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Recenzja rozprawy doktorskiej mgra Pawła Bielawskiego „Miejsce i rola religii w myśli 

francuskiej Nowej Prawicy. Koncepcje ideowo-polityczne Alaina de Benoist (1968-2006), 

napisanej pod kierunkiem prof. Rafała Łętochy 

 

Pana mgra Pawła Bielawskiego znam stosunkowo słabo. Mieliśmy okazję raz się spotkać na 

jednej z konferencji naukowej w Krakowie. Czytałem także jego tekst na temat Arthura 

Moellera van den Brucka, który został opublikowany w periodyku „Pro Fide Rege et Lege”, 

którego od lat jestem redaktorem naczelnym. Stąd z dużą ciekawością zapoznałem się z jego 

rozprawą doktorską. Po pierwsze, dlatego, że chciałem lepiej poznać tego młodego badacza i 

wyrobić sobie zdanie o jego poziomie naukowym, erudycji i warsztacie. Po drugie, ponieważ 

sporo zajmowałem się Alainem de Benoist i Nową Prawicą we Francji. Od lat nawet planuję 

napisać na ten temat książkę, ale ciągle nie mogę się za nią zabrać z najrozmaitszych powodów. 

Myślę jednak, że dość dobra znajomość tematu pomoże mi się wypowiedzieć o problemie 

dysertacji z pewnym znawstwem. 

Po lekturze rozprawy jestem pod jej sporym wrażeniem. Jest to chyba najlepsza i najciekawsza 

praca doktorska, którą w swoim życiu recenzowałem, choć oczywiście – zawsze należy do 

pochwały dosypać łyżeczkę dziegciu – zawiera ona także drobne mankamenty i braki, które 

wskażę w swojej recenzji. Z pewnością wypunktowane przeze mnie problemy nie są zdolne 

zatrzeć bardzo korzystnego wrażenia jakie zrobiła na mnie lektura. 

Tak się akurat składa, że część moich przemyśleń dotyczących francuskiej Nowej Prawicy 

zawarłem w mojej ostatniej książce Zabójcy Zachodu. Prawica i lewica nietzscheańsko-
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heideggerystyczna (Warszawa 2022), której mgr Bielawski nie znał pisząc swoją rozprawę, i 

znać nie mógł, ponieważ ukazała się ona już po tym, kiedy złożył swoją rozprawę, a ja jako 

recenzent dostałem ją pocztą. Zająłem się w niej między innymi wyliczeniem zarzutów 

stawianych przez „prawicowych” nietzscheanistów i heideggerystów chrześcijaństwu. 

Omawiając poglądy Benoista i Nowej Prawicy wskazałem na następujące zarzuty: 

A/ Przodkowanie totalitaryzmowi. Wedle Nowej Prawicy dwudziestowieczny totalitaryzm to 

zsekularyzowany dogłębnie monoteizm, gdzie władza nie szanuje nikogo i niczego, aby – 

podobnie jak monoteistyczny Bóg wchłaniający w siebie moc poszczególnych bóstw – 

wchłaniać w siebie każdy kawałeczek suwerenności, każdą kompetencję, każdą możliwą 

daninę, kontrolując życie każdego jak tylko się da. Benoist uważa, że religie monoteistyczne 

nie szanują tego, co lokalne, narzucają wszystkim swojego jedynego Boga i jedyną prawdziwą 

teologię. Prowadzą swojego rodzaju religijne ujednolicenie, przecierające szlaki totalitarnemu. 

Politeizm, wiara w wielość bóstw wyrażała przekonanie, że świat i ludzie są zróżnicowani i 

każdy może się modlić do kogo chce i jak chce. Politeizm logicznie prowadzi do pluralizmu i 

modelu hierarchiczności (będącej odbiciem hierarchii bóstw), a monoteizm do 

homogenizującego totalitaryzmu. Monoteizm prowadzi do fanatyzmu politycznego, wojen, 

wyżynania pogańskich lub heretyckich narodów do ostatniego człowieka. Tak wygląda historia 

monoteistycznego Boga od żydowskiego ludobójstwa popełnionego na autochtonach w ziemi 

Kanaan, po palenie heretyków na stosach ad majorem Dei gloriam. Pe sekularyzacji fanatyzm 

religijny przemienił się w dwudziestowieczny fanatyzm ideologiczny, a stosy w Gułagi i kominy 

Oświęcimia . 

