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„Heil! Smrti zdar 

Eduard Limonov 
 

Natahuju ruku k římskému pozdravu a pyšně srážím podpatky vysokých ruských 

armádních holínek. Ano, jsem fašista, aristokrat, nahodilá shoda, jedna z mnoha 

milionů kombinací aminokyselin – vzácné zvíře. 

Fašismus – náboženství tragických osamělců. Fašismus je, na rozdíl od 

socialismu, rasismu a národního socialismu – radikální obrácení ke svému 

spirituálnímu zdroji, skrytému na druhé straně smrti. Náboženství fašisty - Její 

Veličenstvo smrt. „Ať žije smrt!“ – křičeli za generálem José Millán-Astrayem 

jeho španělští fašisté. 

Fašismus. To je vlastně rehabilitovaný ideál dobrovolného rytířství. Obnovený 

zlomkovitě, předávaný nikoli dědičně spolu s aristokratickou krví, nýbrž rytířský 

ideál, který v sobě OBJEVUJÍ ti, kteří geneticky náležejí ke vznešené kastě 

válečníků. Agresivita, upřímnost, bezúhonnost, věrnost, víra, niterná statečnost, 

smysl pro pravdu (nediktovanou společností), čest, cudnost, sebeovládání, kázeň, 

odpovědnost, důslednost, jednota slov a činů, oddanost a stálost, šlechetnost a 

konečně i ochota obětovat život za formu, pořádek a řád - to jsou ctnosti fašisty, 

složky kodexu duchovní mužnosti. Fašismus existoval dávno předtím, než se 

objevil termín a byla vytvořena fašistická strana. Fašisty byli středověcí 

samurajové. Fašisty byli mniši-rytíři templářského řádu. Fašisty byli opričnici 

cara Ivana Hrozného. 

Duší bojovníka může být obdařen chlapec z nějaké osady v ukrajinské stepi, 

chlapec ztracený mezi umouněnými dělníky. Pomalu pomaloučku začíná 

POZNÁVAT svou duši. Čta knížky, kluk cítí, na co jeho duše reaguje. Ve 14 

letech jsem napsal tuto báseň: 

Ó má lehkomyslná múzo, 

kde právě jsi, do kterých krajů 

našeho svazu jsi utekla, 

v tvých slovech byla jen lež. 

A kdo teď v nočním tichu 

líbá rusou hlavičku, 

idol snivé duše 

a nikdy již nevytasí kord, 

nezastane se vás má odvaha 

ve jménu přátelství a lásky... 

Bohužel, velkou část textu jsem zapomněl, báseň je to bezpochyby staromódní, 

naivní, nepůvodní, ale přece jen tasením kordu ve jménu přátelství a lásky ne 

úplně obyčejná.  

Chtěl jsem, tehdy i dnes, být strašně šlechetný, být rytíř. Čtyřicet let přemýšlím 

nad tím samým: proč jsem já věrný, proč jsem stálý, proč jsem čestný, ale žena N. 

ne? V rozhovoru pro Komsomolskou pravdu jsem řekl, že „jsem pro ni byl 

přítelem, doktorem, chůvou, utěšitelem, učitelem, milencem, mužem... vším.“ 
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„Počítáš... vypočítáváš“, vztekala se pak zlostně do telefonu. 

Ano, počítám. Duchovní věci, duchovní výdaje na ní. Nikdy jsem se k ní nechoval 

jen jako k samici. Potřeboval jsem od ní vše, co jsem jí sám dával. Věrnost, 

oddanost, pevnost, odvahu – jednal jsem s ní jako s kterýmkoli fašistou. „Myslíte, 

že jsem do života s Limonovem byla nějak moc zamilovaná? Jo, třináct 

společných let – no a co?“, křičí, když mi odpovídá ze stránek téže KP. Schopna 

jen podlé vášně k sobě samé, pociťuje současně závist i nenávist k fašistickým 

ideálům víry, věrnosti, odvahy, oddanosti a pevnosti. U ženy jsou tyto pocity 

závisti a nenávisti spíš instinktivní reakce, nutně špiní a vypouští vše vznešené a 

ušlechtilé. Předpokládal jsem, že v ní existuje alespoň nejmenší příchylnost k 

člověku, který si kvůli ní tak dlouho ničil život. Náklonnost a vděčnost. Ukázalo 

se, že ani to. V duchu, s hlubokým smutkem procházím od stanice metra Cité, 

kolem žlutých stěn Boží nemocnice {Hotel-Dieu, nejstarší nemocnice v Paříži, 

pozn. překladatele}, tam za zdí je dvorek se dřevem, kam vedlo okno jejího 

pokoje. Tudy jsem k ní v dubnu dvaadevadesátého každý den chodil. Byla tu se 

strašnými podlitinami, s modřinami ve tváři, se zlomenou rukou. Měl jsem 

podezření, že ji zbil milenec, ale přišel jsem. A jen co se postavila na nohy, odjel 

jsem do války... (Až tam´s došla, že jsi zradila mne, vojáka. Odjel jsem do války, 

na frontu, do první linie, ale ty ses v naší posteli spouštěla s hochštaplery, 

alkoholiky, s nulami. Zradit vojáka, zasvěceného smrti: minám a kulkám – to je 

úplně to poslední. Zradit vojáka, to je nejnižší podlost. Existuje román Raymonda 

Radigueta Ďábel v těle – hnusné dekadentní dílko podlé francouzské, ničemné 

kultury, osmnáctiletý hrdina tam žije s mladou, dvaadvacetiletou ženou vojáka z 

první světové války, který je na frontě. Radiguet s rozkoší popisuje odpornou, 

egoistickou radost mladého ničemy a jeho přítelkyně... Jsi podlejší než ona, horší 

už nejsou). 

