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Wprowadzenie

Eduard Limonow, autor wielu książek, przetłumaczonych na kilka
naście języków, to jeden z najlepiej znanych na świecie współczesnych 
pisarzy rosyjskich. Zaczynał jako poeta moskiewskiego undergroundu - 
dziś coraz częściej mówi się o jego znaczącym miejscu we współczesnej 
liryce. Debiut prozatorski Limonowa w 1979 roku, na który oczekiwać 
rnusiał trzy lata, stał się skandalem literackim. Jednak powieść To 
ja - Ediczka przyniosła mu sławę i przysporzyła popularności wśród 
krytyków i czytelników. 

W 1995 wyznał: 
„Byłem poetą, kiedy należało nim być, z czasem „dojrzałem” i zo

stałem prozaikiem. Obecnie z taką samą namiętnością oddaję się pisaniu 
artykułów, apeli i manifestów, z jaką kiedyś pisałem wiersze (... ) Kiedy 
robi mi się za ciasno w ramach jednego gatunku, bez ceremonii prze
chodzę do innego. Ale wszystko to jestem ja - jestem poetą, prozaikiem, 
dziennikarzem, autorem apeli i ulotek”1. 

1 Самурай Едичка, „Московские Новости” 1990, Nr 51, s. 20.
2 Д. Быков, Хочется иметь гранату. Эдуард Лимонов и другие, „Независимая 

газета” 23.03.1994.

Po powrocie z emigracji do kraju Limonow rzucił się w wir życia 
politycznego i stał się jedną z ważnych, choć kontrowersyjnych postaci 
dzisiejszej Rosji.

„Od komunistycznej stabilności zbiegł na Zachód - piszę Byków - od 
stabilności zachodniej - na zaczynający wrzeć Wschód”2.
Fakt, iż krytyka z kręgów obcej mu opozycji demokratycznej uznała, 

że jest „obcy”, stał się dodatkowym powodem decyzji, że za swoje 
główne pole działalności obrał publicystykę i politykę. Wyznał:
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„Literatura nigdy nie była dla mnie celem samym w sobie, a raczej 
środkiem do sterowania światem, do ukazania siebie”3.

3A. Вознесенский, Ultima Thule. Хули? В Туле?, „Русский журнал” 4.05.1999, 
s. 2-3.

4Э. Лимонов, Извращение демократии, „Правда” 01.06.1993, s. 2.
5 В. Шохина, Эдуард Лимонов, Три рассказа, „Конец века” 1999, s. 158.
6 „Московские Новости” 14.02.1993.
7Э. Лимонов, Извращение демократии, „Правда” 01.06.1993, s. 2.

Wytrwale poszukiwał miejsca na scenie politycznej, wchodził w nie
udane, z reguły krótkotrwałe, alianse, by wreszcie zostać przywódcą 
ekstremistycznej Partii Nacjonal-Bolszewickiej. Mieści się ona w nurcie 
światpoglądowym Trzeciej Drogi, niebędącym ani lewicą, ani prawicą - 
jej ideologiem jest inna głośna postać dzisiejszej Rosji - Aleksander 
Dugin.

Limonow dumny jest ze swoich przygód wojennych. To dzięki nim 
czuje się herosem - lubi sprawdzać się w walce. Wyznaje:

„Byłem na czterech wojnach (na dwóch miałem w rękach broń), gdy
bym był swój, porównywano by mnie do Byrona, Hemingwaya, Orwel
la, zachwycano by się odwagą - ale nie jestem swój i sypią się kpiny 
i głupstwa”4.
Jak zauważa ironicznie W. Szochina, pisarz:

„(...) zdążył dogryźć postępowo myślącemu obozowi jak nikt inny. 
Każdy choć trochę szanujący się demokrata-liberał wyraził swoje contra 
politycznym wyznaniom Limonowa, szczególnie kładąc nacisk na dziwną 
z punktu postępowego myślenia jego chęć drukowania w piśmie «Sowiet- 
skaja Rossija»”5.
Odpłacano mu przezwiskami, nazywając komunofaszystą, czerwo- 

no-brunatnym, czarnosecińcem. Jedni uważają go za szumowinę (podo- 
nok), dla mniej złośliwych to jedynie enfant terrible, sam pisarz zaś 
użył w stosunku do siebie określenia - parias literatury rosyjskiej. 
Ilja Kabakow w fantazji Widok na Plac wymienia pisarza Limono
wa w kontekście takich prawicowych intelektualistów, jak akademik 
Szafariewicz, redaktor Prochanow, filozof Zinowiew6.

