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 Praca doktorska Pana Magistra Pawła Bielawskiego, nie mam tu żadnych 

wątpliwości, jest pracą bardzo dobrą. Jest więc w moim przekonaniu rozprawą 

rzetelną, starannie i logicznie skonstruowaną, ugruntowaną we właściwym materiale 

źródłowym oraz należycie i w szerokim zakresie odwołującą się do literatury przedmiotu, 

co do doboru której nie można mieć w zasadzie większych zastrzeżeń. A postawione na 

wstępie tezy są jasne i wyraziste, następnie zaś, w dalszym toku narracji, odpowiednio 

rozwinięte i udokumentowane. W sumie zatem, co najważniejsze, otrzymujemy pełny 

obraz istotnego, choć dyskusyjnego, nurtu duchowości i filozofii nowoczesnego Zachodu, 

mocno przy tym - trzeba to tutaj podkreślić - zdystansowany od znamiennych dla owego 

obszaru i charakteryzujących się rozmaitymi skrajnościami podejść ideologicznych. Nie 

znaczy to oczywiście, że Autor abstrahuje od ideologicznego wymiaru Nowej Prawicy 

francuskiej (Nouvelle Droite, ND) - to zresztą niemożliwe, bo to przecież jeden z „rdzeni” 

owej formacji - lecz stara się przeprowadzić analizy w tym względzie sine ira et studio. 

 Chciałbym też, pisząc ową recenzję, podkreślić z niemałą satysfakcją, że Pan 

Magister Bielawski sytuuje się, najzupełniej rzecz jasna autonomicznie i bez mojego 

bezpośredniego wpływu, w polu badawczym bliskim temu, które zakreśliłem w swoim 

studium Mity tradycjonalizmu integralnego. Julius Evola i kultura religijno-filozoficzna 

prawicy (Warszawa 1998, Wydawnictwo IFiS PAN). W pewnej zatem mierze kontynuuje 

On, na kolejnym już kulturowym obszarze i w okresie chronologicznie późniejszym, 

uważne, racjonalne analizy intelektualnego dorobku skrajnej prawicy zachodniej, z 

rozmaitych względów ważnego, lecz  podlegającego zarazem radykalnie dualistycznym i 
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nierzadko interpretacjom - z jednej strony więc stygmatyzowanego, z drugiej strony 

podlegającego niemal quasi-religijnemu uwzniośleniu. 

 Tradycjonalizm integralny - czy to w ujęciu Renê Guênona, czy też w interpretacji 

Juliusa Evoli - jest naturalnie jednym tylko z „miejsc rodnych” oraz wątków Nowej 

Prawicy, czego Autor jest najzupełniej świadomy, dając temu wyraz w ostatnim, 

kontekstualnym niejako rozdziale rozprawy (Nouvelle Droite a inne pokrewne nurty, s. 

197-212). We fragmencie tym Pan Magister w syntetyczny, może nawet skrócony sposób, 

a przy tym na ogół trafnie charakteryzuje, ukazując podstawowe podobieństwa i różnice, 

obok właśnie tradycjonalizmu integralnego, takie nurty jak nacjonalizm integralny 

reprezentowany przez Action Française, lewicowy dependyzm (teoria de la dependencia) 

o latynoamerykańskim głównie, lecz nie jedynie, rodowodzie i kształcie, wreszcie 

terceryzm, czyli poszukiwanie Trzeciej Drogi między marksizmem a liberalnym 

kapitalizmem. Wydaje mi się - to pewna tylko sugestia dla Autora, nie zaś kategoryczne 

zalecenie - że zestaw ten, zwłaszcza w obecnej sytuacji, należałoby uzupełnić o 

geopolityczną, imperialną, nader heterogeniczną i antyliberalną Czwartą Teorię 

Polityczną Aleksandra Dugina, nie bez kozery zwanego „filozofem Putina”, która „ideę 

rosyjską”, mitologię „Trzeciego Rzymu”, duchowość prawosławnego starowieria oraz 

eurazjatyzm łączy w dość koherentny system między innymi z „konserwatyzmem 

rewolucyjnym” Republiki Weimarskiej, tradycjonalizmem integralnym, ideologią Nowej 

Prawicy, satanizmem w wersji Aleistera Crowleya i innymi tradycjami ezoterycznymi, 

zarówno zachodnimi, jak i wschodnimi. 

