, iż to liberalizm i USA są głównym

wrogiem Europy. W myśli Faye’a, miejsce liberalizmu zajął właśnie islam. Głosił on

odtąd, że islam jest to religia z natury agresywna, sztywna, totalitarna, o wyraźnych

zapędach  konkwistadorskich.  Odrzuca  też  wszelkie  roszczenia  tej  religii  do

pokojowości  –  uważa  je  za  zwykłą  propagandę,  mającą  uśpić  czujność  jej

przeciwników. Za nieuniknione uważa starcie Zachodu ze światem islamu, wpisując się

w pełni w schemat „starcia cywilizacji” S. Huntingtona. Faye nie próbuje patrzeć na

religię  muzułmańską  w sposób  obiektywny.  Jest  świadomie  stronniczy11.  Stawia  on

cztery fundamentalne tezy nt. islamu: 1) islam kolonizuje Europę, 2) islam jest z natury

totalitarny, 3) nie ma różnicy między islamem a „islamizmem” (radykalnym politycznie

islamem) i 4) islam jest niekompatybilny z kulturą europejską. 

„Pomimo różnic, wewnętrznych waśni i schizm, islam od VII w. tworzy jedną

całość  i  jest  globalnym  zagrożeniem,  niezależnie  od  konfliktu  między  sunnitami  i

szyitami.  Jego  utopijnym  celem  jest  podbój  wszystkich  kontynentów.  W

9 Ibidem, s. 50.
10 Idem, Les caricatures de Mahomet [w:] C’est-à-dire…, t. 2, s. 70.
11 „[moja] krytyka islamu nie bierze się z perspektywy judeochrześcijańskiej ani żadnej innej religii, ani

też z pozycji ateistycznej […]. Moja refleksja jest refleksją osobistą, z tym tylko zastrzeżeniem, że
inspiruję  się  pryncypiami  myśli  arystotelesowskiej,  a  mianowicie:  doświadczeniem,  zdrowym
rozsądkiem i umiarem”. G. Faye, Understanding Islam, London 2016, s. ix.
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przeciwieństwie do chrześcijaństwa, którego uniwersalistyczna istota opiera się (…) na

«duchowym» nawróceniu, ambicją islamu jest nic innego jak religijny, ideologiczny i

polityczny «podbój» naszej planety, w celu stworzenia jednolitej, zjednoczonej całości

opierającej się na jednym Prawie, uniwersalnego kalifatu (…)”12.

Faye  uważa,  iż  mamy  obecnie  do  czynienia  z  „antropologicznym

zniekształceniem”  i  głęboką  zmianą  w  substracie  etnicznym  Francji13.  Tak  właśnie

ocenia on stosunkowo dużą ilość imigrantów, głównie afro-maghrebskiego pochodzenia

i ich ciągły napływ. Liczbę imigrantów ocenia on na 5-8 milionów, nie wliczając w to

imigrantów  nielegalnych  i  obywateli  Francji  nie-europejskiego  pochodzenia

„mianowanych”  Francuzami  na  podstawie  ius  soli14.  Prezes  Narodowego  Instytutu

Badań Demograficznych (INED) Jean-Claude Barreau podawał pod koniec XX w., że

ok 100 tys. imigrantów przybywa do Francji co roku. W 1997 r. INED szacował, że

obywateli nie-francuskiego pochodzenia żyje we Francji ok. 12 milionów15 – czyli ok.

20% ludności w kraju16. Naturalizacje mają być coraz liczniejsze (45 tys. w 1987 r., 73

tys. w 1993 r.), do czego należy dodać potomków imigrantów, którzy są Francuzami w

świetle prawa, gdy urodzą się na terenie kraju17. Ponadto, Faye stwierdza, że ok. 30%

dzieci urodzonych we Francji rodzi się w afro-maghrebskich rodzinach imigranckich

pierwszego lub drugiego pokolenia, a 11% małżeństw jest mieszanych etnicznie, gdzie

kobieta jest pochodzenia europejskiego18. Dla autora  Colonisation de l’Europe, ocena

jest  jasna – Europa przechodzi  „demograficzną i  etno-kulturową tragedię,  ukrytą  za

kruchym ekranem ekonomicznych złudzeń”19.  Problemem jest  jednak nie  tylko ilość

imigrantów, ale również fakt iż zachowują oni swą kulturę, obyczaje, język, religię i

pamięć  historyczną20.  W związku  z  tym,  traktuje  on  masową imigrację  jako  rodzaj

kolonizacji.  Różnica  między  dawniejszą  kolonizacją,  jaką  uprawiali  Europejczycy

polegać  ma  tym,  że  była  ona  kolonizacją  „odgórną”  i  niosła  za  sobą  cywilizację.

Kolonizacja islamska jest oddolna i miast cywilizacji niesie za sobą prymitywizację21.

W powyższy proceder zaangażowane mają być ponadto „zdradzieckie” elity francuskie,

12 Ibidem, s. 245
13 Idem, The Colonisation of Europe, London 2016, s. 1.
14 Ibidem, s. 3.
15 Ibidem.
16 Całość: ok. 67 mln na rok 2017. Źródło: Institut national de la statistique et des études économiques

2018 [dostęp 12.03.2020].
17 Ibidem, s. 4.
18 Ibidem, s. 5.
19 Ibidem.
20 Ibidem, s. 11.
21 Ibidem, s. 12.
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które „kolaborują” z wrogiem poprzez postawę pro-imigrancką,  która wynikać ma z

poddania  się  moralnemu  szantażowi,  jak  również  z  „etnomasochizmu”22,  czyli

nienawiści  do  własnej  kultury  i  dziedzictwa23.  Ową  bezproblemową  kolonizację,

muzułmanie francuscy nazywać mają „cudem Allaha”24. 

Generalnie rzecz biorąc, według islamu świat dzieli się na dwie strefy – dar al-

islam (strefa  pokoju,  na  którym  panuje  islam)  i  dar  al-harb (strefa  wojny)25.  W

perspektywie  Faye’a,  są  to  jednak  terminy  nie  tyle  przestrzenne,  co  temporalne,

oznaczające na jakim etapie jest islamizacja danego regionu. Francuski autor wymienia

trzy etapy kolonizacji Europy: 

 Dar  al-suhl  (etap  rozejmu):  faza  relatywnie  pokojowa,  gdzie  prowadzi  się

działanie na rzecz stopniowego zasiedlania terenu przez ludność muzułmańską; 

 Dar  al-harb (etap  wojny):  faza,  w  której  podejmowane  są  zdecydowanie

działania.  W imieniu walki z rzekomą dyskryminacją i islamofobią,  następuje

eskalacja  żądań,  praw  i  przywilejów,  stosowany  jest  antydyskryminacyjny

szantaż moralny jak również czynna agresja i zamachy celem zastraszenia;

 Dar al-islam (etap islamu): wszelka opozycja zostaje spacyfikowana, następuje

„pax islamica”26.

„Skoro islam dosłownie oznacza ‘poddanie się’ i zaleca dżihad, świętą wojnę,

czyż  nie  przyniesie  końca  wszelkim  konfliktom,  gdy  w  końcu  osiągnie  ostateczne

zwycięstwo i narzuci globalne poddanie się, doprowadzając do pokoju? A więc… islam

oznacza pokój!”27– konkluduje Faye. 

Faye uznaje islam za religię o charakterze „totalitarnym”. Sądzi tak gdyż, jak

zauważa, islam scala wiarę i prawo, religię i politykę – wszystkie te sfery połączone są

w jeden, sztywny system. Jednostka się nie liczy, nie ma ona znaczenia. Jedyne co ma

się liczyć to umma. I ją właśnie porównuje Faye do marksistowskiego „proletariatu”28,

podkreślając podobieństwo między islamem a komunizmem, jak również nazizmem.

Wszystkie  trzy  wymienione  systemy  mają  mieć  charakter  agresywny,  totalitarny,

kolektywistyczny  i  nie  liczący  się  z  jednostką  ludzką.  Charakteryzować  się  mają

22 W podobnym kontekście, konserwatywny filozof Roger Scruton używa terminu „ojkofobia”. Por. K.
Brzechczyn,  Patirotyzm  –  nacjonalizm  –  ojkofobia  w  myśli  Rogera  Scrutona,  „Przegląd
Filozoficzny – Nowa Seria” 2020, nr 1(113), ss. 51-62.

23 G. Faye, Understanding Islam…, s. 100.
24 Ibidem, s. 52.
25 M. Ruthven, Islam. A Very Short Introduction, New York 1997, ss. 119-120.
26 G. Faye, Understanding Islam…, s. 52.
27 Ibidem, s. 18.
28 Ibidem, s. 31.
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również relatywizmem moralnym (w przypadku islamu moralność obowiązywać ma

jedynie w ramach ummy). Niewierny traktowany jest jako ktoś gorszy niż muzułmanin,

wobec którego moralność obowiązywać ma w stopniu ograniczonym. W ostatecznym

rozrachunku, „bałwochwalcy” będą musieli dokonać wyboru: przyjąć islam lub zginąć. 

„Istota islamu leży w jego agresywnej i bezgranicznej ekspansji, wraz z etyką

przemocy, nietolerancji i wykluczenia, włączając w to wiarę w niższość zarówno kobiet

i  niewiernych,  praktykowaniem legalnego  morderstwa  i  nie  tylko.  To wszystko jest

zawarte w Koranie”29. 

Na poparcie  swoich  tez,  Faye  odwołuje  się  do  przykładu,  jakim jest  Prorok

Muhammad  –  wzorzec  moralny  dla  wszystkich  muzułmanów.  Opisuje  go  jako

kaznodzieję,  głos  Boga,  konspiratora  politycznego,  brutalnego  wojownika  i

autokratycznego wodza o nieograniczonej niemal władzy. Muhammad, według Faye’a,

uosabia  sobą  „cyniczną  i  bezkompromisową  moralność  podporządkowaną  ekspansji

islamu”30.  Jedynowładztwo, antysemityzm, relatywizm moralny – wszystkie te cechy

islam współdzielić  ma z nazizmem31.  Jedna religia,  jedno prawo,  jeden wódz – oto

schemat  islamu.  To  właśnie  w  przykładzie  Muhammada  widzi  francuski  myśliciel

źródło  polityczno-religijnego  totalitaryzmu  islamu32.  I  ten  właśnie  schemat

obowiązywać miał przez całą historię islamu, aż do dziś.

Podsumowując,  Faye  uznaje  religię  muzułmańską  za  system  totalitarny  par

excellence. Decydować mają o tym następujące jego cechy: a) ujednolicająca wszystko

doktryna, b) scalenie wiary i prawa, c) kryminalizacja lub dyskryminacja innowierców,

d) dążenie do zdominowania ludzkości poprzez dżihad, e) życie społeczne całkowicie

„unerwione” poprzez oficjalną religię f) zakaz wszelkich publikacji i badań sprzecznych

z  „prawdą”  koraniczną  g)  wola  homogenizacji  życia  społecznego  poprzez  środki

autorytarne,  h)  jedynowładztwo  wodza  –  kalifa,  i)  idealizacja  i  sakralizacja

dogmatyzmu koranicznego, j) obecność świętej księgi, używanej jako absolutny punkt

odniesienia, k) agresywna retoryka, wzywająca do eksterminacji zarówno wewnętrznej

jak i zewnętrznej opozycji33.

Jeżeli przez termin „islam” rozumieć religię, a przez „islamizm” – całościowy

system polityczny o charakterze integralnym, to, zdaniem Faye’a, mówimy ciągle o tym

samym. Wszelkie  różnice  sprowadzać się  mają  li  tylko do taktyki.  W perspektywie
29 Idem, The Colonisation of Europe…, s. 113.
30 Idem, Understanding Islam…, s. 8.
31 Ibidem, s. 21.
32 Ibidem, s. 8.
33 Ibidem, ss. 25-27.
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islamskiej,  generalnie  rzecz  biorąc,  niezrozumiałe  jest  pojęcie  państwa  bez

religii34.Powołując  się  na  arystotelesowską  teorię  istoty,  autor  Comprendre  l’islam

podkreśla,  iż  w  momencie  gdy  jakaś,  religijna  czy  świecka,  doktryna  zostanie

sformułowana  eksplicytnie,  to  istnieje  wielka  szansa,  że  jej  założenia  mogą  zostać

zrealizowane w całości. Faye konkluduje, że skoro tendencje totalitarne obecne są w

samych założeniach islamu, to nie ma powodu by wątpić, że islam, jako taki, jest sam w

sobie  totalitarny35.   Umiarkowani  przedstawiciele  nie  są  reprezentatywni  dla  danej

doktryny, gdyż prezentują oni jedynie jej „rozwodnioną” wersję. W przypadku epidemii

– zauważa Faye – bywają ludzie mniej i bardziej dotknięci przez wirusa (prezentując

różne objawy), ale nie świadczy to w żaden sposób o samym wirusie36.  Umiarkowany

islam  to  dla  Faye’a  nic  innego  jak  zasłona  dymna  –  bardzo  trudno  bowiem  być

umiarkowanym w przypadku bardzo sztywnego systemu. Muzułmanin umiarkowany to

albo hipokryta, albo ktoś żyjący w urojeniach – konkluduje Faye. Tylko naiwni wierzyć

mogą w islam „oświecony”, racjonalny i umiarkowany. W opinii Faye’a, wiara w to, że

islam mógłby obrać  podobną drogę jak chrześcijaństwo,  odstępując  od totalitarnych

zapędów i nietolerancji, jest fundamentalnym błędem. 