Je mi neobyčejně jasně, čistě, radostně, až do euforické závratě, že jsem fašista. 

Že jsem protikladem světa šedých maloměšťáckých bytů, kde se generace 

mdlých, pobledlých osob rodí, stárne a umírá ve zbabělosti, tuposti a nudě, a že 

jsem protikladem tebe, která jsi tak neurčitá. Ano, jsem fašista, světlý, skvěle 

ovladatelný stroj ze svalů a jasných principů, miluji slunce, slunce, slunce! Ale ty, 

pod svou odpornou lunou – bahnitá, roztékající se, patřící všem, veřejná kaluž, 

tebe zkalili všichni, kdo tebou prošli.   

Fašista znamená v naší dnešní společnosti „hrdina“ – beznadějný, krásný, jak 

kvítek orchideje v závějích. Superzvláštní a superstrašný. Jsem vyřezán nožem, 

přísně definován. Mé linie jsou jasné, mé zásady pevné, jsem – dovršené dílo. V 

Rusku jsem tím, čím jsem byl v Americe i tím, čím jsem byl ve Francii. Země se 

přizpůsobily mně, ale ne já jim. Avšak ty, ty jsi neurčitá, spjatá s davem, se 

stádem. Nitě, vlákna, výhonky, kapiláry se od tebe táhnou k nim, ke společnému 

tělu. Ztratila ses v lidském bahně, v něm jsou tvé kořeny. Jsi závislá na všech a na 

všem, a když jsem se s tebou mrdal, měl jsem vždy s úžasem pocit, že mrdám s 

davem. Přes tebe jsem šukal se světem nebo, ještě vulgárněji: svět, druzí, mě 

šukali přes tebe, tvým prostřednictvím. 

Tak to tu od popravy Brasillacha nebylo! pomyslí si nejspíš čtenář. Zdánlivě 

bezvýhradné literární přihlášení se k fašismu však v kontextu knihy Anatomie 

hrdiny (1998), odkud naše ukázka pochází, vyznívá poněkud odlišně. Limonov, 
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nehledě na to, že v době, kdy text psal, stále ještě usiloval o spojení s barkašovci, 

v podstatě říká: Manifestace a realizace určitých nadčasových hodnot přijala ve 

20. století do-časnou (dobovou) formu, která byla mj. nazvána fašismem. Vracet 

se k samotné formě (nebo k pojmu) není nutné, dříve či později se objeví jiná. 

Forma či pojem snad slouží k základní orientaci (jako v tomto případě), vzhledem 

ke své historické prohře s dnes vládnoucími materialističtějšími proudy jsou však 

také břemenem. To je jeden z teoretických základů L. politického stylu.                    

V druhé části ukázky pak Limonov na realitě svého rozpadajícího se manželství 

s Natašou Medveděvovou s cynickou nadsázkou ilustruje vyhraněnou polaritu 

principů mužské (solární, olympské) a ženské (lunární, telurické, chtonické) 

duchovnosti – tuto pradávnou představu zpopularizoval v 19. století J. J. 

Bachofen, nakloněný ovšem femininní stránce. Limonov přebírá postoj evoliánský, 

nepříčetně patriarchální.  

Na jiném místě píše o „osudu fašisty v Rusku“. 

Osud fašisty v Rusku 

V noci na 5. června byl neznámými osobami (útočníci mu stříkli kasr do tváře a 

vtrhli do bytu) zbit jeden z „mých“ lidí – Andrej Malikov. 5. června jsem ho na 

mítinku na Ljubjanském náměstí představil (s rozbitou tváří a podlitinami) z 

tribuny těm, kteří se tu sešli. Za dva týdny byl Malikov zatčen orgány MVD, 

přímo na ulici, našli u něho v kapsách dva granáty F1. 

… Andrej Malikov sedí. Ve městě, kde se krádeže, loupeže a vraždy, dávky ze 

samopalů, krvavé vyřizování účtů, přestřelky a rozbroje mezi mafiemi staly 

všední, banální skutečností, on, který nic neukradl, neloupil, nevraždil, sám 

nedávno zbitý, sedí.  

Malikova znám špatně. Vím, že ho k nám, do Národně-radikální strany, přivedli 

lidé z Fronty národně-revoluční akce, že byl v minulosti členem Ruské fašistické 

strany. Vzpomínám si, jak mi jednou vytkl, že jsem poskytl rozhovor bulvárním 

novinám. Podle jeho názoru mne, vůdci strany jako naše, něco takového 

nepřísluší. Proč se toulal po městě s granáty? Podsunuli mu je „zlí lidé“? Jedno je 

jasné: Malikova vytipovali, zvolili terčem… 

Osud mladého fašisty ve městě okupovaném liberálními demokraty je 

tragický. „Demokrati“ si v klidu obchodují se zbraněmi, včetně ponorek, je 

samotné chrání po zuby ozbrojení lidé a „fašistu“ uvězní za nůž, za 

podomácku vyrobené střílející pero s jednou patronou. 

