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Miejsce i rola religii w myśli francuskiej Nowej Prawicy.

Koncepcje ideowo-polityczne Alaina de Benoist (1968-2006)

Problematyka i cel badawczy:

Niniejsza rozprawa doktorska ma na celu zbadanie roli, jaką odgrywa religia 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) obszerność spuścizny ideowej ND.

Dokładne określenie i zdefiniowanie Nouvelle Droite jest zadaniem niełatwym. Poza tym, że

jest  to  ruch  niejednorodny,  charakteryzuje  go  wielopłaszczyznowość.  Nie  jest  to  ruch  stricte

polityczny,  religijny,  (kontr)-kulturowy.  Jego  elementami  składowymi  są  zarówno  filozofia,

religioznawstwo,  socjologia,  politologia,  nauki  prawne,  czy  nawet  socjobiologia.  Można  by go

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

jakiegoś głównego elementu, konstytutywnego elementu lub dziedziny, która warunkowałaby całą

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

można jako ruch neopogański. Sam termin „Nowa Prawica”, wyraźnie implikujący skupienie na

sferze polityki nie został ukuty przez samych reprezentantów nurtu, lecz jest to łatka nadana 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-tank 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 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 działacza

komunistycznego – Antonio Gramsciego. Za włoskim marksistą, A. de Benoist twierdzi, iż 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 A. 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 Benoist, wywodzić należy od chrześcijaństwa, gdyż są to jego idee w laickiej

postaci. 

Niniejsza prac skoncentrowana jest się na ujęciu religii w myśli de Benoist, miejsca i roli

jaką spełnia ona w koncepcjach ideowopolitycznych francuskiego myśliciela. Zamiarem pracy 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  celu  adekwatnego  zbadania  myśli  de  Benoist  w  przedstawionym  kontekście

zastosowane zostało  podejście  interdyscyplinarne,  łączącego elementy filozofii,  religioznawstwa

jak i politologii.

Pytania badawcze: 

1. Jaką rolę odgrywa religia w całości systemu ideowego Nouvelle Droite? 

2. Jaką rolę, wg de Benoist, odegrało chrześcijaństwo w dziejach Europy?

3. Czym było, wg de Benoist,  „pogaństwo” w Europie przedchrześcijańskiej i czym

różniło się od chrześcijaństwa?

4. Jakie  są,  wg  de  Benoist  długofalowe  konsekwencje  przyjęcia  chrześcijaństwa  w

Europie i jak przekładają się na sferę polityczną?



Metodologia:

Niniejsza  praca  sytuuje  się  głównie  w  obrębie  politologii  religii,  rozumianej  jako

subdyscyplina religioznawstwa, 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 przyjęcie

cezury czasowej  w odniesieniu do nurtu.  Na potrzeby pracy,  przyjęte  zostały następujące ramy

czasowe: początkiem jest rok 1968 – rok powołania do życia GRECE; końcem jest rok 2006 – rok

wydania  ostatniej  istotnej  książki  de  Benoist  nt.  religii  –  Jésus  et  ses  frères.  Analiza  jest  trój-

poziomowa: pierwszą linią są publikacje samego de Benoist (ze szczególnym uwzględnieniem tych

o tematyce religijnej), jak myślicieli ND idących po jego linii ideowej; drugą linią są wywiady z de

Benoist  (w  celach  ewentualnego  doprecyzowania  treści  z  książek);  trzecia  linia  to  pytania

bezpośrednio do de Benoist. 

W pracy zastosowana została perspektywa hermeneutyczna, dążącą do odkrycia i ukazania

wewnętrznego sensu dzieł de Benoist oraz wykazania jej 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  –  przyjęta  została  również  perspektywa  anty-redukcjonistyczna,  jednakże  z

zaznaczeniem, że szczegółowo zanalizowane zostały zagadnienia powiązane ze sferą religijną 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,  w celu porównania ND z innymi,

pokrewnymi nurtami ideowymi. 