B/ Kosmopolityzm. Idea transcendentnego uniwersalnego Boga prowadzić by miała do wizji 

uniwersalnego państwa totalitarnego, obejmującego całą ziemię i wszystkie ludy. Tak jak 

wszyscy ludzie mają podlegać jednemu Bogu i wierzyć w objawione przezeń dogmaty, tak 

wszyscy ludzie mają podlegać jednej władzy i wierzyć w narzuconą im ideologię. Monoteizm 

jest ściśle związany z wiarą w jedność rodzaju ludzkiego, czyli jego program polityczny ma 

charakter globalny. Tymczasem podstawą patriotyzmu jest przekonanie o niepowtarzalności i 

zakorzenieniu w lokalności poszczególnych wspólnot ludzkich. Uosobieniem tej lokalności są 

lokalni bogowie państw, miast, dolin, gór, rzek, etc. 

C/ Demitologizacja świata. Jak każdy heideggerysta, także i Benoist użala się nad desakralizacją 

i demitologizacją świata przez chrześcijańską ideę transcendencji. Wedle chrześcijan Bóg 
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egzystuje w innym świecie, alternatywnym do ziemskiego, z rzadka tylko dokonując objawień 

dla ludzi, i to starannie wyselekcjonowanych. Oznacza to, że świat doczesny jest pozbawiony 

wszechprzenikającego wszystko bóstwa, a ludzie znają Boga tylko z opowieści, lektur i 

katechizacji. Nie doświadczają jego sakralnej obecności dookoła. To powoduje, że świat 

dookoła nie jest sakralny. Całe nasze otoczenie zostaje potraktowane jako surowiec do ludzkiej 

obróbki. Można swobodnie karczować lasy i regulować rzeki, stawiać wielkie miasta i fabryki. 

Sami zaś ludzie, wraz z postępami laicyzacji, poczynają się dzielić na wierzących w Boga, z 

którym nie mają codziennego kontaktu i przyjmują Jego istnienie na wiarą, i na ateistów, 

którzy wątpią w Objawienie, którego sami nie doświadczyli. Stąd w całej epoce nowożytnej 

mamy fanatyków religijnych i antyklerykalnych, rozdział wiary od nauki i religii od polityki. 

Zjawisk tych nie znano w Starożytności, gdzie świat postrzegano jako sakralny i magiczny. I 

nawet tacy ówcześni ateiści jak Lukrecjusz nie byli antyklerykalni. Sceptycy nie wierzyli w 

bogów mitologicznych, ale wierzyli w magiczność świata, a więc w magię, wróżby i horoskopy. 

Dlatego poganie nie znali antyklerykalizmu, wojującego ateizmu, laicyzacji, sekularyzacji, etc. 

Zdesakralizowany przez ideę Boga transcendentnego świat współczesny jest już kompletnie 

zsekularyzowany, a chrześcijaństwo żyje w swoich mutacjach: idei postępu (zsekularyzowana 

Opatrzność), teorii Wielkiego Wybuchu (zsekularyzowany akt stworzenia), demokracji, 

liberalizmie i socjalizmie (równość wszystkich dzieci Bożych) . 

D/ Fałszywa koncepcja życia. Alain de Benoist, w ślad z Nietzschem, przeprowadza zmasowany 

atak na chrześcijańskie rozumienie celów finalnych ludzkiej egzystencji. Celem chrześcijanina 

jest uzyskanie (rzekomego) zbawienia po śmierci. Wierni dla tego celu poświęcają jedyne życie, 

które mają, a mianowicie doczesne. Nie myślą o doczesnej ojczyźnie, gardzą seksem i kojarzą 

go z grzechem, pogardzają ciałem i prowadzą życie ascetyczne nie dojadając i nie myjąc się, 

zamiast płodności cenią dziewictwo, obsesyjnie boją się herezji (myślenia). Gdy poganie czczą 

jako herosów wodzów i wielkich wojowników, to chrześcijanie męczenników i wygłodzonych 

oraz spragnionych seksu ascetów. Biblijny Adam miał zgrzeszyć, gdyż zjadł owoc z drzewa 

poznania, ponieważ chciał myśleć samodzielnie i stać się człowiekiem; Kaina wyklęto, gdyż 

założył pierwsze miasto (państwo), czyli stworzył formę bytu ludzką, niezależną od Boga. Biblia 

preferuje model głupawego fideisty, który we wszystkim ufa Bogu i jest skrajnie bierny. Każdy 

akt ludzkiej kreatywności kojarzy z grzechem. Bogactwo i szczęście obiecuje na tamtym 

świecie i po paruzji, gdy Chrystus ponownie przyjdzie na ziemię. Wtedy wszystkiego będzie w 
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bród, bez pracy, cudownym aktem. Myśl ta przyświecała Marxowi. Jego komunizm to 

zsekularyzowana wizja Raju. 