Limonow konstatował:
„Nienawiść, jaką żywi do mnie «demokratyczna» inteligencja, ciężką, 

niemądrą, mściwą, chciałoby się nazwać rasową, do tego stopnia jest ona 
irracjonalną”7.
Limonow, jak wielu artystów, lubi prowokację - zarówno w litera

turze, jak i w życiu. Szokowały tematy, jakie podejmował, słownictwo 
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jego dzieł raziło większość czytelników i krytyków. Cała biografia pi
sarza stała się właściwie ciągiem skandali - chętnie gra różne role 
i przyjmuje pozy. W każdym środowisku prędzej czy później bywał 
skłócony z pozostałymi jego członkami. Rozejścia te lubi nazywać 
zdradą - zdradzają ukochane kobiety, polityczni sojusznicy, ideowi 
współtowarzysze, wśród nich jego największe odkrycie intelektualne 
po powrocie z emigracji, Aleksander Dugin, o którym wcześniej pisał:

„Samym swoim istnieniem przynosi on zaszczyt Rosji. Podnosi ją do 
rangi światowego mocarstwa”8.

8 „Лимонка” Nr 35.
9 Ядерный Лимон. На вопросы, журналиста Я. Могутина отвечает писатель 

Эдуард Лимонов, „СТАС” 1995, Nr 1.
10 Самурай Эдичка..., op.cit., s. 20.

Limonow indywidualista nie poddaje się konwenansom, także w sfe
rze mody. W Nowym Jorku ubierał się ekstrawagancko - nosił białe 
ubrania, czarne koszule i różowe buty na 13-centymetrowych obca
sach. W Paryżu chodził na czarno, w Rosji przeszedł na styl wojskowy, 
który zmienił ostatnio na proletariacko-demokratyczny. Zmianę stroju 
łączy ze zmianami w psychice. Wypowiedzi dla prasy formułuje tak, by 
okazać się oryginalnym i być podziwianym. Wie jednak, że tak robi. 
W jednym z wywiadów wyznał:

„Niemało nagadałem różnych głupstw. Ale nie można wszystkiego 
brać za życie”9.
Ceni młodość, energię, witalność. Swego czasu twierdził, że gdy się 

zestarzeje, aby wyglądać pociągająco, podda się operacji plastycznej. 
Powiedział też:

„Umierać w łóżku - to dla człowieka hańba (...) Umierać trzeba 
w boju, w strzelaninie, w powstaniu. O pogrzeb ktoś się zatroszczy”10.





Pisarz i działacz polityczny

Eduard Wieniaminowicz Limonow (prawdziwe nazwisko Sawienko) 
urodził się 22 lutego 1943 roku w prowincjonalnym miasteczku ukraiń
skim Dierżyńsku, w obwodzie Gorki; imię wybrał mu ojciec, miłośnik 
twórczości znanego poety Eduarda Bagrickiego. Były to czasy wojny, 
Armia Radziecka zaczynała osiągać sukcesy - na przełomie stycznia 
i lutego kapitulował pod Stalingradem generał von Paulus, kilka dni 
później zdobyte zostają: Kursk, Rostów i przejściowo Charków. Ojciec 
przyszłego pisarza, Wieniamin Iwanowicz, służył w oddziałach NKWD 
(Narodnyj Komitiet Wnutriennich Dieł, od roku 1954 noszący nazwę 
KGB - Komitiet Gosudarstwiennoj Biezopasnosti). Po ukończemiu 
szkoły wojskowej został oficerem, dosłużył się stopnia kapitana: był 
politrukiem i naczelnikiem konwoju. Matka, Raisa Fiodorowna z domu 
Zybina, była gospodynią domu.