Osobně jsem proti využívání starých symbolů minulosti, zejména proti využití 

svastiky, ale mladé muže, kteří se nazývají fašisty nebo národními socialisty, 

znamenitě chápu. V krvavé a špinavé břečce dnešní ruské reality… je nadšení 

mládeže pro fašismus protest.  

Pro mládež, která neakceptovala sprostý režim, dnes svastika není symbolem 

nepřítele našich otců z let 1941-45, ale SYMBOLEM PROTESTU proti 

přízemnosti a vulgárnosti režimu, proti zlodějům a prospěchářům na všech 

úrovních moci… 
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Odznaky se svastikou jsou výzva, hrozba i naděje. Obraz plavovlasých ruských 

mladíků, kteří ve vyrovnaných zástupech čistí ruské Augiášovy chlévy od špíny a 

lidských hnid, inspiruje… Ano, mládež je povolána k tomu, očistit Rusko od 

bahna a lidské špíny, jen symbol je třeba zvolit jiný, se svastikou jsou nerozlučně 

spjaty rozvaliny našich rozbombardovaných měst a šibenice s partyzány Velké 

vlastenecké války.  

Limonov, na rozdíl třeba od Solženicyna, celým svým dílem i životem přiznává (či 

dokazuje), že je „dítětem svého věku“ (Musset). Vždyť moderna přinejmenším 

osvobodila část mužů „z lidu“ – takových jako on sám – pro hodnoty, které 

ancient regime postupně vyhradil jen privilegovaným kastám. Rozdíl mezi hrdým, 

germánským či slovanským svobodným sedlákem-válečníkem a ustrašeným, 

zuboženým nevolníkem 17. a 18. století, je nebetyčný. Nacionalismus, socialismus, 

liberalismus + další a další -ismy (futurismus!) rozvíjel moderní „nový člověk“, a 

to doslova, neboť počet obyvatel Evropy se v 19. století zdvojnásobil! 

Odmítnutí segmentu názorů, které např. znevolnění značné části evropského 

obyvatelstva prohlašovaly za „boží zákon“, přirozeně ještě neznamená odmítnutí 

všech předmoderních tradic. V evoliánském tradicionalismu, s jeho ambicí stát 

mimo dějinné přímky (starověk-středověk-novověk, feudalismus- kapitalismus-

socialismus atd.) kodifikované historickým pozitivismem, nalezl L. – stejně jako 

všichni vnímaví jedinci před ním - pomůcku, jak věčné („zbavené dočasných 

forem“) vnášet do každodennosti. Tento přístup se však nesmí stát parodií ani 

thebaidou, a být překážkou praktickému aktivismu: 

Podzemí 

Když jsem vytvářel stranu, narazil jsem náhodou na mladé, ale i na ne zase tak 

úplně mladé lidi, kteří sami sebe nazývali pohany. „Křesťanství“ – říkají – „není 

naše náboženství, je to sekta judaismu, pojďme nacionalismus stavět na 

pohanství.“ Hodiny se neplodně přeli o symboly, znaky a symboliku barev. 

Novopohané si totiž pohanství vykládají každý po svém, jedni užívají slovanské 

mytologie, přísahají na Peruna a Dažboga, hlavní masa se však přiklání ke 

germánské mytologii. Informace čerpají ze starých zažloutlých knih, které napsali 

lidé s německými příjmeními, ale může být, že si pohanství představují i podle 

dekorací ke Stravinského baletu Svěcení jara.      Po skličující válce v Bosně, po 

ostřelování v Abcházii, mne tohle sezení s mladými antikváři, kteří jeden 

druhému kreslí symboly a znaky, popuzuje. Mým ideálem mohou být kasárna, ale 

ne sekta nebo kuchyně, za žádných okolností. 

Pohanství navždy zůstane kuchyňskou filozofií a z moskevských kuchyní nikdy 

nevyjde, aby se stalo ideologií. V nejlepším případě jsou tyto myšlenečky a pocity 

schopny inspirovat sektu, něco na způsob kroužku ctitelů známého, zemřelého 

naturisty „učitele Ivanova“. 

Dostat se k moci násilnou, ozbrojenou cestou, nejsou tito pohané schopni. 

Obyvatelé moskevských kuchyní nenastříleli v životě ani deset minut. Všichni tak 

či onak tíhnou ke své matce-kuchyni, která je zrodila, ne ke kasárně. Vnucuje se 
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idiotská otázka: mohou normální ruští lidé, ustaraní pozemským, ne 

undergroundovým životem, hlasovat ve volbách pro ctitele Peruna, Dažboga, Tóra 

nebo Ódina? Jistě, může se stát, že se v celé zemi najde několik desítek tisíc 

voličů s tak neobvyklými zálibami, ale jejich hlasy se beze stopy rozplynou 

v národní mase, která se zajímá o levný chléb, nedrahé maso a možnost chodit 

beze strachu po ulicích.  