Wszystkie te zarzuty Alaina de Benoista, opisane tak samo lub bardzo podobnie, znajduję w 

rozprawie mgra Bielawskiego, co nakazuje mi postawić diagnozę, że pod względem 

rekonstrukcji myśli politycznej i koncepcji religijnych Nowej Prawicy dochodzimy jeśli nie do 

identycznych, to do bardzo podobnych poglądów. Oczywiście, gdyby Doktorant dochodził do 

innych i umiałby je rzeczowo bronić i uzasadniać, także nie byłoby to w moich oczach minusem. 

Uważam jednak, że dokonał trafnej rekonstrukcji badanego problemu. 

Rozprawa składa się z kilku rozdziałów, dotyczących nie tylko problematyki religijnej. W 

rozdziale pierwszym i drugim mamy przedstawione osobę Alaina de Benoista, a także genezę 

i historię Nowej Prawicy. Jak wszyscy badacze tego problemu, także i mgr Bielawski staje przed 

problemem czy można w ogóle oddzielić Benoista od Nowej Prawicy, skoro jest on autorem 

wszystkich ważnych tekstów programowych tego nurtu. Ten problem widać już w tytule jego 

rozprawy, gdy najpierw jest mowa o Nowej Prawicy, aby w podtytule pojawił się tylko Benoist. 

Autor tego nie pisze, ale badacze twierdzą, że także znaczna część tekstów pisanych w 

periodykach tego nurtu, to teksty tego samego, niezwykle płodnego autora, lecz pisane pod 

pseudonimami. To by wskazywało, że Benoist i Nowa Prawica to synonimy. Z drugiej strony 

mgr Bielawski powołuje się na dostępną mu za pośrednictwem Internetu rozprawę doktorską 

Stéphane’a François o francuskim neopogaństwie, która jest nam znana z jej wersji książkowej 

jako Les néo-paganismes et la Nouvelle Droite (1980-2006). Pour une autre approche (Milano 

2008), w której znajdujemy całe tabuny, dosłownie całe stada francuskich współczesnych 

neopogan, badaczy szamanizmu, neodruidów, etc. – z których część to szaleńcy, część to 

niegroźni hobbyści, a część to znamienici naukowcy, piszący na ten temat rozprawy na 

poziomie, którego nie powstydziłby się mistrz tej dyscypliny, a mianowicie Mircea Eliade.  

O ile więc doktryna polityczna Nowej Prawicy i osoba Alaina de Benoista to rzeczywiście 

(prawie) synonimy, to refleksja neopogańska we współczesnej Francji i Nowa Prawica sensu 

stricto to już nie jest to samo. Granice są tutaj płynne, ponieważ Nowa Prawica to nie jest 

partia polityczna z legitymacjami członkowskimi. Dlatego opisując problem neopogański 

Nowej Prawicy można się zatrzymać na samym Benoist, wspominając przy okazji o kilku innych 

pomniejszych publicystach, lecz można przedstawić szerszą paletę nazwisk i książek. 

Doktorant wybrał wersję węższą i może mniej ambitniejszą, lecz gdyby tego nie uczynił, to 
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ukończyłby swoją rozprawę zapewne dopiero za kilka lat i liczyłaby ona ze 600 stron 

maszynopisu.  

Nie napisalibyśmy powyższej uwagi, gdyby znalazł się na ten temat wyjaśniający ten problem 

akapit w samej rozprawie. Jeśli praca miałaby zostać wydana drukiem, to pozwolę sobie zalecić 

to wyjaśnienie, wraz z odwołaniem się do książki Françoisa, która stanowi najlepsze 

opracowanie tego tematu w literaturze frankofońskiej i światowej. 