Młodość Limonowa upłynęła w Charkowie, nazywanym niekiedy 
rosyjskim Detroit, dokąd rodzina Sawienków przeniosła się w roku 
1947; zamieszkał jednak daleko od centrum tego ponadmilionowego 
miasta - na przedmieściu, w środowisku lumpenproletariatu i świata 
przestępczego1. Naukę zakończył na dziesięciolatce i wcześnie rozpo

1 Krótkie biogramy Limonowa patrz: W. Kasack, Leksykon literatury rosyjskiej XX 
wieku. Przekład, opracowanie B. Kodzis, Wrocław 1996, s. 337; Słownik pisarzy rosyj
skich. Pod red. F. Nieuważnego, Warszawa 1994, s. 220; A. Wołodźko, Pasierbowie 
Rosji, Warszawa 1995, s. 249-250 - w tekście książki rozsiane są ponadto uwagi 
o pisarstwie Limonowa; T. Klimowicz, Przewodnik po współczesnej literaturze rosyj
skiej i jej okolicach (1917-1996), Wrocław 1996, s. 498-502; А. Верховский, А. Папп, 
В. Прибыловский, Политический экстремизм в России, Москва 1996, s. 279-281; 
А. Верховский, В. Прибыловский, Е. Михайловская, Национализм и ксенофобия 
в российском обществе, Москва 1998, s. 84-85; С. Иезуитов, Лимонов Эдуард [w:] 
Русские писатели.ХХ век. Биоблиографический словарь, часть 1. Под ред. Н. Ска
това, Москва 1998, s. 750-753.
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czął pracę: jak to się zdarza w malowniczych biografiach niektórych 
pisarzy, imał się różnych zawodów. Dzięki znajomości z przedstawi
cielami świata charkowskiej kultury, młody proletariusz przenika do 
nowego środowiska - miejscowej bohemy artystycznej, zachowując 
jednak długo przyzwyczajenia zrodzone w kręgu jego pierwszej grupy 
społecznej. Ujawnia teraz nowe oblicze - poety, naiwnego początkowo 
rymotwórcy, coraz bardziej wszakże doskonalącego swe rzemiosło. 
W Charkowie, w prasie prowincjonalnej ma miejsce debiut poetycki 
Limonowa - autora niedojrzałego jeszcze, mało oryginalnego, lecz 
wiersze jego już wówczas wykazują zadatki talentu. Zbliżył się wtedy 
z malarzem i poetą ormiańskiego pochodzenia, Wagriczem Bachcza- 
nianem2 - to on wymyślił pseudonim Limonow, popularnie wołano 
na niego Limon. Jego dobrym znajomym był także Jurij Miłosławski, 
wówczas podobnie początkujący poeta3.

2 Obu charkowskich przyjaciół los zetknął ponownie wiele lat później, gdy znaleźli 
się na emigracji w Stanach Zjednoczonych.

3 W roku 1973 Miłosławski wyemigrował i osiadł w Izraelu.
4 Z Anną, z którą nie zawarł formalnie związku małżeńskiego, żył Limonow 

w Moskwie przez rok. Po powrocie do Charkowa popełniła samobójstwo w roku 1990. 
Limonow piszę o tym we fragmencie Rozmowa telefoniczna (Телефонныйразговор), 
zamieszczonym w książce: Э. Лимонов, Убийство носового, Москва 1993, s. 151-156.

5 Ядерным Лимон...

Jak wielu innych prowincjonalnych artystów, Limonowa przyciąga 
Moskwa, wierzy, że w metropolii jego twórczość będzie mogła dojrzeć 
i rozwinąć się w całej pełni. Opuszcza więc w roku 1967 Charków 
i przenosi się do stolicy wraz z żoną, starszą nieco od niego Anną 
Moisiejewną Rubinsztiejn, z którą związany był od sześciu lat4.

W jednym z wywiadów z lat dziewięćdziesiątych Limonow wspo
mni, że w Moskwie, gdzie przebywał nielegalnie, bez zameldowania, 
warunki egzystencji były bardzo trudne: wynajmowali z Anną jeden 
pokój, często brakowało jedzenia, na życie zarabiał szyciem spodni, 
podobno także Bułatowi Okudżawie i znanemu malarzowi Ernstowi 
Nieizwiestnemu5. Czasem sprzedawał je skrycie koło GUM-u. Limo
now zapamiętał jednak nie tylko czasy głodowania, ale także, czy może 
przede wszystkim, beztroskie hulaszcze życie w gronie młodych arty
stów, kiedy okazję do biesiadowania stanowiły dni urodzin, ślubów, 
stypy i oficjalne święta radzieckie. Nierzadko mieszkali lub koczowali 
całymi komunami, często zbierali się u Władimira Alejnikowa bądź 
w suterenie, jaką wynajmowali Igor Cholin i Gienrich Sapgir. Boga



Pisarz i działacz polityczny 13

ta moskiewska bohema, salon artysty Lwa Zbarskiego - to nie było 
środowisko Limonowa.