„Poprzez  swój  otwarty  dogmatyzm,  brak  ducha  faustowskiego,  swoją

fundamentalną  negację  humanizmu  (…)  na  rzecz  absolutnego  poddania  się  Bogu,

ekstremalnej sztywności w kwestii zarówno obowiązków jak i obyczajowych zakazów,

teokratycznego scalenia społeczeństwa obywatelskiego, państwa i religii, absolutnego

monoteizmu jak i głębokiej niechęci wobec wolnej ekspresji artystycznej i naukowej,

islam jest  nie do pogodzenia z tradycyjnymi europejskimi cechami umysłu,  które to

wszystkie są fundamentalnie politeistyczne”37.

Faye  każe  wątpić  w  jakąkolwiek  szansę  na  ewentualną  możliwość

„zeuropeizowania” islamu. Jest on bowiem, w jego przekonaniu, zbyt nieprzejednany i

bezkompromisowy by móc dostosować się do europejskich standardów i wpasować w

zlaicyzowaną przestrzeń publiczną. I nie chodzi bynajmniej wyłącznie o „politeistyczny

aspekt”  europejskiej  kultury.  Błędem  jest  bowiem  dostrzeganie  symetrii  między

islamem  a  chrześcijaństwem  –  stwierdza  Faye.  W przeciwieństwie  do,  inherentnie

34 I.  Kara,  Islamizm  kontra  islam,  rozm.  przepr.  N.  Birch,  „Znak”  2011,
http://www.miesiecznik.znak.com.pl/6692011-nicholas-birch-islamizm-kontra-islam/ [dostęp
25.05.2021];  P.  Kłodkowski,  Polityczna  misja  islamu,  „Teologia  Polityczna”  2016,
https://teologiapolityczna.pl/piotr-klodkowski-polityczna-misja-islamu-2 [dostęp 25.05.2021].

35 G. Faye, Understanding Islam…, s. 47.
36 Ibidem.
37 Idem, The Colonisation of Europe…, ss. 107-108.
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podstępnego  islamu38,  chrześcijaństwo  kontynuuje  europejskie  tradycje  honoru  i

prawości obecne już od czasów antycznych. Istotne mają być też różnice jeżeli chodzi o

przywódców  religijnych  obu  religii.  Jezus,  ze  swej  strony,  nigdy  nie  dbał  o  dobra

osobiste,  nie  kazał  zabijać,  i  co  najważniejsze,  nie  mieszał  się  do  polityki.  Jego

królestwo  było  bowiem  „nie  z  tego  świata”.  Muhammada  zaś  Faye  ocenia  jako

politycznego  konspiratora  i  brutalnego  zdobywcę.  Owe  fundamentalne  różnice

przełożyły się na sferę polityczną. W świecie chrześcijańskim ukonstytuował się podział

władzy na świecką (cesarstwo) i duchową (papiestwo). W świecie muzułmańskim, kalif

był niepodzielnym władcą świeckim, jak i duchowym. I to właśnie z tego powodu, Faye

utrzymuje,  powołując  się  na  Alaina  Besançona,  że  islam  jest  nie  do  pogodzenia  z

demokracją zachodnią i państwem świeckim39. 

„Islam (…) odrzuca europejskie tradycje odziedziczone po starożytnej Grecji i

Rzymie,  jak również zaprzecza słowiańskim, skandynawsko-germańskim zwyczajom

jak również tym oświeceniowym, które to wszystkie u źródła opierają się na założeniu o

wyższości debaty publicznej i opinii większości ponad wszelką doktryną”40.

Dodatkowo  islam  negować  ma  wartość  jednostki  i  tożsamości  narodowej,

ponieważ  jedyną  rzeczywiście  istotną  kategorią  jest,  wg  autora  Colonisation  de

l’Europe,  umma. Kategorie takie jak rodzina, czy naród właściwie się nie liczą. Myśl

europejska bazuje na filozofii podmiotu, z czego pochodzić ma wartość takich kategorii

jak jednostka, naród,  polis itd.41. Owa „podmiotowa” mentalność przedchrześcijańska

miała  zostać  zachowana  w  Europie  przez  chrześcijaństwo,  w  obrębie  którego

wykształciła się idea osobistej  relacji  z  Bogiem – której  islam ma być pozbawiony.

Według Faye’a, centralna koncepcja absolutnego „poddania się” w islamie prowadzi do

zniesienia wolności jednostki jak również kolektywnej kreatywności42. 

Dlatego właśnie Faye postrzega islam jako źródło „umysłowego zubożenia” i

„czynnik decywilizujący”43. Co za tym idzie religia muzułmańska skutkować ma niską

kreatywnością artystyczną i naukową.

Autor  La Colonisation de l’Europe widzi zasadniczo trzy możliwe scenariusze

rozwoju  islamu  w  Europie.  Scenariusz  pierwszy  to  powolna  śmierć  Francji,  gdzie

38 „Islam  jest  podstępny  z  zasady.  Koran  twierdzi,  że  kłamstwo  jest  całkowicie  dopuszczalne,  w
pewnych sytuacjach”. G. Faye, The Third World War is About to Begin: An Interview with Guillaume
Faye [w:] M. O’Meara, Guillaume Faye and the Battle of Europe, London 2013, s. 66.

39 G. Faye, Understanding Islam…, s. 19.
40 Ibidem, s. 35.
41 Ibidem, s. 31.
42 Ibidem, s. 22.
43 Ibidem, s. 23.
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następuje  stopniowa  implozja  struktur  państwowych,  postępuje  niekontrolowana

imigracja,  kryzys gospodarczy się pogłębia,  rośnie bezrobocie,  na ulicach szerzą się

zamieszki i następuje stopniowo wprowadzanie szariatu, wreszcie ok. roku 2040 ponad

50%  populacji  jest  pochodzenia  nie-europejskiego.  Scenariusz  drugi  to  rozbiór

terytorialny Francji, gdzie oprócz czynników wyżej wymienionych wybucha etniczna

wojna  domowa  o  średniej  intensywności,  rozprzestrzenia  się  zbrojny  dżihad,  całe

terytoria wypowiadają posłuszeństwo państwu; całość kończy się interwencją UE/USA/

ONZ ok. 2030-2040 r., która skutkuje podziałem Francji podług linii etnicznych. Trzeci

możliwy scenariusz to  „Druga rewolucja  francuska” lub „Rekonkwista”; ok.  2030 r.

wybucha rewolucja – Francuzi wraz z częścią służb mundurowych buntują się przeciw

biernemu  państwu,  powstaje  partia  rewolucyjna,  która  w  końcu  uzyska  absolutną

władzę  i  zaprowadzi  (z  demokratyczną  legitymacją)  rządy  autorytarne,  wyrzuci  ze

skutkiem natychmiastowym wszystkich nielegalnych imigrantów i postawi ostateczną

tamę masowej imigracji44.

Nie ulega wątpliwości,  iż autor  La Colonisation de l’Europe  uważa islam za

śmiertelne zagrożenie dla Europy i jej tożsamości. Jego zdaniem, nie ma żadnych szans

na to, by islam w skali makro zdołał przystosować się do norm europejskich. Większa

szansa jest na to, że to muzułmanie zislamizują Europę, niż na to, że islam zostanie

zeuropeizowany.  Według  Faye’a  islam  jest  de  facto sztandarem,  pod  którym  ludy

„Globalnego Południa” kolonizują Europę, która znajduje się obecnie w stanie kryzysu

tożsamościowego  i  moralnego.  Europa  stoi,  zdaniem francuskiego  myśliciela,  przed

alternatywą: zostać podbitą przez islam i stracić swą tożsamość albo stanąć z nim do

walki.

Różnice  między  de  Benoist  a  Fayem  w  wyżej  zarysowanym  kontekście,

upraszczając  nieco,  sprowadzić  można  do  rozbieżności  między  etnopluralizmem

(etnodyferencjalizmem)  a  etnonacjonalizmem  (etnocentryzmem)45.  Pierwszy  opiera

swoje  stanowisko  na  postulacie,  głoszącym  prawo  każdego  ludu  do  zachowania  i

pielęgnowania  swojej  kultury  i  odrębności  (niezależnie  od  jej  geograficznego

umiejscowienia).  Drugi  zaś,  głosi  potrzebę  obrony  nie  tylko  kultury,  ale  również

etniczno-rasowej homogeniczności na danym terytorium46.

Według  Faye’a  „etnopluralizm”  (pojęcie  wyrosłe  z  politeistycznego  ducha),

oznaczać miał pierwotnie hasło obrony etnokulturowej heterogeniczności na świecie,

44 Ibidem, s. 264.
45 Micheal O’Meara określa ową różnice jako komunitaryzm vs. etnonacjonalizm.  
46 M. O’Meara, Guillaume Faye and the Battle of Europe…, s. 27.
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tzn. wszystkie ludy (narody) się różnią i należy te różnice uszanować, przy założeniu, że

każdy z nich mieszkać winien na swej własnej ziemi. Jednakże, pierwotne znaczenie

tego  terminu  (w  domyśle  równoznaczne  ze  sprzeciwem  wobec  zjawiska  masowej

imigracji)  zostać  miało  zniekształcone,  czego  przykładem była  wspomniana  obrona

prawa  do  noszenia  chust  islamskich  w  szkołach  publicznych47.  Faye  utrzymuje,  iż

„etnopluralizm”, jak również „prawo do zróżnicowania” to pojęcia ukute przez ND w

głównej mierze po to, by móc uzasadnić prawo ludów europejskich do zachowania swej

tożsamości i odrębności kulturowej, unikając jednocześnie oskarżeń o rasizm48. Mimo

to,  nie  przekonało  to  części  badaczy  (np.  P.  A.  Taguieffa),  którzy  uznali  to  za

zamaskowaną  odmianę  rasizmu.  Taktyka  ta  nie  odniosła  zamierzonych  skutków,  a

skupianie się na prawach wszystkich ludów jest, w obecnej sytuacji (kolonizacji Europy

przez islam), nieporozumieniem – konkluduje Faye. Ponadto, da się tu zauważyć pewną

niekonsekwencję. Otóż, w przeciwieństwie do doktrynalnego dla ND deklaratywnego

anty-egalitaryzmu,  przejąć  tutaj  miała  ona  typową dla  marksistów i  chrześcijańskiej

lewicy  narrację  o  fundamentalnej  równości  wszystkich  ludów49.  Zdaniem  Faye’a,

GRECE-iści zaczęli traktować ludy i narody jak eksponaty muzealne, a nie jak żywe

organizmy, zapominając o tym, że w „selektywnym procesie Historii i Życia, wszyscy

muszą  sobie  sami  radzić.  Nie  ma żadnych  łaskawych obrońców (…).  Dokonywany

przez Historię burzliwy proces selekcji nie pozostawia miejsca na «ochronę» – tylko na

rywalizujące  subiektywności”50.  O  przetrwaniu  każdego  narodu  decyduje  jego  wola

mocy, nie wspominając o tym, że świat pochyla się nad wszystkimi,  z wyłączeniem

Europejczyków.  Sytuacja  natomiast  jest  taka,  że  Europa  znajduje  się  obecnie  pod

naporem wojującego islamu – nie można więc w takim układzie przejmować się losem

Innego, tylko zadbać należy o własne przetrwanie. De Benoist, ze swej strony, stwierdza

jednak, że: „Jeśli Europejczycy są mniej dynamiczni pod względem demograficznym,

to nie jest to wina tych, którzy są. Jeśli zatracili swoją tożsamość, to znowu – nie jest to

wina tych, którzy jej nie zatracili. W stosunku do ludów z silną tożsamością, ci którzy

są takowej pozbawieni mogliby zastanowić się nad przyczyną utraty własnej. W tymże

47 G. Faye, Archeofuturism: European Visions of the Post-Catastrophic Age, London 2010, s. 39.
48 M. O’Meara, Guillaume Faye and the Battle of Europe…, s. 32.
49 „Musimy  skończyć  z  wszelkimi  formami  ‘etnopluralizmu’,  który  jest  po  prostu  inną  formą

egalitaryzmu i odzyskać prawo do ‘etnocentryzmu’, prawo do życia na swojej ziemi bez Innego (…).
Tylko ludzie Zachodu wierzą w to, że mieszanie rasowe stanowi wartość i widzą przyszłość jako
tygiel  [kulturowy – przyp. P.B.]  (…). Fukuyamowski ‘koniec historii’ nigdy nie nastąpi.  Zamiast
tego, będziemy świadkami przyspieszenia historii poprzez ‘starcie cywilizacji’. G. Faye, From Dusk
to Dawn: Guillaume Faye speaks in Moscow [w:] M. O’Meara,  Guillaume Faye and the Battle of
Europe…, s. 58.

50 G. Faye, Soupçons sur la cause des peuples, „Terre et Peuple” 2003, nr 18, s. 27.
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celu,  mogliby  zastanowić  się  nad  planetarnym  rozprzestrzenieniem  się  wartości

rynkowych lub nad naturą zachodniego nihilizmu”51. 