 Wszystko to stanowi jednak wątki wprawdzie niezbędne, dobrze ukazujące 

znaczenie i paradoksalny nierzadko modus obecności Nowej Prawicy francuskiej w 

kulturze i ideologii współczesnej, lecz oczywiście w znacznej mierze kontekstualne. 

 Zasadniczy natomiast jej zrąb stanowi rekonstrukcja poglądów Nowej Prawicy, w 

szczególności jej duchowego lidera i twórcy - Alaina de Benoist. 

 W precyzyjnej Konkluzji (s. 213-218) Pan Magister Bielawski bardzo dobrze 

rozpoznaje podstawowe aspekty tego intelektualnego fenomenu. Jest to więc jego 

zdaniem ruch radykalnie zrewoltowany i radykalnie, by tak powiedzieć, „zaprzeczny”: 

nurt, „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 
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chrześcijaństwa” (s. 213). Nurt też zarazem nie tyle polityczny, ile zmierzający - pod 

niewątpliwym patronatem ideowym Antonia Gramsciego - do zdobycia hegemonii 

kulturalnej, zatem „wytworzenia kontrkultury intelektualnej, która mogłaby stanowić 

alternatywę dla nurtów postchrześcijańskich i liberalno-nowoczesnych” (tamże). 

Słusznie zatem Autor rozprawy dostrzega w nim „karkołomne, jeśli nie wręcz utopijne” 

zamierzenie zbudowania swoistego systemu - w miarę koherentnego „światopoglądu, 

obejmującego kwestie religijne, filozoficzne, jak również polityczne” i stanowiącego próbę 

odpowiedzi na widomy kryzys zachodniej kultury - określając znakomicie ten kierunek 

„jako radykalnie antymonoteistyczny”. „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” (tamże). Z tego 

względu rozpoznaje w podobnym dążeniu sui generis bitwę o historię, o nową wizję oraz 

interpretację dziejów, stanowiącej tutaj „pochodną poglądów na religię”. 

 Koncepcja owa - pisze dalej Pan Magister - ma dwa fundamentalne przesłania: „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 zaproponowania nowego, «prawicowego» 

przewartościowania dziedzictwa europejskiego «pogaństwa». 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 
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«pogaństwo». Rzecz jasna, jest to pewnego rodzaju anachronizm, gdyż jedno, 

homogeniczne «pogaństwo» nigdy de facto w dziejach nie występowało” (s. 213-214). 

 Jak podkreśla Pan Bielawski, przekonania takie nie mają zaledwie historycznego 

znaczenia. Jakkolwiek bowiem „religia chrześcijańska nie pełni już w świecie zachodnim 

roli Bergerowskiego «świętego baldachimu», nie znaczy to jednak, iż jej oddziaływanie 

dobiegło końca” (s. 215). Stąd de Benoist - należałoby tu być może zastanowić się, czy nie 

jest to przypadkiem echo poglądów Carla Schmitta - „dostrzega genezę współczesnych, 

nowoczesnych struktur politycznych w teologii chrześcijańskiej” (tamże). 

„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 

zachodnionowoczesnych 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 […] są z automatu utożsamiane z zacofaniem, barbarzyństwem, czy też – w 

najlepszym wypadku – wczesnym etapem rozwoju (który, implicite, ma tylko jeden 

możliwy kierunek i cel)” (tamże). Stąd postulowany przez de Benoist pluralizm, który - z 

jednej strony - jest „odbiciem idei wielobóstwa, traktowanej jako pozytywny, 

normatywny wzorzec”, z drugiej natomiast stanowi odrzucenie europocentryzmu i 

„globalnego kapitalizmu, uważanego za (anty-)kulturowy walec, który wszystko i 

wszystkich zrównuje do poziomu jednolitego modelu konsumpcjonizmu, niszcząc w ten 

sposób wszelkie kulturowe odrębności” (s. 216). „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” (tamże). Zatem rzeczywiste „korzenie Europy leżą w »pogańskiej«, politeistycznej, 

indoeuropejskiej spuściźnie duchowej. Odzyskanie tego właśnie, utraconego dziedzictwa, 

jest kluczem do kulturowego i duchowego renesansu cywilizacji europejskiej” (s. 217). 
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 Funkcja więc religii, jak konstatuje Pan Magister Bielawski, jest w refleksji Nowej 

Prawicy francuskiej po prostu „fundamentalna”: „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” (tamże). A zarazem 