Aby zarobić, malarze i pisarze wynajmowali się jako nocni Stróże, 
dozorcy, malowali plakaty i szyldy, czasem udało się sprzedać obraz 
zagranicznemu turyście. Nieraz dochodziło do awantur i bijatyk, głośny 
był przypadek, gdy Limonow zdzielił butelką w głowę znanego poetę 
Leonida Gubanowa: od tego czasu, jak sam twierdzi, zyskał sobie 
szacunek w gronie moskiewskiej bohemy. Był także czas na lekturę; 
głównie dzięki zaangażowanemu politycznie Wołodii Gierszuni, Li
monow przeczytał samizdackie wydania Moich zeznań Anatolija Mar- 
czenki, książki Aleksandra Sołżenicyna.

Limonow zawiera znajomości w świecie literackiego undergroundu, 
poznaje między innymi Wieniedikta Jerofiejewa, uczestniczy w semina
rium wybitnego poety, Arsienija Tarkowskiego. Zbliża się do młodych 
poetów - Leonida Gubanowa, Igora Woroszyłowa, Władimira Bat- 
szewa, Nikołaja Miszina, Jewgienija Baczurina, Jewgienija Saburowa. 
Za swego mistrza uważa poetę i malarza - Jewgienija Kropiwnickie- 
go. Staje się wkrótce jednym z najbardziej utalentowanych poetów 
podziemia - wiersze jego uznano za nowy głos w poezji rosyjskiej. 
W latach 1968-1969 wydał pięć tomików poezji w drugim obiegu, jak 
sam później zaświadczy, w samizdacie rozeszło się 8000 kopii jego 
utworów.

Limonow osiąga artystyczny sukces w środowisku moskiewskiej 
kontrkultury. Jest barwną postacią w świecie bohemy, skąd wywodzi się 
jego druga żona, piękna Jelena Szczapowa, z którą bierze ślub w roku 
1973. Nie włącza się jednak do ruchu opozycyjnego i nie prowadzi 
działalności dysydenta, co zaświadczy później w jednym z wywiadów6.

6 „Собеседник” 1990, Nr 23.
7E. Евтушенко, Строфы, века. Антология русской поэзии, Минск-Москва 1995, 

s. 1053.

Po odmowie współpracy z KGB, gdy zaproponowano mu, by do
nosił na swego dobrego znajomego, konsula Wenezueli, Limonow 
w roku 1974 decyduje się na emigrację: przez Wiedeń i Włochy uda
je się do Stanów Zjednoczonych, gdzie przebywa do roku 1980. Jak 
twierdzi Jewtuszenko, Limonow powiedział mu, że wyjeżdża na Za
chód, bo w kraju nikt nie czyta jego wierszy; sądził więc, że może 
tam znajdą się czytelnicy7. Na Zachodzie Limonow nie zrobił jednak 
kariery poetyckiej, chociaż wiele jego wierszy ukazało się w prasie emi
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gracyjnej i w wydaniach zbiorowych8. W roku 1979 w wydawnictwie 
Ardis ukazuje się tomik jego wierszy - Rosyjskie (Russkoje)9, w dwa 
lata później wyjdzie zbiorek zatytułowany Troje10, do którego, obok 
utworów K. Kuźmińskiego i A. Ćwietkowa, weszły wiersze Limonowa 
napisane po roku 1974. Nie przyniosły one autorowi sławy - odtąd, 
rozczarowany do poezji, z rzadka tylko będzie jeszcze pisać wiersze11. 
Stanie się natomiast znanym prozaikiem dzięki książce To ja - Ediczka 
(Eto ja - Ediczka).

8 „Грани” 1975, Nr 95, s. 50-51; „Ковчег” 1978, Nr 1, s. 22-26; „Континент” 
1978, Nr 15, s. 153-158, 1980, Nr 25, s. 148-156; „Эхо” 1978, Nr 1, s. 59-72, 
1980, Nr 1, s. 71-74, Russica 81, s. 110-116. W opublikowanej w Zurychu antologii 
Freiheit ist Freiheit. Jnoffiziele sowjetische Lyrik, poświęconej rosyjskiej poezji konkretnej, 
obok utworów Igora Cholina, Wsiewołoda Niekrasowa, Gienricha Sapgira znalazły się 
wiersze dwu byłych charkowian - Wagricza Bachczaniana i E. Limonowa; W. Kasack, 
Russiart Literaturę. 1945-1988, Miinchen 1989, s. 97. Weszły one także do wydanej 
przez Michaiła Szemiakina w 1977 w Paryżu antologii Grupa „Konkriet” Аполлон-77, 
Paris 1977.