Powyższa kość niezgody pomiędzy obydwoma myślicielami znajduje również

odzwierciedlenie w tym, kogo lub co ujmuje się jako głównego wroga politycznego

Europy  (w  ramach  rozróżnienie  przyjaciel-wróg  Carla  Schmitta).  W  przypadku  de

Benoist, jest to USA. W przypadku Faye’a, jest to islam. Nie znaczy to wcale, że ten

drugi  jest  entuzjastą  Ameryki.  Jest  on  bowiem  krytycznie  nastawiony  do  tego,  co

nazywa ‘Nowym Amerykańskim Imperializmem’. W tej  materii  jest  w dużej mierze

zgodny z de Benoist. Zauważa negatywny wpływ USA na Europę, zarówno w sferze

kulturowej, jak i politycznej (promowanie ideologii praw człowieka, multikulturalizm,

presja na UE by włączyć w jej obręb Turcję, interwencja w bałkańskiej wojnie domowej

po stronie muzułmańskiej itd.),  Jednocześnie, nie opowiada się po stronie tych, których

nazywa ‘Obsesyjnymi Histerycznymi Anty-Amerykanistami’, którzy z powodu swojej

antyamerykańskiej  obsesji  tracą  z  oczu  znacznie  większe  zagrożenie,  jakim  jest

islamska inwazja na Europę. Owi obsesyjni antyamerykaniści posuwają się nawet do

solidarności  z  islamem,  którego  nieraz  postrzegają  jako  potencjalnego  sojusznika  w

walce z amerykanizmem. Jest to, zdaniem Faye’a, kardynalny błąd, gdyż tamci mają nie

brać uwagę,  że – w ciągu ostatnich 1400 lat  – islam miał  konsekwentnie  dążyć do

podboju i zniszczenia Europy52. I choć Faye przyznaje, że amerykański plutokratyczny

liberalizm przyczynił się do masowej imigracji ludów Trzeciego Świata do Europy, to

błędem  jest  skupianie  swej  uwagi  na  USA,  w  sytuacji  gdy  prawdziwe  zagrożenie

znajduje  się  „pod  nosem”.  Ponadto,  wskazywanie  Ameryki  jako  głównego  wroga

stawiać ma Europejczyka niejako w roli podobnej jak „biednego Afrykańczyka”, ofiary

kolonizacji,  przyjmującej  mentalność ofiary i  stawiającej  jako wroga innego białego

człowieka53. Podsumowując, Faye uważa USA nie tyle za wroga, co adwersarza Europy,

51 A.  de  Benoist,   Le  «communautarisme»  n’est  plus  rien  d’autre  que  la  caricature  de  l’esprit
communautarien, „Terre et Peuple” 2003, nr 18, s. 26.

52 M. O’Meara, Guillaume Faye and the Battle of Europe…, s. 50.
53 Ibidem.
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o ile ten drugi dąży do jej zdominowania, to pierwszy – do zabicia54. Wrogiem Europy

jest islam. 

Różnicę  między  oboma  myślicielami,  na  poziomie  filozoficznym,  można  by

opisać w sposób następujący: podczas gdy Faye prezentuje postawę nietzscheańską, de

Benoist przyjmuje perspektywę bardziej heideggerowską, ponadto, Faye skupia się na

anty-egalitaryzmie, podczas gdy de Benoist – na anty-liberalizmie. Wreszcie zaś, Faye

jest, do pewnego stopnia, apologetą Zachodu, natomiast de Benoist – jego krytykiem.

54 „Ameryka, a zwłaszcza jej klasa rządząca, jest ‘pierwszym adwersarzem’ Europy i Rosji na poziomie
geopolitycznym, ekonomicznym i kulturowym. ‘Pierwszym wrogiem’ Europy są ludy Południa, w
coraz większym stopniu zebrane pod sztandarem islamu, którego inwazja na Kontynent właśnie trwa,
umożliwiona przez klasę polityczną i inteligencję, które otworzyły jej bramy i dążą do skrzyżowanej
rasowo,  nie-europejskiej  Europy  (…).  Podobnie  do  atlantystów,  histeryczni  anty-amerykaniści
przeceniają Stany Zjednoczone,  nie rozumiejąc że są one tylko tak silne,  jak my jesteśmy słabi.
Katastroficzna i  kontrproduktywna okupacja  Iraku,  któremu przynieśli  wyłącznie  chaos,  czyni  to
ewidentnym. W XXI w., USA przestanie być pierwszym światowym mocarstwem”. G. Faye,  From
Dusk to Dawn…, s. 60
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NOUVELLE DROITE A INNE POKREWNE NURTY

ND A FRANCUSKI NACJONALIZM INTEGRALNY

ND nie była pierwszą rewizją tradycyjnego konserwatyzmu we Francji,  która

łączyłaby w sobie elementy konserwatyzmu i rewolucji. Pierwszym był niewątpliwie

nacjonalizm integralny, reprezentowany przez Action Française (AF). Co ciekawe, Réné

Rémond właśnie w AF upatruje prekursora ND1. 

Najważniejszymi przedstawicielami nurtu byli Charles Maurras (1868-1952) i

Léon Daudet (1867-1942). AF była swego rodzaju próbą przeniesienia tradycjonalizmu,

ultrarojalizmu  i  legitymizmu  francuskiego  z  wieku  XIX  do  XX.  Należy  jednak

podkreślić,  że  ów  tradycjonalizm  był  jedynie  nominalny.  Myśl  polityczna  AF  ma

bowiem charakter, w dużej mierze, rewizjonistyczny względem dotychczasowej myśli

konserwatywnej,  gdyż  ufundowany  na  modernistycznych  ideach  zaczerpniętych  od

jakobińskiego nacjonalizmu i pozytywizmu2.

To, co łączy oba nurty, to z pewnością „konserwatywno-rewolucyjny” charakter,

będący  próbą  przeformułowania  konserwatyzmu  po  „śmierci  Boga”3.  Oba  nurty  są

prawicowe, choć zdecydowanie w sposób nieortodoksyjny. Jeden i drugi nurt czerpie

dość obficie również z myśli lewicowej, by w ten sposób dostosować konserwatywne

jądro intelektualne do warunków nowoczesności.

Żaden z nurtów nie odwołuje się do religijnego, boskiego pochodzenia władzy

ani  nie  konstruuje  na swe potrzeby systemu metafizycznego.  W przypadku obydwu

nurtów,  filozofia  polityczna  oparta  jest  na  gruncie  naukowym  –  światopogląd

konserwatywny  opisywany  jest  w  kategoriach  scjentystyczno-pozytywistycznych.

Warto nadmienić, że to właśnie Maurras był jednym z pierwszych ideologów prawicy,

którzy  włączyli  do  swego  warsztatu  metody  naukowe,  wyrzekając  się  argumentacji

religijnej4. 

Mimo  relatywnej  ‘nowoczesności’  nurtów,  sama  nowoczesność  jest,  w

przypadku  obydwu  z  nich,  zdecydowanie  krytykowana.  Ogólnie  rzecz  biorąc,

1 R. Rémond, Les Droites en France, Mayenne 1999, s. 284.
2 A. Wielomski,  Nacjonalizm francuski 1886-1940. Geneza, przemiany, i  istota filozofii politycznej ,

Warszawa 2007, s. 532.
3 Jak  ujmuje  to  Adam Wielomski,  jest  to  konserwatyzm,  który  przeszedł  przez  Mohlerowski  czas

osiowy (w nawiązaniu do koncepcji Karla Jaspersa). A. Wielomski, Konserwatyzm, Warszawa 2007,
s. 45.

4 A. Wielomski, Nacjonalizm francuski 1886-1940…, s. 496.
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dziedzictwo oświecenia i rewolucji w postaci liberalizmu, indywidualizmu, kapitalizmu,

idei postępu jest odrzucane, wraz z etosem burżuazyjnym. Postęp jest widziany bowiem

jako czynnik powodujący rozpad więzi społecznych. Co ciekawe zarówno Maurras jak i

de Benoist stawiają tezę o faktycznym sojuszu lewicy i wielkiego biznesu, zaznaczając

że  realna  opozycja  wobec  systemu  liberalno-kapitalistycznego  musi  być  anty-

burżuazyjna5.  Etos  liberalnego  i  postępowego  mieszczaństwa  jest  odrzucany  –  w

miejsce tego podkreśla się wagę zakorzenienia w tradycji. 

Gdy przypatrzeć się koncepcjom ustrojowym w obu nurtach, dostrzec już można

pewną dywergencję. Dla AF ideałem jest ancien régime interpretowany jako połączenie

absolutyzmu  na  górze  z  decentralizacją  na  dole6.  Proponowanym  ustrojem  była

nominalnie  monarchia,  choć  faktycznie  była  to  dyktatura  z  królem  zajmującym

najwyższy  urząd  państwowy.  Monarchia  była  więc  symbolem  i  alternatywą  dla

demokracji. Ponadto Maurras był zwolennikiem decyzjonistycznej koncepcji władzy, w

której jedyną realną kategorią polityczną była siła, a nie rządy prawa, czy suwerenność

ludu. Decyzja polityczna bowiem stoi wyżej niż jakakolwiek norma prawna7. Przyszła

Francja  miała  być  zdecentralizowaną  federacją  mini-republik8,  których  spoiwem

miałyby być rządy absolutystyczne. ND zaś postuluje model nominalnie imperialny, a

realnie  (bezpośrednio-)demokratyczny  i  federalistyczny,  gdzie  organizm  państwowy

również  miałby  postać  autonomicznych  regionów.  Nie  ma  jednak  mowy  o  rządzie

absolutystycznym,  czy  choćby  autorytarnym,  bowiem  ‘imperium’  jest  jedynie

symbolem, mającym być antytezą ‘jakobińskiego’ centralizmu, charakterystycznego dla

(jednolitego)  państwa  narodowego.  Jedyną  akceptowalną  koncepcją  pochodzenia

władzy jest suwerenność ludu. Ponadto, w ND nieobecne są koncepcje nawołujące do

rewolucyjnego, siłowego zdobycia władzy. Modus operandi ND to zdobycie hegemonii

kulturowej za pomocą pracy intelektualnej i działalności wydawniczej. 

Inaczej w obu nurtach definiowany jest wróg polityczny. W przypadku AF jest

to „plutokracja” lub też „cztery stany skonfederowane” w postaci Żydów, masonów,

protestantów i  meteków (naturalizowanych cudzoziemców)9.  ND z kolei  nie  określa

jako wrogów konkretnych grup społecznych, a system liberalno-kapitalistyczny. Innymi

słowy, ND nie szuka kozłów ofiarnych, a wskazuje na problemy systemowe. Jest  to

dość istotna różnica. 
5 Ibidem, s. 530.
6 Ibidem, s. 437.
7 Idem, Konserwatyzm… , s. 295.
8 Idem, Nacjonalizm francuski…, s. 436.
9 Idem, Konserwatyzm… , s. 294.
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Bardzo interesująco wygląda porównanie stosunku AF i ND do katolicyzmu i

chrześcijaństwa  w ogóle.  Najprościej  rzecz  ujmując,  AF uznaje  katolicyzm,  ale  nie

chrześcijaństwo10.  Maurras  upatrywał  w  katolicyzmie  pewną  podstawę  ładu

społecznego – Kościół widziany jest jako depozytariusz tradycji, hierarchii, autorytetu.

Katolicyzm  zwalcza  pychę  jednostki,  nadmierny  indywidualizm  czy  skłonności

rewolucyjne11.  Liczy  się  system katolicki,  ale  już  nie  wiara chrześcijańska.  Jezus

Chrystus widziany jest jako demokrata, indywidualista i wywrotowiec12. Ewangelia nie

jest postrzegana jako źródło prawdy ani wartości. Chrześcijańska wizja świata obca była

Maurrasowi – świat postrzegał on jako miejsce złe, gdzie panuje darwinowska walka o

byt13.  Podsumowując, AF była pro-katolicka, klerykalna, choć zdystansowana wobec

chrześcijaństwa. 

Przypadek ND jest  zupełnie inny. Ani katolicyzm, ani chrześcijaństwo nie  są

widziane  jako  tama  przeciw  dziedzictwu  rewolucji  –  to  samo  chrześcijaństwo  jest

zarzewiem rewolucji! Oświecenie  widziane jest w ND jako zlaicyzowanie doktryny

chrześcijańskiej,  która  –  koniec  końców  –  doprowadziła  do  kryzysu  europejskiej

kultury. Należy jednocześnie zaznaczyć, iż de Benoist nie potępia chrześcijaństwa w

sposób fanatyczny, gdyż – jak sam stwierdza – dostrzega pewne pozytywne elementy w

nauce społecznej Kościoła (nie precyzując jakie). Rozróżnia też Kościół św. Franciszka

i Kościół Torquemady, sugerując iż preferuje ten pierwszy14. 

Gdyby  chcieć  znaleźć  różnicę  na  poziomie  fundamentów  ideowych  obu

konserwatywno-rewolucyjnych  nurtów,  można  by  pokusić  się  o  tezę,  iż  AF  jest

większym stopniu  stricte francuska, podczas gdy ND jest bardziej ogólnoeuropejska.

AF tworzyła swój dorobek odnosząc go przede wszystkim do sytuacji  w ówczesnej

Francji.  ND natomiast  jest  nurtem zorientowanym nieco  szerzej,  na  całość  historii,

tradycji i kultury europejskiej. Ponadto, warto zaznaczyć, że ND – jak zauważa Jakub

Stobiecki  –  w  dużym  stopniu  przyswoiła  sobie  niemiecką  myśl

polityczną15(konserwatywna rewolucja weimarska, J. Althusius itp.), co widoczne jest

chociażby w symbolicznym odwoływaniu się do imperium, a nie monarchii. 