Brzy se ukázalo, že NBS je se svou avantgardně-chuligánskou estetikou, „v 

podstatě na úrovni heroinu, halucinogenních houbiček, house-party a piercingu“, 

jak zlomyslně napsal jeden mainstreamový časopis, nepřijatelná pro tyto „lidové“ 

voliče úplně stejně jako urbánní novopohanstvo. Přes počáteční snahu najít 

společný jazyk s těmi, na jejichž zájmy přísahal a jejichž jménem mluvil, (nebýt 

jako ta „inteligence“, která je s režimem nebo proti režimu, ale nikdy s národem), 

se do Limonovových zápisků začínají postupně vkrádat četné výroky, které lze 

shrnout kramářovským „ten národ, to je žumpa“. I když se mu opakovaně, byť jen 

dočasně podařilo spojit „nesystémové síly“ (např. radikální komunisty Anpilova 

z Pracujícího Ruska s fašisty Barkašova z Ruské národní unie) do účelových 

volebních bloků, masa voličů zůstávala i v Jelcinově státě, tak „servilnímu vůči 

nepřátelům a bezohlednému k vlastním lidem“, chladná (Limonov několikrát 

neuspěl ve volbách do dumy, dokonce i ve stavropolském volebním okruhu při 

„hranici s ďáblem“ – Čečenskou republikou; nutno zdůraznit, že v souboji 

s dobře organizovanou volební mafií, proti níž jsou skrovné materiální prostředky 

mládežnického aktivismu jednoduše bezzubé). Dnes, kdy se ekonomické poměry 

v Rusku stabilizovaly a politické svobody drasticky zúžily, tedy v době eskalace 

hodnot „životní úrovně“ a „životního stylu“ společnosti konzumu, „filozofie“ 

požitku, je postavení disentu zákonitě ještě izolovanější. Také vzhledem k tomu, že 

nechce vnějšímu nepříteli „dodávat munici proti vlastnímu státu-impériu“, jako to 

činili Sacharov a spol. v dobách Sovětského svazu. Stručný, osmibodový program 

NBS z roku 2004 je z valné části zaměřen na ochranu a realizaci osobních a 

politických svobod, jak v Rusku, tak u ruských menšin v zahraničí. 

Anatomie hrdiny není běžný román ani esej. Ryze literární pasáže, týkající se 

hlavně autorových válečných a intimních zážitků, se v ní spojují s jeho politickými 

analýzami a proklamacemi prvotního národního bolševismu. Mnoho místa věnuje 

i svým přátelům a „kamarádům v boji“, popisu akcí, represí, vzniku časopisu 

Limonka a Bunkru - sídla strany v suterénu jednoho z moskevských domů. Je to 

zvláštní směs, ke které se L. bude od té doby neustále vracet, protože nechce – a 

jako „politický voják“ a „estét v maskáčích“ v jedné osobě ani nemůže – 

oddělovat soukromí od politického, uměleckého a vojenského. 

 
 

Pozn.: Limonov zařadil do Anatomie hrdiny řadu starších publicistických textů. Výše uvedené ukázky vyšly např. již v roce 

1993 v Duginových novinách День. 
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Přílohy 

Nepřítel systému 

Eduard Limonov (vl. jm. Eduard Savenko) se narodil roku 1943 v Dněprodzeržinsku jako syn důstojníka 

sovětské armády a dělnice ve zbrojovce. Poněkud chuligánské mládí prožívá v Charkově, později se stěhuje 

do Moskvy, kde střídá nejrůznější povolání včetně krejčího – proslul vlastnoručně šitými extravagantními 

oděvy – hlavně však získává pověst teatrálního undergroundového básníka. Lesk enfant terrible si podrží i ve 

Spojených státech, kam nuceně emigruje v roce 1974/75. Záhy se tu rozchází nejen s ženou Jelenou, ale i 

s ruskou emigrantskou elitou (Sacharov, Solženicyn etc.), kterou obvinil z idealizace Západu („aby ustalo 

nezodpovědné ponoukání sovětské inteligence k emigraci, anžto sovětská inteligence o Západě neví ani 

hovno…“).  

Ekonomicky hubená léta u samého dna lidské společnosti se příznivě umělecky odrazila v jeho dosud 

nejznámějším románu Eto ja - Edička (poprvé vyšel r. 1980 ve Francii). Kniha, jakási „novocélinovská cesta 

do hlubin noci“, je přeložena do desítek jazyků (česky: To jsem já Edáček, 1994), dočasně Limonova vynáší 

mezi mediálně oslavovanou spisovatelskou extratřídu a zajistí jej i finančně. V roce 1980 se Limonov 

přemisťuje do Paříže, kde jej radikální antiamerikanismus nejprve sbližuje s trockisty. O sedm let později je 

mu přes odpor kontrarozvědky uděleno francouzské občanství. 