Mam też kilka uwag natury warsztatowej, a także wskazałbym na kilka braków merytorycznych, 

które proponowałbym uzupełnić przy publikacji książkowej: 

A/ Mgr Paweł Bielawski ma jedną fatalną manierę metodologiczną, której nie aprobuję i muszę 

to tutaj napisać, gdyż kłuło mnie to przy lekturze rozprawy. Wszyscy lubimy cytaty, szczególnie 

te „soczyste”. Jednak jest jedna zasada podstawowa, której należy się trzymać: cytat nie jest 

samodzielnym zdaniem. Jeśli cytujemy jakieś cudze zdanie, to wypada zacząć od stwierdzenia 

w rodzaju: „Alain de Benoist pisze: tekst cytatu”, ewentualnie wpleść krótsze cytaty w zdania, 

zamiast robienia z nich samodzielnych zdań. Co gorsze, częstokroć jest tak, że ni stąd, ni zowąd 

mamy jakiś cytat, zaczynający się i kończący cudzysłowem, który stanowi… samodzielny akapit. 

Na stronach 127 i 168 mamy takie cytaty, które wydają się pochodzić z prac Benoista i dopiero 

po spojrzeniu w przypisy widzimy, że pochodzą one od innych autorów. Czytanie tekstu i 

konsultowanie go co chwila z przypisami, aby upewnić się czyje są to słowa utrudnia znacząco 

lekturę. Dlatego proponuję nie cytować bez frazy wprowadzającej, a gdy cytat jest dłuższy to 

nie robić z niego oddzielnego akapitu nie pisząc wcześniej, kto jest autorem cytowanych słów. 

Wiem, że taka maniera ostatnio się spopularyzowała i tępię ją już na poziomie prac 

licencjackich. 

B/ Mgr Bielawski słusznie zwraca uwagę, że myśl Benoista jest głęboko zanurzona w filozofię 

niemiecką, słusznie wskazując tutaj raz za razem wpływy Nietzschego i Heideggera. Także 

widzę ten związek i dlatego omawiam jego poglądy w mojej książce o wpływie 

nietzscheanizmu i heideggeryzmu na kryzys filozofii zachodniej,  o której wcześniej 

wspomniałem. Ontologia Benoista jest bowiem radykalnie niefrancuska. Francuska myśl 

chrześcijańska, kartezjańsko-mechanicystyczna, oświeceniowa, konserwatywna, liberalna i 

socjalistyczna połączone są przekonaniem, że byt, prawda, dobro czy sprawiedliwość to 

pojęcia zawsze i wszędzie takie same, nawet jeśli poszczególne nurty gorąco spierają się o ich 
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definicję. W odróżnieniu od tego francusko-romańskiego poglądu, filozofia niemiecka 

uznawała, że prawda obiektywna i ponadczasowa nie istnieje, a mamy jedynie fenomeny i 

noumeny (Kant), mity (kategoria nietzscheańska), czy też prawda musi być zakorzeniona w 

danej społeczności żyjącej tutaj i teraz (heideggerowska kategoria „bycia” zamiast bytu). 

Benoist wykorzystuje ten niemiecki wątek do krytyki chrześcijaństwa, monoteizmu i 

Objawienia jako uniwersalnego w czasie i przestrzeni, zamiast mitu czy też prawdy 

„zakorzenionej” we wspólnocie (z niem.: w Volku). Myślę, że warto byłoby tę ontologiczną 

różnicę z całą francuską tradycją mocno podkreślić i tego mi brakuje. Ponieważ mgr Bielawski 

problem sygnalizuje, ale go nie analizuje szerzej, to sugerowałbym go rozwinąć w ew. wersji 

książkowej, szczególnie, że właśnie ten nietzscheanizm-heideggeryzm stanowi, w mojej ocenie, 

podstawowy argument wszystkich tych, którzy porządnie wczytali się w pisma Benoista i 

zarzucają mu sympatie neonazistowskie. Dlaczego? Dlatego, że identyczną krytykę prawdy 

obiektywnej i uniwersalnej w czasie i przestrzeni, a także uniwersalności chrześcijaństwa 

znajdziemy np. w Der Mythus des 20. Jahrhunderts. Eine Wertung der seelisch-geistigen 

Gestaltkämpfe unserer Zeit Alfreda Rosenberga (1930), jak i w całej literaturze niemieckiego 

volkizmu. Nawiasem mówiąc, o ile – podobnie jak Doktorant - zdecydowanie odrzucam 

pogląd, że Nowa Prawica to wyraz francuskiego neonazizmu, to jest to nurt wyraźnie podobny 

do volkizmu – nurtu uznawanego za prenazistowski, lecz nie mającego jednak nic wspólnego 

z wizją państwa totalitarnego. Volkizm był bliższy raczej pewnej pogańskiej wersji agraryzmu 

czy ekologizmu. Proponowałbym wprowadzenie tego wątku do wydania książkowego tam, 

gdzie Doktorant rozważa słuszność/niesłuszność zarzutów, że Nowa Prawica to francuski 

nazizm czy faszyzm (s. 87-89). 