10 Idem, Nacjonalizm francuski…, s. 482.
11 Ibidem, s. 483.
12 Ibidem, s. 487.
13 Ibidem, s. 492.
14 A. de Benoist, Interview with Alain de Benoist, rozm. przepr. B. Sylvain [w:] G. Johnson (red.), North

American New Right, t. I, San Fransisco 2012, s. 74.
15 J.  Stobiecki,  Alain  de  Benoist  i  Francuska  Nowa  Prawica  –  twórcy  prawicowej  strategii

metapolitycznej, „Przegląd Politologiczny” 2003, nr 2/2003, s. 34.
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ND A TRADYCJONALIZM INTEGRALNY

Tradycjonalizm Integralny to nurt ezoteryczny, którego początki datować można

na lata 20. XX wieku. Za założyciela nurtu uznać można francuskiego myśliciela Réné

Guénona  (1886-1951),  autora  m.in.  Introduction  générale  à  l'étude  des  doctrines

hindoues (1921), La Crise du monde moderne (1927), L'Homme et son devenir selon le

Vêdânta (1925),  Le  Règne  de  la  Quantité  et  les  Signes  des  Temps (1945),  który

sformułował  podstawowe  kanony  myślenia  tradycjonalistycznego.  Mircea  Eliade

określił  go  mianem  najwybitniejszego  współczesnego  przedstawiciela  ezoteryzmu.

Drugą  ważną  postacią  jest  niewątpliwie  Włoch  –  Julius  Evola,  autor  m.in.  Rivolta

contro il mondo moderno (1934),  Orientamenti (1950),  Gli uomini e le rovine (1953),

Cavalcare la tigre (1961), który położył nacisk na przełożenie zasad tradycjonalizmu na

realia  życia  politycznego16.  W  języku  polskim  wydane  zostały  Orientacje17,  Etyka

aryjska18,  zbiór  artykułów  pt.  Na  antypodach  modernizmu.  Pisma  wybrane19,  jak

również spora ilość tłumaczeń w czasopiśmie „Reakcjonista”. Oprócz nich, z istotnych

przedstawicielu nurtu, wymienić warto Frithjofa Schuona, Titusa Burckhardta, Anandę

Coomaraswamy, czy Miguela Serrano.

Zbigniew  Mikołejko  opisuje  podstawowe  wątki  tradycjonalizmu

guénoniańskiego:

 przekonanie  o  istnieniu  Tradycji  Pierwotnej,  uprzedniej  wobec  empirycznie

istniejących  religii,  czy  cywilizacji,  której  jest  źródłem  konkretnych  jej

przejawów w postaci realnie istniejących „tradycji wtórnych”;

 badanie rzeczywistości inicjacyjnej,  rytuałów i symboli,  czyli  wszystkiego co

tyczy się sfery sacrum pojmowanej jako jedność;

 analiza ostatniej  fazy dziejów („Mrocznego Wieku”), świata współczesnego z

perspektywy nauk ezoterycznych;

 teza o potrzebie powrotu Zachodu ku metafizycznym „Zasadom” Orientu dla

odzyskania własnej Tradycji (z powodu utraty własnej);

16 M.  Tondera,  Inna,  dziwna  prawica,  https://klubjagiellonski.pl/2018/02/07/inna-dziwna-prawica/
[dostęp  5.05.2021];  B.  Kozieł,   Sacrum et  profanum –  Integralny  Tradycjonalizm a  idee  Nowej
Prawicy,  https://tradycjonalizm.net/juliusevola/artykuly/sacrum-et-profanum-integralny-
tradycjonalizm-a-idee-nowej-prawicy [dostęp 5.05.2021].

17 J . Evola, Orientacje, Chorzów 1991.
18 Idem, Etyka aryjska, Chorzów 1993.
19 Idem, Na antypodach modernizmu. Pisma wybrane, Biała Podlaska 2014.
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 negacja  uprzywilejowanej  pozycji  osoby  ludzkiej,  która  reprezentuje  jedynie

przejściowe i przypadkowe przejawianie się prawdziwego bytu20.

Evola, będąc w oczywisty sposób uzależnionym od myśli Guénona,  różnił się

niektórych aspektach od swego mistrza. Po pierwsze, Francuz – wzorem Wschodu –

akcentował  prymat  kontemplacji  i  postaci  bramina,  podczas  gdy  Włoch  –  wzorem

Zachodu – podkreślał wyższość wzorca człowieka czynu, kszatrii. Dla Guénona Orient

był jedynym depozytariuszem Tradycji, podczas gdy Evola uważał, że Zachód posiada

swoją  własną,  specyficzną  dla  siebie,  Tradycję.  Wreszcie  zaś  dla  Guénona,  jedynie

Kościół  katolicki  mógł  być  tą  strukturą,  która  umożliwiłaby  odrodzenie  Tradycji

europejskiej,  podczas  gdy Evola  sądził,  że  instytucja  ta  była  symbolem semickiego

zwyrodnienia pierwotnej matrycy, która doprowadziła do zniszczenia średniowiecznej

Tradycji imperialnej i gibelińskiej – ostatniego wyrazu Tradycji Zachodu21. 

Z.  Mikołejko,  jako  typowe  dla  tradycjonalizmu  evoliańskiego,  wymienia

poniższe elementy:

 guenoniańska definicja Tradycji jako ponadhistorycznej zasady uniwersalnej;

 opozycja  między  światem tradycyjnym („normalnym w  sensie  wyższym”)  a

światem nowoczesnym (regresywnym wobec świata tradycyjnego);

 kwalifikacja  cywilizacji  tradycyjnej  jako  cywilizacji  typu  organicznego,

zróżnicowanego  i  hierarchicznego,  w  którego  wszystkie  rodzaje  aktywności

ludzkiej są zorientowane „od góry ku dołowi” (cywilizacji tradycyjna oparta o

porządek transcendentny)22.

Warto  wspomnieć,  że  ND  w  ramach  swej  działalności  wydawniczej  nieraz

poruszała tematykę Tradycjonalizmu evoliańskiego23. Niniejsze porównanie skupi się na

evoliańskiej  wariacji  tradycjonalizmu,  gdyż  de  Benoist  –  nawiązując  do  myśli

tradycjonalizmu – odwołuje się właśnie do Evoli. 

Pierwszą,  rzucającą  się  w  oczy,  różnicą  między  oboma  nurtami  jest  to,  że

Tradycjonalizm jest doktryną ezoteryczną, czerpiącą – w swym mniemaniu – z wiedzy

tradycyjnej,  „świętej”,  ze  starożytnych  mitów,  podań  i  legend,  nie  stosując  w  ich

analizie  nowoczesnej  metodologii  naukowej,  ale  podchodząc  do  nich  w  sposób

20 Z. Mikołejko, Mity tradycjonalizmu integralnego. Julius Evola i kultura religijno-polityczna prawicy,
Warszawa 1998, ss. 131-132.

21 Ibidem, s. 133.
22 Ibidem, s. 139.
23 Oprócz  artykułów w czasopismach  Éléments  i  Nouvelle  École pojawiła  się  publikacja  nt.  Evoli

wydawana przez, związane z ND, wydawnictwo Copernic pt.  Julius Evola Le visionnaire foudroyé
(1977).
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bezkrytyczny,  uznając je  za fundamentalny punkt  odniesienia  i  miarę  wszechrzeczy.

Istnienie Tradycji Pierwotnej jest założone apriorycznie i traktowane jako punkt wyjścia

dla  dalszych  rozważań.  ND  to,  z  kolei,  nurt  kompletnie  wyzbyty  elementów

mistycznych,  ezoterycznych,  czy  transcendentnych.  Nie  tworzy  systemu

metafizycznego. Kładzie za to ogromny nacisk na naukową podbudowę głoszonych tez.

Dużo  uwagi  poświęca  się  badaniom z  dziedzin  takich  jak  socjobiologia,  etnologia,

socjologia, religioznawstwo, antropologia, lingwistyka, historia itd. W kwestii istnienia

Tradycji  Pierwotnej,  de  Benoist  wypowiedział  się  z  daleko  idącą  rezerwą.  Mówiąc

wprost  –  uważa ją  za  wytwór wyobraźni24.  ND widzi  tradycje  przede wszystkim w

liczbie mnogiej, skupiając swą uwagę i odwołując się do tradycji indoeuropejskiej. 

Evola  odwołuje  się  do  mitycznego  rozumienia  historii  widzianej  jako

inwolucyjny  proces,  od  „wysokich”  stadiów  początkowych  po  upadek  –  od  Wieku

Złotego, po Srebrny, Brązowy i Żelazny, który to motyw zaczerpnął od Hezjoda. Na ten

podział nakładała się również hinduska doktryna czterech er –  Satja-yugi, Treta-yugi,

Dvapara-yugi  i  Kali-yugi,  o odwołaniach do mitologii  irańskiej  czy chaldejskiej  nie

wspominając25.  De Benoist,  jak on sam stwierdza,  postrzega czas jako kulisty,  a nie

linearny  –  czy  to  na  modłę  ewolucyjną  (idea  postępu),  czy  dewolucyjną

(Tradycjonalizm). Nie oznacza to jednak, że ND tworzy nową kategoryzację epok, czy

faz czasowych (jak np. A. Comte), czy też odrzuca kalendarz gregoriański. Jest to raczej

odwołanie  się  na  poziomie  symbolicznym,  intelektualnym,  ideowym,  co  służyć  ma

nawiązaniu do mentalności starożytnych26. Poza tym, ND ocenia wiedzę Evoli z zakresu

historii religii za przestarzałą – znacznie większym autorytetem w tej dziedzinie jest dla

jej  przedstawicieli  chociażby  George  Dumézil27.  Co  warto  podkreślić,  ND  –  w

przeciwieństwie  do  Tradycjonalizmu – nie  tworzy ani  nie  odwołuje  się  do  żadnych

górnolotnych, czy mistycznych koncepcji historiozoficznych. 

Centralne  dla  światopoglądu  evoliańskiego  są  silny  elitaryzm  i  idea

społeczeństwa  hierarchicznego –  ideały  antytetyczne  wobec  społeczeństwa

24 A. de Benoist, Les idées à l’endroit, Paris 1979, s. 115.
25 F.  Frerraresi,  Julius  Evola:  Tradition,  Reaction,  and  the  Radical  Right,  „European  Journal  of

Sociology” 1987, vol. 28, nr 1, ss. 112-113; Z. Mikołejko, op. cit., s. 154.
26 Z. Mikołejko wyraża opinię, że ND nie odwołuje się do cyklicznej koncepcji historii, gdyż wydaje się

czynić  „zbytnie  koncesje  na  rzecz  determinizmu  historycznego”,  pod  wpływem  Nietzschego  i
Heideggera. Thomas Sheehan, z kolei, dostrzega pewne podobieństwa między koncepcjami czasu
obu myślicieli – u Evoli cykliczna (periodyczny powrót arche), u de Benoist – kulista (przeszłość i
przyszłość konstytuują wymiary teraźniejszości).  Z. Mikołejko, op. cit., s. 194; Th. Sheehan,  Myth
and Violence: The Fascism of Julius Evola and Alain de Benoist , „Social Research” 1981, t. 48, nr 1,
ss. 64-65.

27 Z. Mikołejko. op. cit., s. 194.
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nowoczesnego, opartego na liberalizmie, egalitaryzmie, racjonalizmie, indywidualizmie

itd. Ideał równościowy uważany jest za degenerację, gdyż społeczeństwo wg Tradycji

winno być oparte na kastach. Stąd też druzgocąca krytyka demokracji i upolitycznienia

„mas”.  Nowoczesna  idea  społeczeństwa  przeciwstawiana  jest  idei  Państwa.

„Społeczeństwo  jest  owocem  naturalistycznej  inwolucji,  sprzeciwieniem  się  istocie

prawdziwego  państwa.  Sfera  społeczna  określa  się  tym  samym  poprzez  wartości

pacyfizmu,  czystej  ekonomii  i  dobrobytu  materialnego,  a  sfera  polityczna  (sfera

państwa)  określa  się  poprzez  «wartości  hierarchiczne,  heroiczne  i  idealne,

antyhedonistyczne (…), które oddzielają ją od porządku egzystencji naturalistycznej i

wegetatywnej»”28.  Owa  antynomia  przedstawiona  jest  obrazowo,  przez  przypisanie

społeczeństwu i  ludowi pierwiastka żeńskiego, państwo ma natomiast reprezentować

pierwiastek  męski29.  W  porównaniu  do  Evoli,  de  Benoist  prezentuje  bardziej

ambiwalentne  podejście  do  elitaryzmu.  Idea  elitarności  i  hierarchiczności  w  ND

funkcjonuje  przede  wszystkim  na  poziomie  symboliczno-estetycznym  –  do

(post-)oświeceniowego,  egalitarnego  społeczeństwa  liberalno-kapitalistycznego

przykłada się  model  trójfunkcyjny  Dumézila,  funkcjonujący  na  zasadzie  archetypu

przedstawiającego  strukturę  autentycznego  społeczeństwa  indoeuropejskiego,  tzn.  na

samym szczycie znajdują się bramini,  następnie  kszatrijowie,  a na końcu  wajśjowie.