9Э. Лимонов, Русское, Ann Arabor 1979.
10Э. Лимонов, Трое: Не размыкая уст Э. Лимонов, К. Кузьминский, А. Цвет

ков. Предисловие Саши Соколова. Almanac Press, Los Angeles 1981.
11 „Синтаксис” 1986, Nr 15, s. 3-15.
12 А. Шаталов, Великолепный мандарин [w:] Эд. Лимонов, Это я - Эдичка, 

Москва 1991, s. 8.
13 „Ковчег” 1979, Nr 3.
14 Э. Лимонов, Этоя - Эдичка, Index Publishers, New York 1979 (drugie wydanie 

1982).

Próby opublikowania utworu nie wywołały entuzjazmu rosyjskich 
kręgów emigracyjnych12. Wymowny był opublikowany w piśmie „Rus- 
skaja mysi” Protest Aleksandra Glezera. W prasie radzieckiej, w po
czytnym piśmie „Litieraturnaja gazieta” ukazał się artykuł Pocziwałowa 
pod znamiennym tytułem Człowiek na dnie. Jeden rozdział książki zo
stał opublikowany w roku 1977 w izraelskim czasopiśmie „Niediela”, 
którego redaktorem był Jurij Miłosławski, dawny charkowski przy
jaciel Limonowa. Tekst w wersji skróconej ukazał się w roku 1979 
w czasopiśmie paryskim „Kowczeg”13. Utwór wydał się na tyle szo
kujący, nie tylko pod względem obyczajowym, lecz także, a może nade 
wszystko, ze względu na lewicowe poglądy autora, że redakcja pisma 
„Kowczeg” zdecydowała zaopatrzyć go posłowiem pióra Arwida Kro- 
na - O motylku serca poety (Pro baboczku poetinogo sierdca). Pełny 
utwór w kanonicznej wersji wyszedł w tym samym roku w Stanach 
Zjednoczonych, w wydawnictwie Index Publishers14.
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Ze względu na tematykę i język utworu To ja - Ediczka trud
no było opublikować książkę na Zachodzie: 36 znanych wydawnictw 
amerykańskich odmówiło druku i angielski przekład ukazał się do
piero w roku 1983 w wydawnictwie Random House15. Niełatwo też 
było wydać książkę we Francji; wyszła tam wprawdzie wcześniej niż 
w Ameryce, bo w roku 1980, lecz pod zmienionym, bardziej chwytli
wym, zdaniem wydawców, tytułem Poeta rosyjski woli dużych Murzynów 
(Le poete russe prefere les grands negres, 1980)16. Później, gdy Limonow 
stał się sławny, jego książka została przetłumaczona na 36 języków.

15 E. Limonov, It’s Me, Eddie. A Fictional Memoir, Random House, New York 
1983.

lfi W latach 1980-1991 w przekładach francuskich ukazało się 13 książek Limonowa. 
Natomiast później, gdy pisarz wrócił do Rosji, włączył się aktywnie do życia politycznego 
i założył własną partię, jak sam zauważył - francuscy wydawcy zaczęli ze strachem 
odwracać się od jego rękopisów, a właściciele księgarń odmawiali przyjmowania jego 
dzieł do sprzedaży; Э. Лимонов, Лимонов против Жириновского, „Конец века”, 
Москва 1994, s. 131.

17Dowłatow pisał о tym: „«Nowyj amierikaniec» stracił cechy gazety demokratycz
nej, alternatywnej... Swoboda twórcza okazała się mitem. Gazeta stała się nacjonalną, 
etniczną”. Cyt. wg: В. Довлатов, Плебейская проза Сергея Довлатова Internet: 
http://www.pereplet.ru/text/bondl.html, s. 8.