„pojęcie (judeo-)chrześcijaństwa […] pełni [tu] ważką rolę symboliczną”; ale jest to rola 

negatywna i destrukcyjna, albowiem religia ta traktowana jest „jako źródło 

wywrotowości, jako podstawowy powód, dla którego nastąpiła rewolucja mentalna i 

antropologiczna w obrębie cywilizacji europejskiej”, jako coś, co spowodowało alienację i 

„wyistoczenie” Europejczyków - ich wyzucie z „oryginalnej, przedchrześcijańskiej, 

indoeuropejskiej, »pogańskiej« tożsamości” (tamże) i poddanie się homogenicznemu 

egalitaryzmowi oraz separującemu od świata dualizmowi. 

 To ośrodkowe miejsce religii, od którego zależne są wszystkie inne elementy 

światopoglądu Nowej Prawicy - zaznacza nader trafnie Autor rozprawy - świadczy jednak, 

że chodzi tu o podejście redukcyjne, o sprowadzenie do sfery ściśle politycznej, do 

zamiaru objęcia władzy przez prawicę. Idzie zatem o „zmiany paradygmatyczne”, o 

zamknięcie „cyklu egalitarnego” i zaczęcie nowej epoki europejskich dziejów. O 

doprowadzenie, poprzez „metapolitykę”, „do całkowitego demontażu systemu społeczno-

kulturowego zbudowanego na chrześcijaństwie-egalitaryzmie” oraz starań o stworzenie 

„nowej Europy na fundamencie pogańskiej, politeistycznej mentalności i aksjologii 

poprzez (ponowne) sięgnięcie do indoeuropejskich źródeł duchowości” (tamże). „Celem 

ostatecznym jest kulturowy renesans Europy – tj. Europy sensu proprio (a nie tworzenie 

drugiego, lepszego «Zachodu»). Aby to zrealizować, odzyskana zostać musi „oryginalna, 

substancjalna tożsamość Europejczyków, [ich] tożsamość etno-kulturowa” (s. 217-218). 

Jakkolwiek więc w swojej późnej historii - sumuje ostatecznie Autor -  obecna w refleksji 

Nowej Prawicy „krytyka chrześcijaństwa zeszła […] na dalszy plan”, ustępując miejsca 

krytyce liberalizmu i światowego kapitalizmu, „nie nastąpiła żadna fundamentalna 

zmiana «Wulgaty» antychrześcijańskiej” i „nie ulega […] wątpliwości, że radykalny 

antymonoteizm nadal stanowi cechę konstytutywną Nouvelle Droite” (s. 218). 

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 
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selektywnego, tj. antychrześcijańskiego, odczytania dziejów tak, aby wykazać jej 

prawomocność i nadać jej swego rodzaju „autentyczność”. 

 Skoncentrowałem się najpierw, jak widać, na mniej więcej dokładnym 

odtworzeniu ważnych i nader interesujących tez i spostrzeżeń zawartych w autorskiej 

Konkluzji. Nie bez powodu. Tę swoistą krótką syntezę - odtworzenie światopoglądowego 

modelu Nowej Prawicy i krytyczne uwypuklenie jego osnownych elementów - uważam 

bowiem za szczególnie istotny fragment pracy. I eksponuje on w sposób nader klarowny, 

wydobywając też rozmaite aporie i antynomie, kształt badanego systemu. 

 Nie znaczy to zarazem wcale, by należałoby zlekceważyć staranny, analityczny 

trud, jaki Autor włożył w rekonstrukcję drogi myśli dokonanej w obrębie Nowej Prawicy. 

Przeciwnie. 

 Obraz owej drogi myśli tworzą dwa zazębiające się z sobą elementy. 

 Pierwszy jest diachroniczny i koncentruje się na zrekonstruowaniu, krok po kroku, 

biografii Alaina de Benoist oraz ewolucji i „szkieletu ideowego” Nowej Prawicy 

francuskiej. „Można podsumować ewolucję ideową ND w najprostszy sposób, poprzez 

określenie definiowanego przez nurt głównego wroga. Początkowo był nim 

antyegalitaryzm. 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). 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 Ameryka” (s. 43). Na pozór to skrótowe spojrzenie wydaje się, 

sprowadzając poglądy Nowej Prawicy do rozmaitych form „zaprzeczności” czy 

negatywizmu, charakter nazbyt redukcyjny. W istocie jednak Autor ma rację: ów 

negatywizm bowiem, jeśli już trzymać się owego terminu, ma charakter dla badanego 

zjawiska podstawowy, pierwotny i wynika on z głębokiego rozczarowania stanem kultury 