Nowoczesny świat „burżuazyjny” odszedł od „autentycznie indoeuropejskiego”,  gdyż

całe społeczeństwo zostało „spłaszczone”, a jednocześnie funkcja ekonomiczna (trzecia)

została zabsolutyzowana (postawiona na miejsce dawnej elity) i uczyniona wzorcową.

Stąd właśnie nowo-prawicowa krytyka prawicy liberalnej, prorynkowej, gdyż broni ona

burżuazyjnego (anty-arystokratycznego) status quo. Co istotne – w przypadku ND – nie

pociąga  to  jednak  za  sobą  krytyki  demokracji.  Dlaczego?  Po  pierwsze  dlatego,  że

demokracja jest ustrojem stworzonym w ramach tradycji indoeuropejskiej. Po drugie,

(autentyczna)  demokracja  jest  z  samej  swej  istoty  antyliberalna  (Carl  Schmitt).  Po

trzecie,  w  związku  z  tym,  że  obecne  status  quo jest  ‘burżuazyjne’,  to  ‘nowemu

prawicowcowi’ bliżej jest do socjalisty, niż do liberała, gdyż dwaj pierwsi chcą zmiany

status quo, w przeciwieństwie do trzeciego30. Po czwarte, nastąpiła ewolucja nurtu ND –

z  czasem  wyciszone  zostały  wątki  elitarystyczne  (antyegalitarne)  na  rzecz

28 Ibidem, ss. 163-164. 
29 Ibidem, s. 179.
30 Widoczne jest tutaj echo koncepcji Moellera van den Brucka, który postulował sojusz Konserwatysty

i  Rewolucjonisty  (przeciwko  Liberałowi)  w  celu  utworzenia  „socjalizmu  organicznego”.  Por.  P.
Bielawski, Arthura Moellera van den Brucka konserwatywno-rewolucyjna krytyka liberalizmu, „Pro
Fide Rege et Lege” 2018, s. 193. 
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antyliberalnych.  Wiąże  się  z  to  ze  zdecydowanym  obstawaniem  za  demokracją

bezpośrednią – oddolną, gdyż demokracja to przede wszystkim uczestnictwo ludu w

swoim  losie  (Arthur  Moeller  van  den  Bruck)31.  Jest  to  więc  postawa  całkiem

przeciwstawna wobec, pogardzającej ludem, idei budowania Państwa przez elitę – „od

góry”, jak to ma miejsce u Evoli32. 

Różnice między oboma myślicielami stają się tym jaśniejsze, gdy porówna się

ich stosunek do, wiązanych często z faszyzmem, totalitaryzmu i  rasizmu. Evola był

zwolennikiem państwa „militarnego”, opartego na etyce wojownika, legitymizowanego

odgórnie, z czego wynikało – w oczywisty sposób – przekonanie o potrzebie władzy

autorytarnej,  żeby nie  powiedzieć absolutnej33.  Jednocześnie uważał,  że  państwo nie

może opierać się na podstawie czysto politycznej, a na duchowej. Evola uważał, że nie

należy  mieszać  państwa  totalitarnego  i  organicznego,  gdyż  pierwsze  jest  ideą

nowoczesną, a drugie – tradycyjną. Totalitaryzm, choć wynikał z pozytywnej reakcji na

atomizację  społeczną  i  indywidualizm,  opiera  się  na  zasadach  nieorganicznych,

różnych  od  tradycyjnych  zasad  „organicznych  i  jakościowych”  i  dąży  do  jedności

„surowej  i  mechanicznej”34.  Mimo  wszystko,  Evola  jednak  aprobował  rządy

faszystowskie i miał nadzieję na to, że zrealizują one kiedyś ideę rządów opartych na

„porządku wyższym”. Innymi słowy, był apologetą totalitaryzmu. Marzył on bowiem o

faszyzmie  jeszcze  bardziej  radykalnym  (sic!),  bardziej  absolutnym.  Włoskiemu

faszyzmowi brakowało bowiem, jego zdaniem, ideologii zawierającej kompletną wizję

świata,  która  byłaby  antytezą  dla  rzeczywistości  racjonalistyczno-liberalnej.

Elementem, który przekształcić miał zwykły faszyzm w „superfaszyzm” był rasizm35.

Włoski myśliciel nie pojmował go jednak na sposób biologiczny, „naukowy” jak w III

31 W ostatnich  latach  de  Benoist  posuwa  się  wręcz  do  popierania  „populizmu  ludu”  (nie  mylić  z
populizmem  partyjnym)  przeciwko  wyzyskowi  dokonywanemu  przez  „elitę”  liberalno-
kapitalistyczną.  Świetnym  tego  przykładem  jest  poparcie  protestów  tzw.  Żółtych  kamizelek  we
Francji.  Zob.  Alain  de  Benoist,  à  propos  des  Gilets  Jaunes,  https://www.youtube.com/watch?
v=hSbPdzKTw44, [dostęp. 20.04.2021]. 

32 De  Benoist  odniósł  się  bezpośrednio  do  różnic  między  nim  a  Evolą  w  powyższej  kwestii:  „Z
pewnością, [Evola] przez swoją postawę absolutnego odrzucenia nowoczesności (…), może się takim
[rewolucjonistą]  wydawać.  Jednakże,  nie  możemy zapominać  jaką  wielką  czuł  odrazę  do  «mas»
(których nie rozróżniał od ludu) ingerujących w historię. Nigdy nie krył tego, że uważał monarchię za
najlepszy  ustrój.  Rzecz  jasna,  nienawidził  burżuazji,  lecz  jednak  wolał  ją  od  jakiegokolwiek
populizmu, czy też socjalizmu (…)! Pod tym względem, wydawał się być raczej reakcjonistą (…).
Możemy stwierdzić, że Evola był przede wszystkim elitarystą i, jak wszyscy elitaryści, miał duży
kłopot by dostrzec, że bywają takie momenty w historii, w których lud przejawia większą wartość od
«elit», które mają mu przewodzić”.  A. de Benoist,  Entrentien sur Julius Evola [w:] Idem,  C’est-à-
dire. Entrentiens – Témoignages – Explications, t. 2, s. 271

33 Z. Mikołejko, op. cit., s. 177.
34 Ibidem, s. 180.
35 A. Wielomski, Faszyzmy łacińskie. Sen o rewolucji innej niż w Rosji i w Niemczech, Warszawa 2011, 

s. 125.
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Rzeszy.  Rasizm  rozumiał  na  sposób  psychiczno-kulturowy  –  rasy  dla  niego  były

kategoriami  ducha.  Będąc  nastawiony  negatywnie  do  nacjonalizmu  (jako  ideologii

zbytnio plebejskiej), Evola chciał by faszyzm oparty został na idei mniej egalitarnej,

wyraźnie  hierarchicznej.  Jak  stwierdza  Wielomski,  rasizm  był  dla  niego  mitem  o

wyższości jednych ludzi nad drugimi – nie wyższością narodu jednego nad drugim, ale

pewnej części ludzi, tj. arystokracji nad pozostałymi, czyli ludem36. Przypadek ND jest

zupełnie inny – nurt opowiada się jednoznacznie przeciw totalitaryzmowi. De Benoist

wręcz  występuje  przeciwko  totalitaryzmowi  w  jakiejkolwiek formie  –  świeckiej,

religijnej czy politycznej. Widzi w nim bowiem ideę  par excellence  monoteistyczną.

Dystansuje  się  również  wobec  rasizmu,  który  ocenia  jako  doktrynę  błędną,  mającą

korzenie w ewolucjonizmie i pozytywizmie naukowym, ocenianymi negatywnie37.

Mimo  wyżej  wymienionych  różnic,  dostrzec  można  niejeden  punkt  styczny

między oboma nurtami. To, co rzuca się w oczy to wyraźnie krytyczne podejście wobec

chrześcijańskiej  tradycji  religijnej  i  szukanie źródeł  normatywnych w najdawniejszej

przeszłości kultury europejskiej. Warto jednocześnie zaznaczyć, że Evola dystansował

się do neopogaństwa o proweniencji  stricte  naturalistycznej – i ten pogląd de Benoist

przejął od niego bezpośrednio. 

Ponadto, konstytutywne dla obu nurtów jest krytyczne podejście do oświecenia i

nowoczesności  wraz  jej  krystalizacjami  politycznymi  w  postaci  indywidualizmu,

egalitaryzmu,  liberalizmu,  uniwersalizmu  itd.  Wiąże  się  to  oczywiście  również

negatywną oceną amerykanizmu, kapitalizmu, ekonomizmu, ‘ideologii  pracy’ i  etosu

mieszczańskiego (bourgeois) z pozycji „prawicowo-arystokratycznych”. 

Evolę  i  de  Benoist  łączy  również  podobna  wizja  Europy.  Obaj  myśliciele

sceptycznie  podchodzą  do  scentralizowanego,  ‘jakobińskiego’,  unitarnego,  państwa

narodowego.  Do  rangi  symbolu  urasta,  w  tym  kontekście,  model  Imperium,  który

charakteryzować  się  ma  decentralizacją,  wewnętrzną  różnorodnością  i  względnie

dużym zakresem lokalnej autonomii. Obaj najchętniej widzieliby Europę ukształtowaną

podług ‘federalizmu organicznego’, w którym „każdy naród mógłby zachować własną

specyficzność i własną suwerenność dzięki temu, że będzie miał udział w suwerenności

Imperium”38. 

36 Ibidem, s. 127.
37 A. de Benoist, Ch. Champetier, Manifesto for a European Renaissance [w:] T. Sunić, Against 

Democracy and Equality – the European New Right, London 2011, s. 230.
38 Z. Mikołejko, op. cit., s. 176.
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De  Benoist  ocenia  tradycjonalizm  evoliański  jako  płodny  poznawczo  i

inspirujący, lecz nie wpisuje się w jego system39. Jest to dobre podsumowanie relacji

ND  do  tradycjonalizmu.  Na  najgłębszym  poziomie  filozoficznym,  różnicę  między

oboma nurtami można by określić poprzez ich stosunek do platonizmu. Tradycjonalizm

jest kierunkiem myślenia o charakterze mocno platońskim, podczas gdy ND – dalekim

od platonizmu40.

ND A DEPENDYZM

Przydatność porównania ND i teoria de la dependencia jest o tyle uzasadniona,

że pozwala ukazać niejednoznaczność rzekomej „prawicowości” ND. 

Za początek dependyzmu uznaje się rok 1966, w którym André  Gunder Frank

opublikował  artykuł  The  Development  of  Underdevelopment zawierający  podstawy

wykładni  o rozwoju zależnym. Rok później  wydana została  książka  Capitalism and

Underdevelopment  in  Latin  America.  Historical  Studies  of  Chile  and  Brazil,  gdzie

rozwinął  myśli  zawarte  we  wspomnianym  artykule.  Została  tam  opisana  struktura

współczesnego,  światowego  systemu  ekonomicznego,  składająca  się  ze  światowej

metropolii  (Centrum)  i  jej  klasy  panującej  oraz  jej  satelitów  (Peryferii).  W rozwój

dependyzmu zaangażowanych było wielu intelektualistów latynoamerykańskich (m.in.

Fernando  Cardoso,  Celso  Furtado,  Enzo  Falletto,  Osvaldo  Sunkel,  Orlando  Caputo,

afrykańskich  (Samir  Amin,  Walter  Rodney),  azjatyckich  (Ranjit  Sau,  Sanjaya  Lall),

amerykańskich  (Immanuel  Wallerstein),  angielskich  (Gavin  Willaims,  Edwin Brett),

francuskich  (Alain Touraine),  polskich (Ignacy Sachs,  Jan Kieniewicz,  Witold Kula,

Marcin Kula, Henryk Szlajfer, Michał Chmara) i wielu innych.

Zacząć  należy  od  przypomnienia,  że  „lewicowa”  teoria  zależności  powstała

niejako  w  kontrze  do  „liberalnej”  teorii  modernizacji,  która  to  praktycznie  w  pełni

opiera się na idei postępu41. Jedną z cech dystynktywnych dependyzmu jest odrzucenie

39 A. de Benoist, Entrentien sur Julius Evola…, s. 270
40 T. Sunić, Wywiad z Tomislavem Suniciem, rozm. przepr. P. Bielawski, „Trygław” 2015, nr 16, s. 38.
41 „Teoretycy  modernizacji  uznają  rozwój  za  ewolucyjny,  stadialny,  jednoliniowy  (…),  a  zarazem

konwergentny (…) proces zmian społecznych. Ewolucyjny, bo prowadzący w drodze stopniowych –
rozłożonych  w  czasie  –  zmian  od  stadium  zacofania  do  stadium  przemysłowego  czy  nawet
informatycznego.  Jednoliniowy  i  konwergentny,  bo  przebiegający  najczęściej  podobnie  we
wszystkich społeczeństwach i prowadzący do zbliżonych – aczkolwiek niejedakowych – efektów”.
K.  Krzysztofek,  M.  S.  Szczepański,  Zrozumieć  rozwój.  Od  społeczeństw  tradycyjnych  do
informacyjnych, Katowice 2005, s. 34. 
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tejże, progresywistyczno-unilinearnej, perspektywy42. Już tutaj widać koligacje ideowe

z ND, która ex definitione odrzuca „polityczny monoteizm” („ideologia tego samego”),

objawiający się m.in. w próbach stworzenia systemu światowego podług jednolitego (i

jedynie słusznego) wzorca, wykluczającego możliwość jakichkolwiek alternatyw. 