Zarys struktury pracy:

Rozdział  pierwszy  przedstawia  drogę  myśli  de  Benoist  –  ścieżkę  jego  rozwoju

intelektualnego aż do powołania do życia  GRECE.  Drugi  rozdział  poświęcony  jest podstawom

ideowym ND, jak również zawiera zarys jego stopniowej  ewolucji.  Trzeci  rozdział  przedstawia

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

perspektywie ND.  Piąty rozdział  przedstawia teologię polityczną ND – jak „pogaństwo” nowo-

prawicowe przekłada się  na poglądy w sferze politycznej.  Szósty rozdział  traktuje  o islamie w

perspektywie ND. Rozdział siódmy, końcowy,  ma charakter komparatystyczny, gdzie porównana

zostanie ND z innymi, podobnymi nurtami ideologicznymi. 



Stan badań:

Najbardziej  wyczerpującym  opracowaniem  myśli  de  Benoist  jest  z  pewnością  Sur  la

Nouvelle Droite autorstwa P. A. Taguieffa (1994). W języku francuskim wymienić można również

rozprawę doktorską  Les paganismes de la Nouvelle Droite (1980-2004) pióra S. Francois (2005),

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

antichristianisme de droite (1968-2001) autorstwa O. Moosa. W sferze anglojęzycznej, pojawiły się

opracowania nurtu m.in.:  Where have all the fascists gone? i  Rethinking the French New Right.

Alternatives to modernity T. Bar-Ona, Against Democracy and Equality – the European New Right

(1990)  T.  Sunić’a,  New  Culture,  New  Right:  Anti-Liberalism  in  Postmodern  Europe (2013)

M. O’Meara’y.  W Polsce nurt  ten jest  bardzo słabo zbadany. Pojawiły się zaledwie pojedyncze

artykuły, najczęściej nienaukowe. Można wymienić min.: J. Tomasiewicza  Przeciwko równości i

demokracji („Myśl Polska”, 1993), M. Konopko Nowa Prawica, Nowa Kultura, Nowe Pogaństwo

(Fronda,  1997),  R.  Mozgola  Wybieramy  «trzecią  drogę».  Alain  de  Benoist  o  «dekolonizacji»

Europy”  (Templum  Novum,  2012),  A.  Dziermanta  Europejska  Nowa  Prawica  i  perspektywa

białoruska (Pressje, 2010), K. Tyszki-Drozdowskiego  Alain de Benoist. Ponad lewicą i prawicą

(„Pressje”, 2019), wywiad na temat z A. Wielomskim („Odmrocze”, nr 8/91) jak i wywiad z de

Benoist  autorstwa  P.  Bielawskiego  (Trygław,  2015).  Z  artykułów  stricte naukowych  wymienić

można J. Stobieckiego Alain de Benoist i Francuska Nowa Prawica – twórcy prawicowej strategii

metapolitycznej („Przegląd  Politologiczny”,  2003)  i  cztery  artykuły  P.  Bielawskiego: Od

tradycjonalizmu  do  futuryzmu.  Archeofuturyzm  Guillaume’a  Faye’a („Athenaeum”,  2018),

Demokracja  organiczna  Alaina  de  Benoist  jako  alternatywa  dla  globalistycznej  demokracji

liberalnej,  („Politeja”,  2019),  Prawa  człowieka  –  religia  obywatelska  Zachodu.  Perspektywa

Europejskiej  Nowej  Prawicy  („Athenaeum”,  2020) i  Bunt przeciwko jednobiegunowemu światu,

czyli antykolonializm „z prawa”. Perspektywa Nowej Prawicy Alaina de Benoist („Społeczeństwo i

Polityka”, 2020). Mimo licznych tłumaczeń książek Benoist na inne języki (angielski, niemiecki,

hiszpański,  włoski,  rosyjski),  w  języku  polskim  nie  pojawiła  się  jak  dotąd  ani  jedna.  Do

dzisiejszego  dnia  nie  ma  również  żadnego,  syntetycznego,  naukowego  opracowania  myśli

francuskiego filozofa. 
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