V roce 1989 vychází v Paříži kniha Nepřátelé systému (Les Ennemis de système). Její autor, Ch. Bourseiller, 

sečetl všechny hlasy odevzdané v prezidentských volbách z dubna 1988 pro kandidáty krajních stran (Arlette 

Laguillier, kandidátka trockistů z Combat ouvrier, kandidát „zelených“ radikálů, Jean Maria Le Pen etc.), tj. 

takových, které nesouhlasí se samotným politickým systémem ve Francii, a obdržel nečekaně vysoké číslo: 

22, 64 procent všech voličů.  „Naštěstí pro „bandu čtyř“, jak Le Pen nazývá Socialistickou stranu, 

Francouzskou komunistickou stranu plus dvě normální pravicové strany, Giscardovu UDF a Chiracovu RPR, 

dominující francouzské politice, se radikální pravičáci a levičáci nenávidí.“, píše Bourseiller.  

V levičáckém časopisu s příhodným názvem L´Idiot international, v jehož redakční radě Limonov zasedá, se 

od té doby setkávají žurnalisté, spisovatelé a myslitelé obou stran, aby hledali a formulovali „třetí cestu“ mezi 

kapitalismem a komunismem. „Demokratický tisk“ následně rozpoutává hysterickou kampaň (s titulky jako 

„Noví praví hosty u marxistů“, „Když pravicoví extrémisté loví v komunistických vodách“, „Laboratoř 

červeno-rudých s černo-hnědými“ apod.): osobní útoky a četné žaloby končí obrovskými pokutami a 

vydavatel, „salonard“ Jean Edern Hallier, je nucen v březnu 1994 časopis zastavit. Limonov se proto 

definitivně vrací do Ruska. Podle Alaina de Benoista, který zemi navštívil již v březnu 1992, aby se tu 

účastnil několika mítinků s představiteli opozice, je právě zde jedinečná šance povznést se konečně nad 

tradiční pravolevou dichotomii, dělení, které i na Západě ztratilo s koncem studené války smysl.  

Politická biografie Eduarda Limonova 

Prosinec 1989 – první návštěva vlasti z emigrace. 

1990 – články proti Gorbačovově politice, proti perestrojce („je to masochismus“); „demokratický“ tisk je 

postupně odmítá tisknout. 

1991 – L. dělí svůj čas mezi redakční práci (L´Idiot international, Minute, Krisis), psaní románů a válčení 

v Srbsku. 

Únor 1992 – účast na sjezdu národně-vlasteneckých sil, seznámení s předními opozičními politiky 

(Žirinovskij, Zjuganov), účast na první srážce opozice s „demokratickým“ OMONem. 

Červen 1992 – první krok od politického žurnalismu k praktické politice: L. se stává jedním z členů 

Žirinovského stínové vlády, organizuje jeho setkání s Le Penem. Seznámení s Alexandrem Duginem. 

Listopad 1992 – zvolen předsedou Nacionálně radikální strany. „Bohužel“, říká L., „strana se narodila 

s vrozeným defektem, v podstatě to byl potrat“.  

Po četných „válečných taženích“ v Srbsku, v Abcházii a v Podněstří definitivní rozchod s „košer 

nacionalistou“ Žirinovským. 

Květen 1993 – zakládá s Duginem Národně-bolševickou frontu, složenou z několika méně početných 

pravicových a levicových skupin.  

Červen 1993 – v „demokratickém“ francouzském tisku začíná nevídaně silná kampaň proti „spiknutí 

pravicových a levicových extremistů“; štvanice na Limonova i Alaina de Benoista. Fronta se i tak rychle 

rozpadá. 

Září 1993 – registrace názvu Národně-bolševické strany; slovní přestřelky se Žirinovským. 
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Říjen 1993 – Limonov v obklíčeném parlamentu (v „Bílém domě“) a u „dobývání“ Ostankina (desítky 

mrtvých).  

Jaro 1994 – sblížení s Barkašovem; snaha spojit radikální komunisty (Anpilov, Pracující Rusko) s jeho 

fašisty: „Barkašov jako jediný z opozičních lídrů vyšel ze říjnových událostí s velkým politickým kapitálem a 

neztratil tvář. On jediný měl u „Bílého domu“ stočlennou jednotku s pevným velením, zatímco z ostatních 

stran dorazili na výzvu svých vůdců jen jednotlivci nebo nikdo“. 

Na Konferenci revoluční opozice Dugin vyzývá k „totální mobilizaci“ příštích politických vojáků, „jinak si 

Spojené státy nakonec přidají na vlajku další hvězdičky - přisvojením sibiřských regionů“. 

Podzim 1994 – začíná vycházet časopis Limonka; podpora vládní politiky v Čečensku. 

14. prosince 1994 –  párty „Styl konzervativní revoluce“ v moskevské diskotéce Master je rozehnána milicí.  

Jaro 1995 – kolem pevného jádra (Limonov, Dugin, Letov, Rabko…) se vynořují první „nacbolové“: „Byla to 

až Limonka, kdo vytvořil stranu, která do těch dob byla spíše projektem“. V březnu vzniká proslulý BUNKR, 

moskevské sídlo NBS, v květnu první, petrohradská pobočka. 

Jaro 1996 – „Demokraté“ vyhrožují tiskárně, kde se tiskne Limonka. Ukrajinská generální prokuratura L. 

žaluje za „vyzývání k puči za připojení Sevastopolu k Rusku“. 