Kolejną  cechą  dystynktywną  teorii  zależności  jest  postulat  przezwyciężenia

eurocentryzmu  (choć  trafniejszym określeniem byłby  „zachodniocentryzm”).  Jest  to

perspektywa przyjęta, jak powyżej, w kontrze do teorii modernizacji, która  zakłada, że

zachodni  model  rozwoju  (od  społeczeństwa  tradycyjnego-przedprzemysłowego,  po

przemysłowe  aż  do  ponowoczesnego  i  informacyjnego)43 jest  w  istocie  jedynym

możliwym  (po  prostu  zakłada  ona  jego  powszechność).  Podejście  modernizacyjne,

zdaniem dependystów, ma na celu nie pomoc w rozwoju krajów peryferyjnych, ale ich

uzależnienie,  zarówno ekonomiczne jak i  ideologiczno-kulturowe. „Oznacza bowiem

uznanie  struktur  oraz  instytucji  ekonomicznych,  politycznych  i  kulturalnych  za

komplementarne,  choć  obowiązujące  między  nimi  relacje  są  asymetryczne,  a  w

kategoriach  etycznych  –  niesprawiedliwe.  Materialne  powodzenie  centrum

kapitalistycznego jest warunkowane reprodukcją zależności (rozwoju niedorozwoju lub

niedorozwoju  rozwoju),  która  nie  oznacza  bezwzględnego  ubożenia  peryferii,  ale

niewłaściwy podział zysków płynących z owej asymetrycznej komplementarności”44.

De  Benoist  widzi  sprawy  bardzo  podobnie.  Proponowanie  krajom  nie-

zachodnim bezalternatywnej ścieżki rozwoju jaką jest,  de facto,  okcydentalizacja ma

być  echem  dawnej,  szowinistycznej  mentalności  kolonialnej.  Francuski  myśliciel

przypomina,  iż  w  czasach  kolonializmu,  europejscy  misjonarze  w  Nowym  Świecie

kierowali  się  bardzo  podobnymi  pobudkami45.  Co  prawda  nie  mówi  się  już  o

„nawracaniu  i  cywilizowaniu  dzikusów”,  ale  o  „pomocy  w  rozwoju”.  Naturalnie,

rozwój  zależny  nie  dokonuje  wyłącznie  na  poziomie  gospodarczo-rynkowym,  ale

również na poziomie społeczno-kulturowym46. Końcowym tego efektem jest degradacja
42 Teoretycy  dependyzmu  rozumieją  rozwój  jako  ewolucyjny,  niestadialny,  wieloliniowy  i

dyweregentny.  Ewolucyjny,  gdyż  oparty  na  trendach  sekularnych  i  wydłużony  w  czasie;
wieloliniowy,  bo  przebiegający  różnie  w  poszczególnych  przypadkach;  dywergentny,  gdyż
prowadzący  do  odmiennych  rezultatów w krajach  centralnych,  peryferyjnych i  półperyferyjnych.
Ibidem, s. 108.

43 Ibidem, s. 36.
44 Ibidem, s. 108.
45 A. de Benoist, Europe, Tiers monde – même combat, Paris 1986, s. 104.
46 „(…) a jego najistotniejszym przejawem jest w tym przypadku «gwałt symboliczny». Polega na stale

ponawianych  próbach  przekazania  Trzeciemu  Światu  obcych  mu  systemów  ideologicznych  i
doktrynalnych,  szeroko  rozumianych wartości  i  norm oraz  instytucji  zrodzonych  w europejskich
kręgach kulturowych. Gwałt symboliczny może prowadzić do częściowego, a niekiedy i całkowitego
zatracenia  tożsamości  kulturowej.  To  zaś  nieuchronnie  degraduje  rodzimą  kulturę  i  pozbawia  ją
społecznego  sensu,  skazując  społeczeństwa  afrykańskie,  azjatyckie  i  latynoamerykańskie  na
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i  dezintegracja  rdzennej  tożsamości  i  tradycyjnych  struktur  społecznych,  rodzimej

kultury,  sposobu życia, odmiennych od zachodniej dróg rozwoju.  Podsumowując, de

Benoist wspólnie z dependystami nie uważa by przyjęcie zachodniego modelu rozwoju

było właściwym sposobem na rozwiązanie problemu „niedorozwoju” Trzeciego Świata.

Teoretycy  dependyzmu  negatywnie  odnoszą  się  do  liberalizmu47,  czego

przykładem  jest  podejrzliwe  podejście  do  teorii  przewagi  komparatywnej  (David

Ricardo), wedle której na międzynarodowej wymianie handlowej korzystają wszyscy.

Gospodarka światowa jest przez nich ujmowana jest bowiem jako (relatywnie) gra o

sumie zerowej, co oznacza nie tyle bezwzględne ubożenie peryferii co nierówny podział

zysków („wymiana nierówna”)48. Wiąże się z tym naturalnie uwypuklanie aktywnej roli

państwa  w  gospodarce,  w  przeciwieństwie  do  liberalnej  koncepcji „państwa

minimum”49. Kluczowe jest tutaj podkreślenie, że cały system liberalnego kapitalizmu

istnieje  dzięki  utrzymywaniu  stosunków asymetrycznych między państwami.  Należy

również  zaakcentować,  że  –  zdaniem  dependystów  –  na  umiędzynarodowieniu

działalności gospodarczej zyskuje przede wszystkim wielki kapitał, który ciągle stara

się  osiągać  coraz  to  większe  zyski  poprzez  dumping  płacowy  możliwy  np.  dzięki

sprowadzaniu imigrantów zarobkowych50.

Negatywna ocena liberalizmu jest  kolejną cechą wspólną ND i  dependyzmu,

chociaż  nieco  inaczej  rozłożone  są  akcenty.  De  Benoist  bowiem  znacznie  silniej

podkreśla  kulturowe  i  społeczne  konsekwencje  globalnego  kapitalizmu.  Dla  niego

liberalny  kapitalizm  jest  systemem  nie  tylko  gospodarczym,  ale  również  i

antropologicznym,  gdyż  kreuje  model  człowieka  (homo  oeconomicus),  którego

akceptację  kultury  obcej,  częstokroć  dla  niej  niezrozumiałej  i  nieczytelnej.  Upada  zatem  (…)
czytelny system kultury, o którym Edwards Shils pisał, iż odgrywa rolę centralnego ośrodka układu
społecznego,  a  zarazem  stanowi  najpierwszy  warunek  jego  istnienia”.  K.  Krzysztofek,  M.  S.
Szczepański,  op. cit.,  s. 117. Efektem gwałtu symbolicznego może być albo serwilizm kulturowy
(powolna  akceptacja  transmitowanych  wartości),  albo  bunt  czy  wręcz  rewolucja  (np.  rewolucja
islamska w Iranie).

47 Według  Samira  Amina,  światopogląd  liberalny  streścić  można  w  następujących  punktach:  1)
społeczną skuteczność mylnie utożsamia się z skutecznością gospodarczą; 2) rozprzestrzenianie się
ogólnoświatowego rynku i rozpowszechnianie się demokracji traktuje się jako komplementarne; 3)
jako kraj najbardziej rozwinięty, a zarazem wzór do naśladowania, uznaje się USA, ponieważ tam (w
stopniu  większym  niż  gdziekolwiek  indziej)  polityka  sprowadzona  została  do  bycia  narzędziem
ekonomii  (a  więc  polityka  podlega  kapitałowi);  4)  nie ma alternatywy dla  wyżej  wymienionego
modelu utożsamiającego rynek i demokrację oraz sprowadzającego politykę do roli służebnej wobec
ekonomii. S. Amin, Wirus liberalizmu. Permanentna wojna i amerykanizacja świata, Warszawa 2007,
ss. 23-24. Jest to perspektywa łudząco podobna do tej zarysowanej przez de Benoist. 

48 K. Krzysztofek, M. S. Szczepański, op. cit., s. 34. 
49 R.  E.  Kelly,  No ‘return  to  the  state’:  dependency  and developmentalism against  neo-liberalism,

„Development in Practice” 2008, t. 18, nr 3, s. 319.
50 J. Tomasiewicz, Wojna światów. Wokół teorii zależności, „Nowy Obywatel”, https://nowyobywatel.pl/

2019/12/22/wojna-swiatow-wokol-teorii-zaleznosci-2005/, [dostęp 5.05.2021]. 
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„racjonalność” ma konotacje stricte ekonomiczne, tj. zorientowanie na maksymalizację

osobistych korzyści. Należy też podkreślić to, że francuski myśliciel krytycznie ocenia

liberalizm również podług kryteriów stricte ekonomicznych, nie tylko ideologicznych51.

Mimo powyższych podobieństw, różnice między oboma nurtami są widoczne.

Po  pierwsze,  ND  przykłada  dużą  wagę  do  kwestii  religijnych,  jak  również  do

konsekwencji  społeczno-politycznych  wyznawania  danej  religii  w  skali  makro.

Dependyzm, natomiast właściwie w żaden sposób do kwestii religii się nie odnosi. Po

drugie,  teoria  de  la  dependencia zajmuje  się  kwestiami  wyłącznie  ekonomicznymi,

podczas gdy ND jest wielopłaszczyznowym, interdysciplinarnym nurtem ideowym. Po

trzecie, dependyzm, będąc nurtem powiązanym z lewicą, opiera się na oświeceniowej

aksjologii (zorientowanie na emancypację itp.), podczas gdy ND całkowicie ją odrzuca

(postulat  „zakorzenienia”).  Jest  to  idea  wyraźnie  kontroświeceniowa  –  i  pod  tym

względem  jest  „prawicowa”.  Jednak,  różnica  najbardziej  fundamentalna,  a  zarazem

najbardziej wyrazista, zasadza się na tym, co stanowi podstawowy punkt odniesienia

jeśli  chodzi  o  rozumienie gospodarki.  W przypadku dependyzmu,  podstawę stanowi

marksizm52. De Benoist natomiast, choć Marks również stanowi dla niego inspirację,

opiera  się  dalece  bardziej  na  podejściu  instytucjonalnym,  a  konkretniej  –  na  Karlu

Polanyim53.

Drogi wyjścia z pułapki rozwoju zależnego są dość podobne, w przypadku obu

nurtów. Dependyści  zalecają  krajom Trzeciego Świata  wyzwolenie się  z,  narzuconej

przez  „kolonizatorów”,  roli  biernego  odbiorcy  wartości,  idei  i  dóbr  kulturalnych,

rekonstrukcję własnej  przeszłości,  właściwą autokreację  i  odtworzenie typowego dla

danego ludu wzorca osobowości, restrukturyzację dążąca do ograniczenia powiązań z

wysokorozwiniętymi  krajami  kapitalistycznymi54.  De  Benoist  zaś  proponuje  rozwój

endogenny w ramach semi-autarkicznych przestrzeni gospodarczych55.

51 Zob. A. de Benoist, Au bord du gouffre. La faillite annoncée du système de l’argent, Paris 2011.
52 R. E. Kelly, op. cit., s. 321; J. Tomasiewicz, Wojna światów…, [dostęp 5.05.2021]. 
53 W kwestii porównania koncepcji Marksa i Polanyiego, zob. B. Selwyn, S. Miyamura, Class Struggle

or Embedded Markets? Marx, Polanyi and the Meanings and Possibilities of Social Transformation ,
„New Political Economy” 2014, t. 19, nr 5, ss. 639-661. 

54 K. Krzysztofek, M. S. Szczepański, op. cit., ss. 119-120.
55 A. de Benoist, Pour le Tiers monde, quelles solutions?, „Éléments pour la Civilisation Européenne” 

1983-1984, nr 48-49, s. 39.
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ND A TERCERYZM

Przypomnijmy, że istotą terceryzmu (Trzeciej Pozycji) jest znalezienie trzeciej

drogi, alternatywy zarówno dla kapitalizmu, jak i marksizmu. Jego credo ująć można w

haśle „Narodowa Wolność – Społeczna Sprawiedliwość”56. Jest to nurt, który czerpie z

wielu  rozmaitych,  nieraz  przeciwstawnych,  źródeł.  Ma  on  charakter  wyraźnie

prawicowy w kwestii światopoglądu, przejmuje jednak sporo postulatów lewicowych na

poziomie politycznym i społeczno-ekonomicznym, jak np.  sprawiedliwość społeczna

(równość szans),  afirmacja ludu (niższych warstw społecznych widzianych jako „sól

ziemi”  i  przeciwstawienie  ich  uciskającej  je  burżuazji),  demokracja  bezpośrednia

(oddolność).  Lewica jako taka jest  jednak wprost  odrzucana.  W kategoryzacja Jacka

Bartyzela terceryzm sytuowany jest na „skrajnej lewicy” prawicy57. 

Obydwa  nurty,  pod względem samej  doktryny,  są  do siebie  bardzo zbliżone.