Pierwszy utwór prozatorski Limonowa jeszcze bardziej ugruntował 
jego kontrowersyjną pozycję w środowisku emigracji rosyjskiej, z którą 
od początku niemal był skłócony. Jego sympatie polityczne i literackie 
zbliżały go do intelektualnej lewicy; brutalnie nieraz atakował prawicę, 
w tym szczególnie Sołżenicyna. Nie udało mu się długo współpracować 
z prasą emigracyjną - w piśmie „Nowoje russkoje słowo” przepracował 
jako korektor niecały rok (1975-1976), zamieszczając w nim około 20 
artykułów. Był wśród nich tekst zatytułowany wymownie - Rozczaro
wanie (Razoczarowanije), który chętnie przedrukowała krajowa „Nie- 
diela”. Konflikt z redaktorem naczelnym, Andriejem Siedych coraz 
bardziej się zaostrzał i Limonow rnusiał odejść z pisma. Podobny los 
spotkał Siergieja Dowłatowa, który zrezygnował z funkcji redaktora 
naczelnego gazety „Nowyj amierikaniec”, nie zgadzał się bowiem z kie
runkiem, jaki narzucali pismu jego sponsorzy, pragnąc, by było ono 
bardziej żydowskie17. Limonow, by przeżyć, imał się rozmaitych za
wodów; trudności życiowe ugruntowały jeszcze bardziej jego krytyczny 
stosunek do Ameryki.

Znacznie mniejsze kłopoty niż ze swą pierwszą książką miał autor 
z opublikowaniem kolejnego tekstu - Dziennik pechowca (Dniewnik 

http://www.pereplet.ru/text/bondl.html
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nieudacznika)13. Wcześniej duże fragmenty Dziennika wyszły w nume
rze 3 paryskiego pisma „Echo” (1978), a towarzyszył im tekst redaktora 
naczelnego o utworze Limonowa. W wydaniu książkowym autor wy
rażał Władimirowi Maramzinowi i Aleksiejowi Chwostience głęboką 
wdzięczność za opublikowanie jego powieści.

18 Э. Лимонов, Дневник неудачника или секретная тетрадь, Index Publishers, 
New York 1982.

19 Limonow wchodził do redakcji pisma „Eldiot International”.
20 Utwory Miedwiediewej wyszły w wydawnictwie „Głagoł”.

*
* *

W roku 1982 Limonow decyduje się opuścić Stany Zjednoczone - 
i wyjeżdża na stałe do Paryża. Po pewnym czasie, pod naciskiem pism 
lewicowych, w których publikował18 19, uzyskuje tam obywatelstwo. Wiąże 
się też z poznaną jeszcze w Nowym Jorku Natalią Miedwiediewą, foto
modelką i piosenkarką kabaretową, później autorką powieści (Mamo, 
kocham żulika - Mama, ja żulika lublu) i licznych opowiadań, która 
również opuściła Stany Zjednoczone i w roku 1982 przeniosła się do 
Paryża20.

Rosyjska emigracja w Paryżu była skłócona ideowo i ze względów 
estetycznych. Czysto literacki charakter miało „Echo”, redagowane 
przez W. Maramzina i A. Chwostienkę. W stopce redakcyjnej tak 
charakteryzowali oni swe pismo:

„Zasadnicza treść - to proces literacki w Rosji w ciągu ostatnich 
dziesięcioleci. Proza, wiersze, krytyka literacka. Publicystyka. Więcej niż 
dwie trzecie czasopisma stanowią materiały różnorodnego samizdatu lite
rackiego «stamtąd», z Rosji. Liczne nazwiska pisarzy latami pracujących 
na niwie literatury pojawiają się po raz pierwszy w druku. Publikacje. 
Przekłady. Humor. Współczesny język”.