18. září 1996 - Limonov je zbit při odchodu z redakce. Z přepadení vyvázne se zlomeným nosem a 

odchlíplou sítnicí. 22. září je zbit redaktor Minin. 

Rok 1997 - Limonov objíždí vznikající regionální organizace, nejprve na severu, pak i na jihovýchodě 

bývalého SSSR (tzv. „asijský pochod“); obvinění z vyvolávání rasové, národnostní a náboženské 

nesnášenlivosti se množí; Dugin s Limonovem se pozvolna odcizují. 

14. června 1997 - výbuch (ručního granátu) v redakci Limonky.   

14. listopadu 1998 – II. všeruský sjezd NBS; strana má ve státech SNS již 51 poboček a kolem 8 tisíc členů. 

Dugin odchází. 

25. dubna 1999 – patnáct nacbolů obsazuje věž v centru Sevastopolu; vyvěšuje zde transparent s nápisem 

„Sevastopol - ruské město“. Akce má velkou publicitu, její aktéři však prožijí několik měsíců v ukrajinských 

věznicích (dva onemocní tuberkulózou). 

Rok 2000 – III. sjezd NBS vytyčuje novou taktiku: vzhledem k silným opatřením (včetně nového zákona 

proti politickému extremismu) vlády je třeba činnost přenést ještě více do republik s početnými ruskými 

menšinami (Ukrajina, Litva, Kazachstán); ostře protiputinovský kurs. 

7. dubna 2001 – L. je zatčen na Altaji, soud začíná 9. září. 

17. listopadu 2001 – dva příslušníci NBS obsazují na protest proti bezpráví páchaném na ruské menšině 

kopuli chrámu sv. Petra v Rize, odkud shazují letáky. Jsou odsouzeni k 15 letům vězení (za terorismus!). 

15. dubna 2003 – L. je odsouzen na 4 roky nepodmíněně za ilegální nákup a přechovávání zbraní. Ještě 

v témže roce (30. května) je však předčasně propuštěn za „dobré chování“. 

26. dubna 2005 – NBS je zakázána jako „extremistická“. Strana, která má desítky vězňů svědomí (celkem 

prošlo žaláři už 142 nacbolů), však pracuje dál „v ilegalitě“. 

2006 – Limonov se stává jedním z předáků nadstranické - protiputinovské - platformy Jiné Rusko, čímž se 

rázem ocitl mj. v táboře „lidskoprávních“ aktivistů z Jabloka. „Limony a jablka v jednom záhoně“ je pro 

stranické „kamikaze“ nesnesitelná představa, po zákazu se tak od NBS odštěpilo několik frakcí (např. 

Národní bolševismus bez Limonova), kritizujících vůdcův „kult osobnosti“ a politický styl, jakož i „zradu“ 

původních ideálů. 

2007 – odvolací soud potvrzuje zákaz NBS. 

2008 – Limonov vydává svoji duchovně-politickou závěť, knihu Hereze. 

2009 – Limonov vyhlašuje, že v roce 2012 hodlá kandidovat na prezidenta. 

Doktrína odporu 

1. A n t i a m e r i k a n i s m u s: Prvním cílem všech nesystémových sil bylo zabránit, aby se Rusko pod 

Jelcinovým „demokratickým vedením“ nestalo vazalem USA a „světové ekonomiky“, tak jako po roce 1989 

většina států Evropy. 

2. A n t i l i b e r a l i s m u s: . Putinovo „mocenské vedení“ sice tuto hrozbu na státní úrovni (údajně) 

zažehnalo, současně však v Rusku (privátní a licenční) média rozpoutala dosud nevídanou „okupaci myslí“. 

Kult spotřebního american way of life - spolu s rétorikou lidských práv zaručeně nejúčinnější prostředek 

vývozu liberální demokratury - dusí v cílových zemích jakékoli jiné alternativy, neboť „humanisticky“ 

vychází vstříc lidským slabostem. Nesystémové síly jsou proti tomu, aby hodnoty a představy společnosti 

určovala v prvé řadě magazínová a audiovizuální kultura „rynočniků“.  
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3. N a c i o n a l i s m u s: Rusko ztratilo během dvou let po rozpadu SSSR území, které získalo v předchozích 

dvě stě padesáti letech. Dvacet milionů Rusů se najednou ocitlo za hranicemi. Nad nárůstem ruského 

nacionalismu mohl v takové situaci mudrovat jen ignorant nebo oportunista. Mělo snad být „všem všechno 

jedno“? Tento nacionalismus měl mnoho odstínů, Limonov definoval jeden z nejstřízlivějších (žádná krevní 

mystika, žádná šovinistická nenávist, spíš než ruský, je to nacionalismus sovětský): jako „společenství těch, 

jimž není lhostejný osud ruské kultury, jazyka, historie, státu a z něj vyplývajících národních zájmů“ (za 

čečenské války tak došlo k paradoxní situaci, kdy radikálové podporovali Jelcina, zatímco „demokraté“ se 

k němu, pod nátlakem „světového veřejného mínění“, obrátili zády). Dnes je takto formulovaný 

nacionalismus v podstatě státní ideologií, i když pochopitelně naráží (a bude narážet) na dogmata 

hypertrofovaného liberalismu i lhostejnost řadových konzumentů. Ale jen postavení vojenské a surovinové 

velmoci může zajistit křehkou koexistenci ruských národních zájmů se zájmy „světové ekonomiky“ resp. 

jejích peněžních manipulátorů.  