Różnica  zasadza  się  na  szczegółach.  Porównując  ND do  terceryzmu  należy  przede

wszystkim zauważyć wtórność tego drugiego wobec pierwszego. ND to bowiem jedno z

głównych źródeł inspiracji ideowych terceryzmu. Różnicą najbardziej znaczącą jest to,

że  ND  to  nurt  intelektualny,  a  nie  stricte polityczny.  Uwaga  ND  skupia  się  na  w

przeważającej mierze na kwestiach metapolitycznych, częstokroć wręcz akademickich,

podczas  gdy  Trzecia  Pozycja  zajmuje  się  przede  wszystkim  kwestiami  stricte

politycznymi,  społecznymi  i  ekonomicznymi.  Innymi  słowy,  terceryści  próbują

zaimplementować  w  praktyce  to,  co  ND  wytworzyła  na  poziomie  teoretycznym.

Krzysztof Karczewski, jako najważniejsze inspiracje wzięte przez Trzecią Pozycję od

ND, podaje następujące: 

a) poparcie dla ruchów narodowowyzwoleńczych Ameryki Łacińskiej;

b) antyrasizm – rozumiany jako odrzucenie hierarchizowania ras ludzkich i grup

etnicznych  przy  jednoczesnym  odrzuceniu  mieszania  się  grup  etnicznych  i

kultur w postaci zachodniego modelu społeczeństwa wielokulturowego;

c) prymat  „praw  ludów”  głoszących  m.in.  niezbywalne  prawo  do  zachowania

własnej tożsamości;

56 K. Karczewski,  Miecz i  Krzyż.  Doktryna polityczna Trzeciej  Pozycji  i  jej  geneza na tle  zjawiska
terceryzmu, Warszawa 2019, s. 246.

57 J. Bartyzel,  Próba teoretyzacji pojęcia ‘prawica’ [w:] R. Łętocha (red.), Religia, Polityka, Naród,
Kraków 2010, ss. 62-63. 
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d) afirmacja  zróżnicowania  kulturowego  i  etnicznego  całego  świata  poprzez

akceptowanie prawa każdej kultury czy grupy etnicznej do zachowania swoich

tradycji i tożsamości (etnopluralizm);

e) sprzeciw wobec uniformizacji i centralizacji;

f) propagowanie decentralizacji i demokracji bezpośredniej w oparciu o tradycyjne

wspólnoty (demokracja organiczna);

g) wizja Europy zjednoczonej w postaci imperium, czyli idea „Europy Stu Flag”,

zachowującej  jedność  geopolityczną  i  cywilizacyjną,  przy  zachowaniu

odrębności  kulturowych,  językowych,  etnicznych  poszczególnych  części

składowych58.

Prócz  wyżej  wymienionych,  wspomnieć  należy  jeszcze  o  silnym

antyamerykanizmie  i  antyimperializmie,  które  to  –  w  zasadzie  –  traktowane  są

synonimicznie,  jak  również  o  etosie  heroicznym,  przeciwstawianym  etosowi

burżuazyjnemu (materializm, kult pieniądza)59. 

Najważniejszą  różnicą  na  poziomie  samych  doktryn  jest brak  eksplicytnego

nacjonalizmu w przypadku ND60(nacisk na lokalizm, regionalizm itp.).  W przypadku

terceryzmu, nacjonalizm jest elementem kluczowym.

W kwestii stosunku do religii, wymienić można trzy opcje światopoglądowe w

ramach  terceryzmu:  a)  chrześcijańska,  b)  racjonalistyczno-materialistyczna  i  c)

neopogańska  i  ezoteryczna61.  Zaznaczyć  jednak  przy  tym  trzeba,  że  w  zasadzie

wszystkie  warianty  światopoglądowe  łączy  poszukiwanie  nowej  duchowości,  co

prowadzi  do  odrzucenia  zarówno otwarcie  afirmowanego  materializmu,  jak  i  religii

zorganizowanej62.  Generalnie,  organizacje  tercerystyczne  prezentują  siebie  oficjalnie

bądź jako integralnie chrześcijańskie (nacjonalizm w pełni podporządkowany zasadom

religii chrześcijańskiej), bądź jako świeckie, rozgraniczające religię i politykę (religia to

sprawa prywatna) – tyczy to się również przedstawicieli grup neopogańskich (aby nie

tworzyć niepotrzebnych podziałów). Innymi słowy, religia nie jest głównym punktem

58 K. Karczewski, op. cit., s. 115. Zaznaczyć jednak trzeba, że w przypadku ND jako podstawową część
składową  postulowanej  Europy  imperialnej  rozumie  się  regiony,  grupy  etniczne,  czy  też  „małe
narody”  jak  np.  Baskowie,  Walijczycy,  Bretończycy,  Korsykanie  itp.,  w  przeciwieństwie  do
centralistycznych i „jakobińskich” państw narodowych. 

59 Ibidem, s. 248.
60 Alain de Benoist wyrażał się dosyć krytycznie o nacjonalizmie.  Por. A. de Benoist,  Nationalisme:

phénoménologie et critique [w:] Idem, Critiques – Théoriques, Losanne 2002, ss. 85-88.
61 K. Karczewski, op. cit., s. 125.
62 Ibidem.
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zainteresowania grup tercerystycznych. Inaczej jest w przypadku ND, dla której sfera

religijna od początku znajdowała się w głównej sferze zainteresowań. Poza tym, nurt

zawsze otwarcie deklarował „pogański” światopogląd.

Podsumowując, ND jest to nurt intelektualny i metapolityczny skupiający się na

tworzeniu  fundamentów  teoretycznych  w  celu  przezwyciężenia  paradygmatu

nowoczesności, podczas gdy terceryzm jest to nurt polityczny, będący próbą stworzenia

praktycznej alternatywy dla liberalnego kapitalizmu i marksistowskiego socjalizmu. 
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KONKLUZJE

Nouvelle Droite jest nurtem intelektualnym, który niewątpliwie idzie całkowicie

w poprzek dominujących trendów intelektualnych,  kulturowych i  politycznych – nie

tylko ostatnich lat, ale wręcz ostatnich kilkunastu wieków. Na poziomie politycznym,

ND stoi w opozycji do liberalizmu, na poziomie filozoficznym – do indywidualizmu, na

poziomie religijnym – do chrześcijaństwa. W związku z tym, nie może dziwić opór jaki

budzi  ze  strony bardzo różnych środowisk.  Z  drugiej  jednak strony,  trzeba  również

zauważyć, że w związku z tym, iż nie jest to ruch stricte  polityczny, jego ambicją nie

jest  też  szybkie  osiągnięcie popularności.  Cel,  jaki  stawiał  sobie  nurt,  to  zdobycie

hegemonii  kulturowej,  gdyż to dopiero umożliwia jakąkolwiek, radykalną zmianę w

pożądanym  kierunku.  W  tym  celu,  de  Benoist,  współtworząc  ND,  przeszedł  z

działalności politycznej do intelektualnej. Niezbędne było bowiem wytworzenie kontr-

kultury  intelektualnej,  która  mogłaby  stanowić  alternatywę  dla  nurtów  post-

chrześcijańskich i liberalno-nowoczesnych. 

Pokusić się można o tezę, iż ND powstał jako swego rodzaju próba odpowiedzi

na coś, co określić by można jako kryzys kultury Zachodu lub duchowe wyczerpanie

Zachodu1. ND wypracował dosyć spójny zespół poglądów, jeśli nie wręcz kompleksowy

światopogląd,  obejmujący  kwestie  religijne,  filozoficzne  jak  również  polityczne.

Próbując podsumować całość idei ND, najprościej jest określić go jako radykalnie anty-

monoteistyczny. Nurt dostrzega bowiem właśnie w monoteizmie czynnik destrukcyjny

par excellence. Można wręcz powiedzieć, że ND mobilizuje wszystkie siły twórcze po

to,  by stworzyć kompleksowy światopogląd zdolny do rywalizowania z  1500-letnim

dziedzictwem monoteizmu w Europie – zadanie tyleż ambitne, co karkołomne, jeśli nie

wręcz utopijne. 

W powyższym celu, nurt wypracował specyficzną dla siebie wizję i interpretację

historii,  będącą  pochodną  poglądów  na  religię.  To  właśnie  historia  jest  polem

prawdziwej bitwy ideologicznej i kulturowej. Jej reinterpretacja jest jednym kluczowym

wątków w systemie  ND.  Selektywna  eksploracja  dziejów  europejskich  ma,  według

Oliviera Moosa, zadanie podwójne. Po pierwsze, odpowiada na potrzebę „naukowej”

podstawy dla konstrukcji pamięci i tożsamości „autentycznie” europejskiej  (implicite

niechrześcijańskiej).  Po  drugie,  skierowana  jest  do  europejskich  elit  w  celu

1 K.  Krzysztofek,  M.  S.  Szczepański,  Zrozumieć  rozwój.  Od  społeczeństw  tradycyjnych  do
informacyjnych, Katowice 2005, s. 263.
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zaproponowania  nowego,  „prawicowego”  przewartościowania  dziedzictwa

europejskiego  „pogaństwa”2.  Przeprowadzona zostaje  osobliwa  rekonstrukcja  historii

Europy,  gdzie  właściwe  jej  korzenie  kulturowe  i  tożsamościowe  lokowane  są  w

antycznej  Grecji,  Rzymie  i  w  barbarzyńskich  ludach  Północy,  a  jednocześnie

podkreślona  zostaje  obcość  chrześcijaństwa  wobec  autochtonicznej  duchowości  i

mentalności.  Trwałość indoeuropejskich struktur myślowych,  pomimo wielosetletniej

chrystianizacji ludów europejskich, tłumaczona zaś jest tym, iż religia (w przypadku

przedchrześcijańskiej  duchowości)  postrzegana jest  jako nierozerwalnie  powiązana z

modus vivendi danej kultury i jej światopoglądem. Kultury z kolei uważane są za byty

nieredukowalne, ergo są to właściwe podmioty dziejów. Taka wizja umożliwia więc

absolutystyczne  postrzeganie  historii  jako  zderzenie  mentalności  (indo-)europejskiej,

„autentycznej”  dla  ludów  europejskich,  i  judeochrześcijańskiej,  „bliskowschodniej”,

monoteistycznej.  Oczywistym  celem  takich  zabiegów  intelektualnych  jest  próba

oddzielenia chrześcijaństwa od tożsamości europejskiej poprzez „zdemaskowanie” tej

religii jako z gruntu obcej dla homo europaeus.

W  miejsce  chrześcijaństwa,  jako  religii  właściwej  i  zgodnej  z  duchem

europejskim,  stawiane  jest  „pogaństwo”.  Rzecz  jasna,  jest  to  pewnego  rodzaju

anachronizm, gdyż jedno,  homogeniczne „pogaństwo” nigdy  de facto  w dziejach nie

występowało. By nadać swej koncepcji naukowej wiarygodności, myśl ND zwraca się

w  stronę  studiów  indoeuropejskich  potraktowanych,  bez  wątpienia,  w  sposób

instrumentalny.  Struktura  trójfunkcyjna  Dumézila  zajmuje  symboliczne  i  centralne

miejsce w systemie ND, gdyż postrzegana jest jako matryca „jednocześnie historyczna i

mityczna  rzekomo  autentycznej  tożsamości  europejskiej”3.  To  ona  właśnie  ma  być

wspólnym  mianownikiem  poszczególnych  religii  ludów  europejskich.  To  ona  daje

możliwość mowy o „pogaństwie” jako takim, jak również o spuściźnie lub „tradycji

indoeuropejskiej”. Jednakże to, czy można w ogóle mówić w niniejszym kontekście o

(trwającej  nieprzerwanie  kilkanaście  stuleci)  „tradycji”  czy  też  spuściźnie

indoeuropejskiej pozostaje wysoce dyskusyjne – od razu przychodzi na myśl koncepcja

tradycji wynalezionych Erica Hobsbawma i Terence’a Rangera4. 

2 O.  Moos,  Les  intellectuels  de  la  Nouvelle  Droite  et  la  religion.  Histoire  et  idéologie  d'un
antichristianisme de droite (1968-2001), Freiburg 2005, s. 93.

3 Ibidem, s. 94.
4 Według  brytyjskiego  historyka  Erica  Hobsbawma,  tradycja  wymyślona  to  zespół  działań  o

charakterze rytualnym lub symbolicznym, rządzonych zwykle przez jawnie bądź milcząco przyjęte
reguły.  Celem ich  tworzenia  jest  przyjęcie  przez  ludzi  określonych norm i  wartości  poprzez  ich
powtarzalność.  Ma to służyć zbudowaniu przekonania o kontynuowaniu przeszłości.  Wymyślanie
tradycji polega na formalizacji i rytualizacji. Hobsbawm wymienia trzy typy tradycji wymyślonych:
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Powyższe rozważania nie mają jednak waloru wyłącznie historycznego. Mimo

tego, że religia chrześcijańska nie pełni już w świecie zachodnim roli Bergerowskiego

„świętego baldachimu”5,  nie  znaczy to  jednak,  iż  jej  oddziaływanie dobiegło końca.

Przypomnijmy, że de Benoist dostrzega genezę współczesnych, nowoczesnych struktur

politycznych w teologii chrześcijańskiej. Chrześcijaństwo miało bowiem jako pierwsze

wycofać  „ontologiczne  zakotwiczenie”  człowieka  z  jego  egzystencji  społecznej,

przenosząc  ciężar  na  duszę,  co  było  początkiem  postrzegania  człowieka  jako  bytu

niezależnego  od  kontekstu  społeczno-kulturowego.  To  właśnie  ta  antropologia

przygotowała  grunt  pod  zachodni  indywidualizm  i  liberalizm.  Monoteistyczno-

uniwersalistyczne  klisze  myślowe  mają  być  powodem  postrzegania  zachodnio-

nowoczesnych  struktur  politycznych  jako  bezalternatywnych,  co  skutkować  ma

pragnieniem  i  staraniem  państw  zachodniego  kręgu  kulturowego,  by  cały  świat

dostosował się do ich „jedynie słusznego”, „jedynie prawdziwego” modelu rozwoju.