C/ Zdecydowanie niedocenionym autorem mającym wpływ na neopogaństwo Alaina de 

Benoista jest Julius Evola, którego poglądy streszczone są w jednym obszernym przypisie (s. 

128). Myślę, że ten wpływ jest olbrzymi choćby z tej racji, że jego pisma były obficie 

tłumaczone na język francuski i – czy ktoś się z nim zgadza czy nie – był to najwybitniejszy 

intelekt antysystemowej prawicy przez całe dziesięciolecia. Być może, że dopiero Benoist go 

prześcignął, ale dług ma wobec niego wielki. 

D/ Zabrakło mi odniesienia do podobieństwa poglądów między Benoist a Celsusem z Efezu, 

który dla neopogańskiej prawicy zawsze stanowił punkt odniesienia, ponieważ jego poglądy 

znamy ze słynnej i zachowanej polemiki Orygenesa. 
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E/ Rozumiem, że mgr Bielawski miał problem z dotarciem do pracy Benoista Comment peut-

on être païenne? (Paris 1981). Jednak cytowanie tej książki – ze względu na temat pracy 

doktorskiej – w tłumaczeniu angielskim to jakieś nieporozumienie. Doktorant powinien, 

powołując się na nią po raz pierwszy w przypisie, wytłumaczyć, że nie udało mu się do wersji 

oryginalnej dotrzeć i dlatego cytuje tłumaczenie. Zresztą nie wiem w czym był problem, 

ponieważ dla mnie – jakieś 15 czy 20 lat temu – na zamówienie egzemplarz sprowadziła 

Biblioteka Narodowa i czytałem ją za pośrednictwem wypożyczalni międzybibliotecznej. 

Słowem, sprowadzenie egzemplarza frankofońskiego nie tylko nie było trudne, lecz wprost 

dziecinnie łatwe. Jeśli praca będzie się miała ukazać w formie książkowej, to proponowałbym 

pracę tę albo kupić, albo wypożyczyć i w przypisy wprowadzić wersję oryginalną. 

F/ Jak w każdej pracy tego typu nie udało się Doktorantowi dotrzeć do całej literatury 

przedmiotu. Nieskromnie napiszę, że pominął moje teksty na temat Nowej Prawicy, zebrane 

w moich pracach Prawica w XX wieku (Radzymin 2013) i w pracy napisanej wraz z moją Żoną 

Państwo narodowe i jego wrogowie (Warszawa 2020). 

G/ Pisownia nazwiska Alaina de Benoist. Gdy piszemy imię i nazwisko to dajemy z „de” w 

środku. Wyjąwszy kilka wyjątków (najbardziej znanymi są Joseph de Maistre i Charles de 

Gaulle) „de” jest pomijane wtenczas, gdy piszemy same nazwisko: Bonald zamiast de Bonald, 

Chateaubriand zamiast de Chateaubriand, Tocqueville zamiast de Tocqueville. W literaturze 

frankofońskiej w przypadku Benoist pisanego bez imienia „de” jest pomijane. Zakładając, że 

Francuzi lepiej od nas, cudzoziemców wiedzą kiedy mamy do czynienia z wyjątkiem, 

proponowałbym w całej pracy to „de” wykreślić, gdyby miała się ona ukazać w formie 

książkowej. 

Konkludując, oceniam rozprawę mgra Pawła Bielawskiego bardzo wysoko i mimo drobnych 

błędów metodologicznych i kilku (moim zdaniem) niewykorzystanych wątków, bez 

najmniejszych wahań oceniam ją pozytywnie. Nie widzę najmniejszych przeszkód, aby mgr 

Bielawski nie mógł rozpocząć dalszych etapów przewodu doktorskiego, uwieńczonych 

uzyskaniem stopniem doktora. 

 