4. S o c i a l i s m u s: Limonov se tomuto slovu, stejně jako slovu komunismus, od počátku spíše vyhýbal. 

Považoval je za historicky zkompromitované (na rozdíl od bolševismu, který si prý „udržel revoluční, 

výhružný potenciál“!!!), proto vždy raději hovořil o sociální spravedlnosti či odplatě: „Je pravda, že muži a 

ženy jsou si zcela nerovni, rovni jsou si jen na vegetativní úrovni, ale společnost nesmí být hierarchizována 

jen na základě schopnosti manipulovat se zbožím a penězi.“   

Dnes Dugin tvrdí, že v případě národního-bolševismu nejde o ideologie, ale o principy, o něž se opíraly jeho 

„pozitivní utopie“. Čtveřice vzájemně se podmiňujících a prolínajících  -ismů byla od počátku umocňována 

(podle L. odpůrců dehonestována) RADIKALISMEM politického stylu, který měl mnohdy blízko 

k dadaistickému nesmyslu.  

Pozitivní utopie národního bolševismu 

Národně-bolševický stát, tvrdý navenek a mírný uvnitř (tedy antipod státu dnešního, který utiskuje vlastní 

národ a zároveň vyklízí mezinárodní pozice), obnoví suverenitu ruského státu (dnešní Rusko je zmrzačený 

SSSR, kterému byly necitlivě amputovány svazové republiky, nikoli ruský stát) a nastolí sociální 

spravedlnost. Dojde k přerozdělení vlastnictví, kterého se zmocnily klany oligarchů. Nerostné bohatství, 

vojenský a vůbec všechen strategický průmysl, doprava a energetika budou znárodněny a zestátněny. Stát 

vyplatí nejprve dluhy svým občanům, které u nich má od dob „reforem“ z 90. let, a pak teprve jiným státům 

(priorita vnitřního dluhu). Soukromé vlastnictví bude státem podporováno jen na malé a střední úrovni, kde je 

efektivní a neškodí strategickým zájmům státu. Rusko nebude součástí „světové ekonomiky“. Jeho partnery 

budou hlavně Německo a Francie na Západě, Irán, Indie a Japonsko na Východě. Toto kontinentální, 

„euroasijské“ impérium („od Vladivostoku po Gibraltar“) bude protiváhou USA a jeho spojenců.   

Národně-bolševický stát zaručí obyvatelstvu široké svobody, neboť nechce být státem poddaných či 

nevolníků, ale hrdých občanů. Není xenofobní ani antisemitský, ale považuje za samozřejmé, že ruské 

národní bohatství patří ruskému státu, nikoliv nadnárodním společnostem, že v ruském státě žijí hlavně 

Rusové (tedy lidé hovořící rusky, hlásící se k ruské národnosti, kultuře a historii, ochotní bránit z toho 

vyplývající hodnoty), a že o něm také sami rozhodují. Není rasistický, ale za situace, kdy má podle všech 

očekávání okolo r. 2050 klesnout počet slovanských Rusů v ruském státě pod 50%, bude všemi prostředky 

podporovat mateřství, které bude chápáno jako zaměstnání (honorované mzdou + byt na státní, resp. 

podnikové náklady atd.).  

V národně-bolševickém státě nebude možné, aby obchodník jen na základě svých zisků požíval většího 

společenského uznání než vědec, umělec nebo voják. Při odstraňování byrokracie bude muset národně-

bolševický stát zároveň vyřešit jeden z nejpalčivějších sociálních problémů dneška: široká vrstva 

„aparatčíků“ je totiž mimo rámec úřadu společensky prakticky neuplatnitelná. Co s nimi? 

Národní bolševismus v praxi 

Přestože termín národní bolševismus pochází už z dvacátých let (a v šedesátých ho oživil Jean Thiriart), 

Limonov vždy trval na tom, že je originální. Jako neparlamentní strana budovaná zdola směřovala NBS 

většinu svých aktivit dovnitř (na upevňování organizace a její propagaci mezi potencionálními členy či 

sympatizanty). Neúčastnila se důležitých politických a ekonomických rozhodnutí, která formovala dnešní 

Rusko, ani na ně neměla vliv. Na výzvy zvenčí mohla jen reagovat: nejčastěji článkem v Limonce (údaje o 

nákladu se liší, zdá se, že v různých obdobích kolísal mezi 5 až 12, max. 15 tisíci), demonstrací nebo „přímou 
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akcí“. Strana tak vedla od počátku řadu kampaní, mj. za bojkot zahraničního zboží a podporu domácích 

výrobců (L. srovnával práci pro zahraniční společnosti s kolaborací s okupanty v době války), proti potratům 

(„dnes, kdy vymíráme, to nemůže být osobní problém, ale státní, přicházíme tak o 3 miliony občanů ročně“), 

podporovala ruské tažení v Čečensku („první státnický čin prezidenta Jelcina“), žádala přičlenění měst jako 