Zachodu, rozpoznawanej tu z radykalnym pesymizmem jako kryzysowy czy wręcz 

katastroficzny. A jednocześnie recepty czy odpowiedzi proponowane w badanym kręgu 

wydają się wątłe i zgoła, jak zaznacza Autor, utopijne. Jeśli chodzi natomiast o „szkielet 

ideowy” Nouvelle Droite, Magister Bielawski wskazuje natomiast - to Jego propozycja 
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własna, odmienna od obecnych w literaturze przedmiotu - następujące jego składniki: 

poziom teologiczny, poziom filozoficzny, poziom polityczny. I wskazuje, że przede 

wszystkim w obrębie pierwszego z nich ujawniają się trzy główne idee ruchu, jego jakby 

nienaruszalny rdzeń czy kościec (wszystkie inne obrazy i idee zdają się na tym tle, 

dopowiadam idąc za rekonstrukcjami Autora, epifenomenami czy też powidokami tej 

kluczowej struktury myśli):  „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 

nieredukowalne” (s. 48). Całość jest tutaj zamknięta przywołaniem debat na temat 

ideologicznej tożsamości Nowej Prawicy, wyrażających się przede wszystkim w 

przywołanym przez Pana Bielawskiego pytaniu: „Czy Nouvelle Droite jest «faszyzmem»?” 

(s. 87). Odpowiedź Autora w tej mierze wydaje się dostateczna i stanowczo sytuuje 

badane zjawisko w innym zupełnie miejscu niż chociażby sprzyjający faszyzmowi w jego 

najskrajniejszej odmianie integralny tradycjonalizm evoliański: „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” (s. 89). 

 Drugi składnik rozważań ma charakter synchroniczny i można widzieć w nim 

rodzaj palimpsestu, złożonego już z nawarstwiających się, szczegółowych i erudycyjnych, 

analiz wyróżnionych powyżej „poziomów”, ze oczywistą przy tym ekspozycją jądra 

systemu - wątku religijnego. Omówienie tego obszaru pracy pozostawiam tym samym 

autoreferatowi Pana Bielawskiego - w absolutnym przekonaniu, że zrobi to znacznie 

lepiej ode mnie. 

 Praca nie obywa się jednak niestety - co konstatuję z żalem - bez rozmaitych 

omsknięć gramatycznych i grzeszy też nazbyt swobodną, delikatnie mówiąc, 
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interpunkcją. Wydaje mi się ponadto, choć nie jestem zbytnim zwolennikiem 

wypominania autorom doktoratów oraz habilitacji jakichś niedostatków 

bibliograficznych, że rozprawie przydałaby się lektura, zwłaszcza w jego wersji 

poprawionej z 2011 roku, klasycznego już dzieła Jerzego Szackiego Tradycja 

(Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego). Być może posłużyłaby jej również dobrze 

książka Marcela Gaucheta Odczarowanie świata. Próba politycznej historii religii 

(Warszawa 2022, Biblioteka „Kronos”), zgodnie z którą domniemany kres religii nie 

polega na zupełnym ogołoceniu współczesnego Zachodu z pierwiastka sacrum, lecz na 

swoistym przemieszczeniu owego żywiołu - jego przeniesieniu się niejako z obszaru 

instytucji i praktyk wiary, wciąż przecież istniejących, w sferę niezwiązanej z nimi 

egzystencji wspólnot, zwłaszcza struktur politycznych, oraz jednostek (ciekaw zatem 

byłbym, jak owa idea ma się do ujmowania przez Nową Prawicę nowoczesności jako 

„zlaicyzowanego chrześcijaństwa”). Mogłoby to być zresztą zestawienie o tyle inspirujące, 

że zarówno stworzenie GRECE (Groupement de recherche et d’études pour la civilisation 

européenne), jak i intelektualna inicjacja Gaucheta przypadają na burzliwy rok 1968. 

 Ostatecznie - to jasne w świetle przedstawionej przeze mnie opinii - 

rozprawę Pana Magistra Pawła Bielawskiego oceniam pozytywnie i tym samym 

stać się ona może przedmiotem kolejnych czynności przewidzianych przez Ustawę. 

Sądzę również, że po dokonaniu pewnych niezbędnych korekt powinna zostać ona 

opublikowana. 

 

        