Teksty Limonowa znalazły się w czasopiśmie Maramzina i Chwostienki 
już w pierwszym roku jego istnienia - w 1978 (wychodziło do roku 
1986). Wiersze opublikowano w numerze 1 oraz 9 (1980), Limonowo- 
wi bliskie było paryskie pismo „Kowczeg”, które redagowali Nikołaj 
Bokow i A. Kron. Jeszcze przed wyjazdem Limonowa ze Stanów „Kow
czeg” (Nr 1) opublikował jego wiersze oraz fragment Ediczki. Lecz 
w roku 1981 na szóstym numerze to awangardowe pismo zakończyło 
swój żywot. Za jego upadek Tołsty wini Władimira Maksimowa. Tołsty 
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(właściwe nazwisko Władimir Kotlarow) to bardzo malownicza postać 
rosyjskiej emigracji, znany awangardowy malarz, twórca kierunku, 
który nazwał mail-artem. W roku 1984 założył wydawnictwo Vivrisme 
i zaczął wydawać pismo „Muleta”. Określił je jako Album rodzinny 
(Siemiejnyj albom) i oznaczył literą A21. W Słowie od Wydawnictwa 
informowano, że „Muleta” jest pismem zainteresowanym tym, co 
nieoficjalne, nierespektowane - inaczej: awangardowe i aktualne - 
a więc kulturą lat osiemdziesiątych. Dlatego Tołsty określił siebie jako 
redaktora prowokatora. I w rzeczy samej pismo było prowokujące, 
obliczone na określonego czytelnika. Nie mogło go zaakceptować tra
dycyjne środowisko emigracji rosyjskiej, zwłaszcza dwu pierwszych fal. 
Pismo odrzucili także emigranci trzeciej fali, którzy jako cel stawiali 
sobie walkę z reżymem. Forma, tematyka, styl, język pisma Tołstego 
były dla nich szokujące. Kpiny i dowcipy na temat Sołżenicyna odbie
rano jako profanowanie świętości, nie dziwi przeto, że „Russkaja mysi” 
odmówiła wydrukowania anonsu o „Mulecie”.

21 Kolejne edycje oznaczone były В (1985) i ХОО (1985).

Limonow znalazł się wśród autorów pierwszego numeru: wydru
kowano tu jego krytyczny esej o poezji Brodskiego. W „Mulecie” 
В znalazło się opowiadanie On the wilde side. Ukazały się też wier
sze N. Miedwiediewej oraz recenzja - niezbyt zresztą chwalebna - 
książki J. Szczapowej Eto ja, Jelena, natomiast jej wiersze opubliko
wano w numerze pierwszym. Z pismem Tołstego współpracował także 
Bachczanian. Limonow był w bardzo dobrych stosunkach z Tołstym, 
ale z chwilą gdy - już w latach dziewięćdziesiątych - Limonow za
czął robić karierę polityczną i poczęły się ukazywać szokujące jego 
wypowiedzi, Tołsty zerwał z nim.

Limonow współpracował także z pismem Andrieja Siniawskiego 
i Marii Rozanowej „Sintaksis”. Po raz pierwszy jego tekst - opowiada
nie Sobowtór (Dwojnik) - opublikowano w numerze 13 (1985). W 15 
(1986) z kolei pojawiły się jego wiersze. Proza pisarza jeszcze dwu
krotnie gościła na łamach pisma „Sintaksis” - w numerze 20 (1987) 
i 29 (1990). W tym ostatnim ukazał się esej A. Żółkowskiego Limonow 
na literackich Ołimpics.

W piśmie „Kontinient” tylko raz opublikowano Limonowa. W nu
merze 25 (1980) wydrukowano kilka jego wierszy oraz wierszy Jeleny 
Szczapowej. Poprzedzone były one wstępem Natalii Gorbaniewskiej, 
w którym wyznawała, że tego typu twórczość nie odpowiada jej sma
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kowi estetycznemu i z trudem, jako redaktor odpowiedzialny w piśmie 
za poezję, przez nie przebrnęła. Okazało się, że wiersze wydruko
wano z błędami, pomylono nawet stronice. Limonow odpowiedział 
w następnym numerze:

„Szkoda, że Natalia Gorbaniewska, jak to wynika ze wstępu, do tego 
stopnia nie przebrnęła przez moje wiersze, że nawet zlekceważyła swoje 
obowiązki redaktorskie” (s. 368).

Okazuje się, że nie tylko Gorbaniewska nie była miłośniczką Limo
nowa. Jak wspomina Konstantin Kuźmiński, który przygotowywał dla 
pisma „Kontinient” wybór wierszy dysydenckich poetów Moskwy, gdy 
Maksimów dowiedział się, że ma wśród nich być także Limonow - 
powiedział: „przecież on jest kagebesznikiem”22.

22 Антология новейшей русской поэзии у Голубой лагуны. В 5 томах. К. Кузь
минский и Г. Ковалев, Tom 2А, Nextonville, Mass. 1988, s. 228.

23 Wydanie krajowe Э. Лимонов, История его слуги. Этоя Эдичка, Москва 1993, 
s. 289-575. Wydanie angielskie His butler’s story, New York 1986.