Sevastopol či Charkov, kde se více jak polovina obyvatel hlásí k ruské národnosti k Rusku („je snad právo 

národů něco menšího než lidská práva?“), neúnavně upozorňovala na stálé přibližování se sil NATO 

k ruským západním i jižním hranicím atd. Když prezident Putin začal „přitahovat šrouby“ politických represí, 

NBS, která proti Jelcinovu chaosu stavěla estetiku totálního státu s přísnou disciplínou, přidala k dosavadním 

principům další – požadavek občanských a politických svobod, čímž se postavila bok po boku demokratické 

opozici proti „putinovskému absolutismu“. Na výčitky nebo posměch těch, kteří tvrdí, že „Limonov musí být 

prostě jen vždycky PROTI (čemukoli)“, vůdce NBS odpovídá, že „tento krok je sice paradoxní a 

rozporuplný, ostatně jako je život sám, ale v době, kdy fakticky vládne cenzura a volby jsou zcela v rukou 

vládnoucí moci a velkého byznysu, také jedině správný, adekvátní a logický“.  

Limonov, který se nikdy netajil i osobními motivy („abych nevypadal tak uboze a staře jako Josif Brodskij“, 

„abych si prodloužil osud“, „abych byl obklopen mladými lidmi“, ale také: „chci získat moc a změnit osud 

Ruska“) své politické činnosti, mnohokrát čelil obviněním, že pouze manipuluje nezralými jedinci, kteří 

„nejsou než figurkami na pozadí jeho mimořádně zbytnělého ega.“ Německý časopis Junge Freiheit napsal, 

že „Limonov stavěl svou stranu jako kultovní rockovou skupinu s totalitářskou image (à la Laibach) a její 

fanklub: všichni jsou mladí, hlasití a nápadní, samozřejmě včetně dívek, kterým se Limonov ´prostě líbil´“. 

Dugin, s narážkou na Limonovův mladistvý idealismus a vitalitu, srovnal svého bývalého souputníka pro 

změnu s hraběnkou Bathoryovou: „Zatímco ona pila krev mladých dívek, on mladé životy obětuje tím, že je 

posílá do vězení: po hloupých a nesmyslných akcích (à la Greenpeace), které vymýšlí a mladiství je 

provádějí, aby si udržel reputaci rebela a kontroverzního spisovatele. Jeho pravá tvář se prý skrývá za emulzí 

z jejich energie, jako pravá tvář Doriana Graye na pečlivě ukrývaném obraze. „Nabízí se i analogie 

s Dorianovým mentorem lordem Wottonem, který také „začal vivisekcí sebe a skončil vivisekcí jiných“. 

Nicméně v tom základním byl Limonov vždy konsekventní: už jeho Edáček má přece „ v krvi lásku ke 

zbraním“ (s. 91), konstatuje, že „západní svět se dokáže projevit ještě odporněji než sovětský“ (s. 111), hledá 

v životě „hrdinské gesto“ (s. 238) či „vznešené poslání“ (s. 333), „do slunce je zamilovaný málem až 

k orgasmu“ (s. 241), hlavně však vládne smyslem pro sociální spravedlnost. 

Z díla 

Limonov v Čechách: 

Mimo „světového“ románu To jsem já, Edáček (Odeon 1994, přel. Libor Dvořák), je z ohromného množství 

Limonovových textů do češtiny dosud přeloženo jen několik drobných ukázek: 

Krasavice, která inspirovala básníka, v: Revolver revue 25, duben 1994, s. 273-289, (z knihy povídek Koňak 

Napoleon přel. Hana Mikynová) 

[Doufám, že už někdy velmi brzy…] Nastě, v: Psí víno, roč. 9, č. 34/2005, s. 8 (přel. Norbert Holub, poezie) 

Jen zátylky jen zátylky jen zátylky, v: Souvislosti, roč, 16, č. 4/2005, s. 73-77 (básně z konce 60. let přel. 

Radka Bzonková)  

Limonov proti Putinovi, v: Plav, roč. 2, č. 12/2006, s. 42-46 (přel. Libor Dvořák, politické prohlášení) 

Limonov má své heslo v knize: 

Rusko mimo Rusko: dějiny a kultura ruské emigrace 1917-1991 II. díl.  

s. 272-275. Brno 1994. 

Obsáhlý rozhovor s L. otiskl časopis Sovětská literatura č. 12/1990, s. 182-186: To je on Edáček; důležitý je 

rozhovor pro Literární noviny č.27/1992, s. 11: Samuraj a skinhead ruské literatury. 

Zásadní článek o životě L. přinesl Reflex roč. 14, č. 17/2003, s. 64-66; podrobněji k jeho literární práci viz 

Souvislosti, roč. 16, č. 4/2005, s. 73-85;  

Pouze na internetu koluje náš překlad kapitolky I have a Dream z knihy kompilující politickou publicistiku L. 

(z Limonky): Jak jsme budovali budoucnost Ruska (2004).  

Ideologii národního bolševismu se v několika brožurách věnuje Národně-bolševická strana Československa. 

 

_____________________________________________________________ 

Ukázky z knihy Анатомия героя k čes. vydání připravil a komentáři opatřil Karel V., Studijní skupina Délský potápěč, 

TB, Edice Fascikly, sešit 2/11. 

 