Jakiekolwiek alternatywy, które podważają kardynalne idee zachodnio-nowoczesnego

ordo (np. nie uwzględniające lub idące na przekór idei praw człowieka) są z automatu

utożsamiane  z  zacofaniem,  barbarzyństwem,  czy  też  –  w  najlepszym  wypadku  –

wczesnym etapem rozwoju (który,  implicite, ma tylko jeden możliwy kierunek i cel).

Innymi słowy, mentalność dawnego chrześcijańskiego misjonarza-kolonizatora ciągle

utrzymuje się w umysłach europejskich elit politycznych, acz w świeckiej formie6. 

a) tradycje służące wzmacnianiu poczucia przynależności i jedności wewnętrznej grupy – wspólnoty
rzeczywistej lub wymyślonej, b) tradycje służące umacnianiu i legitymizowaniu instytucji i pozycji
władzy  i  c)  tradycje  służące  głównie  upowszechnianiu  i  wpajaniu wierzeń,  systemów wartości  i
konwencjonalnych  sposobów  zachowania.  W  kontekście  nurtu  ND,  interesujący  wydaje  się
zwłaszcza  poniższy  fragment:  „Jest  rzeczą  oczywistą,  że  bardzo  wiele  instytucji  politycznych,
ruchów i grup ideologicznych – w tym nacjonalizm – miało tak bezprecedensowy charakter, że trzeba
było wymyślić nawet ciągłość historyczną, na przykład bądź przez stworzenie starożytnej przeszłości
sięgającej o wiele dalej niż rzeczywista ciągłość (…), bądź przez fałszerstwo (…). Możliwe jednak,
że tam, gdzie tradycje są wymyślane, często dzieje się tak nie dlatego, że dawnych zwyczajów nie ma
lub przestały być żywotne, lecz dlatego, że rozmyślnie się z nich rezygnuje, Tak właśnie było z XIX-
wieczną, liberalną ideologią zmiany, która – świadomie opowiadając się przeciwko tradycji, a za
gruntowną innowacją – notorycznie nie umiała zapewnić istnienia autorytetów więzi społecznych,
uważanych dawniej  za  oczywiste,  i  tworzyła  próżnię,  która,  być  może,  musiała  być  wypełniana
wymyślonymi  treściami  (…).  To,  że  przedindustrialne  obyczaje  na  dłuższą  metę  były  nie  do
pogodzenie  ze  zrewolucjonizowanym  w  znacznym  stopniu  społeczeństwem,  jest  rzeczą
niezaprzeczalną,  czym  innym  jednak  są  problemy  wynikające  z  nagłego  odrzucenia  dawnych
obyczajów przez  ludzi,  którzy  uważali  je  za  przeszkody  na  drodze  postępu  albo,  co  gorsza,  za
groźnych przeciwników”.  E.  Hobsbawm,  T.  Ranger  (red.),  Tradycja  wynaleziona,  Kraków 2008,
ss. 15-16.

5 P.  Berger,  Święty  baldachim.  Elementy  socjologicznej  teorii  religii,  Kraków  2005;  G.  Davie,
Socjologia religii, Kraków 2010, ss. 87-89.

6 „Zachód,  w moich  oczach,  zrodził  się  z  pewnego napięcia  między  dwoma,  kontradyktoryjnymi,
źródłami.  Opiera się on na pewnym kryzysie tożsamościowym, którego rozwiązanie polegało,  w
czasie wieków, na eksporcie swoich własnych rozterek w świat, wciąż utwierdzając swoją tożsamość
poprzez destrukcję innych tożsamości i propagując wszędzie tę «cywilizację pustki», etnobójczą w
swej istocie”. A. de Benoist, Th. Molnar, Éclipse du sacré, Paris 198, ss. 216-217.
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W związku z powyższym, de Benoist proponuje spojrzeć na politykę na sposób

„politeistyczny”,  tj.  mniej  eurocentryczny  i  arogancki,  nieco  bardziej  skromny  i

powściągliwy,  skłonny  do  realnej,  a  nie  tylko  deklaratywnej,  akceptacji  różnic

kulturowych, które wpływają na występowanie odmiennych struktur politycznych od

tych,  uznanych  za  „zdroworozsądkowe”  i  jedynie  słuszne  w  świecie  zachodnim.

Postulowany przez Francuza pluralizm, na różnych poziomach, ma być odbiciem idei

wielobóstwa,  traktowanej  jako  pozytywny,  normatywny  wzorzec.  Znajdować  ma  to

zastosowanie  zarówno  na  poziomie  globalnym  („pluriwersum”  –  świat

wielobiegunowy),  jak  i  lokalnym,  tj.  pochwała  regionalizmu  i  głęboki  sceptycyzm

wobec  jakiejkolwiek centralizacji  politycznej,  która  prowadzić  ma zawsze  do  erozji

lokalnych odrębności kulturowych, które widziane są, w perspektywie ND, jako dobro

samo  w  sobie.  Ponadto,  głęboki  sceptycyzm  wobec  zapędów  centralistycznych

(„monoteistycznych”) stanowić ma najlepsze zabezpieczenie przed totalitaryzmem. 

Z  podobnych  względów,  de  Benoist  wyraża  krytyczne  stanowisko  wobec

globalnego  kapitalizmu,  uważanego  za  (anty-)kulturowy  walec,  który  wszystko  i

wszystkich zrównuje do poziomu jednolitego modelu konsumpcjonizmu, niszcząc w ten

sposób wszelkie  kulturowe odrębności.  Globalny kapitalizm, wkraczając na coraz to

nowe rynki, powodować ma ponadto zachwianie równowagi lokalnych „ekosystemów”

społeczno-ekonomicznych,  co  w  ostatecznym rozrachunku  powodować  ma  masową

pauperyzację, jak również erozję więzi społecznych i osłabianie lokalnych instytucji. W

związku  z  tym,  de  Benoist  proponuje,  w  przypadku  krajów  Trzeciego  Świata,

reorientację lokalnych gospodarek przede wszystkim na potrzeby lokalnej społeczności

w miejsce dostrajania się za wszelką cenę do wymogów rynku światowego. 

Choć Zachód znajduje się obecnie na niewątpliwie wysokim poziomie rozwoju

naukowego,  technologicznego  i  gospodarczego,  to  pod  względem  kulturowym,

religijnym duchowym, dostrzec można, zdaniem de Benoist, symptomy wyczerpania.

Chrześcijaństwo  nie  stanowi  już  bowiem  dla  Zachodu  „motoru  działania”,  czy  też

„oparcia  aksjologicznego”,  jednocześnie  miejsce  to  pozostaje  puste.  Niczym

niepohamowana  konsumpcja,  jednostkowa  samorealizacja  czy  też  „ciepła  woda  w

kranie”  nie  wystarczy,  zdaniem Francuza,  by zapełnić  tę  lukę.  Ujmując  to  prościej,

współczesny Europejczyk jest wyjałowiony duchowo i, w związku z tym, ma problemy

z własną tożsamością. Źródła tego problemu nie są polityczne i, co za tym idzie, nie da

się ich rozwiązać środkami politycznymi. Problem leży w sferze duchowej, moralnej,

kulturowej  –  Europejczyk  wyobcował  się  z  własnej,  autochtonicznej,  tożsamości  i
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zatracił poczucie tego, czym właściwe jest europejskość. Ta właśnie kwestia, zdaniem

Moosa,  stanowi „obsesję” intelektualistów ND, tj.  znaleźć odpowiedź na pytania:  a)

„kim jestem?” i  b)  „jakie  jest  moje  pochodzenie?”7.  Podsumowując,  całą  misję  ND

sprowadzić można do próby dania Europejczykowi jasnej odpowiedzi na właśnie te,

fundamentalne  pytania.  Rozwiązania jakie  nurt  ND  proponuje,  są  jasne:  korzenie

Europy  leżą  w  „pogańskiej”,  politeistycznej,  indoeuropejskiej  spuściźnie  duchowej.

Odzyskanie  tego  właśnie,  utraconego  dziedzictwa,  jest  kluczem  do  kulturowego  i

duchowego renesansu cywilizacji europejskiej. 

Funkcję religii w myśli Nowej Prawicy Alaina de Benoist określić można jako

fundamentalną. Pełni ona rolę paradygmatyczną, stanowi kardynalny punkt odniesienia.

Religia jawi się jako podstawowy czynnik cywilizacyjno-twórczy. Wszelkie rozważania

szczegółowe  wypływają  bowiem  z  uznania  religii  za  właściwą  podstawę  zjawisk

społecznych, politycznych. 

Pojęcie (judeo-)chrześcijaństwa, w twórczości francuskiego autora, pełni ważką

rolę  symboliczną.  Ujmowane jest  ono jako źródło  wywrotowości,  jako podstawowy

powód  dla  którego  nastąpiła  rewolucja  mentalna  i  antropologiczna  w  obrębie

cywilizacji  europejskiej.  Chrześcijaństwo  jest  tym,  co  spowodowało  wyobcowanie

Europejczyków z ich oryginalnej, przedchrześcijańskiej, indoeuropejskiej, „pogańskiej”

tożsamości.  Jest  tym,  co  wprowadziło  do  mentalności  europejskiej  ujednolicający

egalitaryzm, wyobcowujący od świata dualizm, jak również głęboką nietolerancję. 

Kwestia religijna zajmuje miejsce centralne w strukturze całości i warunkuje ona

resztę wszystko inne. Cały system jest na niej zbudowany i wokół niej – obudowany.

ND nie jest ruchem, którego celem są zmiany stricte  polityczne. Jest to ruch, którego

dążeniem  są  zmiany  paradygmatyczne.  Nie  idzie  o  to,  by  „prawica”  (jakkolwiek

rozumiana) przejęła władzę. Natomiast o to, by zakończyć „cykl egalitarny” i zacząć

nową epokę w dziejach Europy. Chodzi o to, by doprowadzić (poprzez „metapolitykę”)

do  całkowitego  demontażu  systemu  społeczno-kulturowego  zbudowanego  na

chrześcijaństwie-egalitaryzmie  i  podjąć  próbę  zbudowania  nowej  Europy  na

fundamencie  pogańskiej,  politeistycznej  mentalności  i  aksjologii  poprzez  (ponowne)

sięgnięcie do indoeuropejskich źródeł duchowości. Celem ostatecznym jest kulturowy

renesans  Europy  –  tj.  Europy  sensu  proprio  (a  nie  tworzenie  drugiego,  lepszego

7 O. Moos, op. cit., s. 111.
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„Zachodu”).  Aby  to  zrealizować,  odzyskana  zostać  musi  „oryginalna,  substancjalna

tożsamość Europejczyków, [ich] tożsamość etno-kulturowa”8.   

W późniejszym etapie  rozwoju myśli  ND (mniej  więcej  od lat  90.),  krytyka

chrześcijaństwa zeszła jednak na dalszy plan, w kierunku wręcz sui generis relatywnej

indyferencji. Ciężko wskazać dokładny moment w którym przemiana nastąpiła. Był to

raczej  długotrwały  proces,  uwarunkowany  najprawdopodobniej  m.in.  coraz  większą

sekularyzacją społeczeństwa francuskiego, zmniejszającą się rolą Kościoła, jak również

nową generacją GRECE-istów i ewolucją myśli samego de Benoist9. Nadmienić należy,

iż  w  ramach  idei  ND  nie  nastąpiła  żadna  fundamentalna  zmiana  „Wulgaty”

antychrześcijańskiej. Żadne tezy wyjściowe nt. religii nie zostały poddane rewizji. Jest

to raczej kwestia innego rozłożenia akcentów, jak również skupienia się na nieco innych

tematach  (skierowanie  ostrza  krytyki  przede  wszystkim  w  stronę  liberalizmu  i

globalnego kapitalizmu). Poza tym, warto zwrócić uwagę, że w swej wczesnej fazie,

nurt ND stawiał na ideologiczną wyrazistość. Jednak, w ciągu ewolucji, coraz bardziej

widoczny stawał się „gust niuansu” i większe wyważenie w sądach10. Nie ulega jednak

wątpliwości, że radykalny antymonoteizm nadal stanowi cechę konstytutywną Nouvelle

Droite. 

Podsumowując, nurt ND postawił sobie za cel skonstruowanie tożsamości, która

w  oczywisty  sposób  stawiała  się  w  kontrze  do  pamięci  historycznej  większości

społeczeństwa  francuskiego  (europejskiego).  Została  ona  zbudowana  za  pomocą

selektywnego,  tj.  antychrześcijańskiego,  odczytania  dziejów  tak,  aby  wykazać  jej

prawomocność i nadać jej swego rodzaju „autentyczność”. 

8 P. A. Taguieff, Sur la Nouvelle Droite, Paris 1994, s. 81.
9 O. Moos, Les intellectuels de la Nouvelle Droite et la religion…, s. 112.
10 Ibidem, s. 114.
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