24 Э. Лимонов, Палач, „Chameleon Publishers”, Jerusalem 1986. Wydanie kra
jowe: Э. Лимонов, Палач, „Глагол”, Москва 1993. We Francji powieść miała tytuł: 
Oscar et les femmes (1987). Fragment utworu, noszącego w polskim tłumaczeniu 
H. Chłystowskiego tytuł Zawód: sadysta, został opublikowany w „Literaturze na 
Świecie” 1992, Nr 4.

25 Patrz o tym: R. Porter, Russia's Altermative Prose, Rhode Island 1994.
26 Э. Лимонов, У нас была Великая Эпоса, „Знамя” 1989, Nr 11. Wydanie 

książkowe: Э. Лимонов, У нас была Великая Эпоха, Москва 1994.
27Э. Лимонов, Подросток Савенко, „Синтаксис”, Париж 1983. Francuska we

rsja ukazała się pod tytułem Autoportret d’un bandit dans son adolescence, angielska - 
Memoirof a Russian punk. Wydanie krajowe: Э. Лимонов, Подросток Савенко. При-

W Paryżu Limonow intensywnie uprawia twórczość prozatorską. 
Powstaje jeszcze jeden utwór, w którym jak w Ediczce i Dzienniku 
pechowca, podobną rolę w fabule pełni ta sama postać. Jest to na
pisana w roku 1989 powieść Historia jego sługi (Istorija jego sługi)23. 
Te trzy utwory, ze względu na miejsce akcji, zyskały miano trylogii 
amerykańskiej (nowojorskiej). Związana jest z nią poprzez przestrzeń 
fabuły powieść Kat (Palaczy4, ma ona jednak innego już bohatera 
i rezygnuje w niej autor z biografizmu wcześniejszych swoich po
wieści.

Podobnie spójną całość jak trylogia amerykańska stanowi trylogia 
rosyjska, charkowska25 prowincjonalna, na którą składają się: Mieliśmy 
Wielką Epokę (U nas była Wiełikaja Epocha)26, Wyrostek Sawienko 
(Podrostok Sawienko) oraz Młody niegodziwiec (Mołodoj niegodiaj)27.
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Z innych napisanych na emigracji utworów Limonowa wymie
nić trzeba następujące: Cudzoziemiec w czasach zamętu (Inostraniec 
w smutnoje wriemia)23, Poskromienie tygrysa w Paryżu (Ukroszczenije ti- 
gra w Pariże), Śmierć współczesnych bohaterów (Smiert’ sowriemiennych 
gierojew)* * * 28 29.

ложение к журналу „Кубань” 1992. Э. Лимонов, Молодой негодяй, „Синтаксис”,
Париж 1986. Wydanie krajowe: Э. Лимонов, Молодой негодяй, Москва 1992. W pol
skich pracach spotyka się także tytuł: Miody łajdak.

28 Э. Лимонов, Иностранец о смутное время, Новосибирск 1992.
23 Э. Лимонов, Смерть современных героев. Роман, М. Michęlson Publishers, 

Tel Aviw 1992; Э. Лимонов, Смерть современных героев. Роман, Рассказы, Москва 
1993.

30 W Rosji opowiadania ukazały się w tomach: Э. Лимонов, Коньяк „Наполеон, 
Москва 1995 oraz Э. Лимонов, Чужой в незнакомом городе, Москва 1995. Patrz 
także: Э. Лимонов, Коньяк „НаполеогС. Рассказы, М. Michelson Publishers, Tel 
Aviw 1990. Pojedyncze opowiadania były drukowane w pismach takich, jak: „Nasz 
sowriemiennik”, czy w almanachu „Koniec wieka”.

31Э. Лимонив, Лимонов против Жириновского, „Конец века”, Москва 1994.
32 Э. Лимонов, Анатомия героя, Смоленск 1998.

Limonow jest autorem licznych opowiadań, które publikował w cza
sopismach emigracyjnych, takich jak „Sintaksis” czy „Muleta”. Zostały 
one zebrane w tomy Amerykańskie wakacje (Amierikanskije kanikuły), 
Wielka matka miłości (Wielikaja mat’ łubwi), Moneta Andy Warhola, 
Obcy w nieznanym mieście (Czużoj w nieznakomom gorodie), Zwykłe 
incydenty (Obyknowiennyje incidienty) i Koniak „Napoleon"30.

Utwory Limonowa zaczęto drukować w kraju w roku 1989; większość 
jego książek opublikowało wydawnictwo „Głagoł”, którego redakto
rem naczelnym jest Aleksander Szatałow. Teksty pisarza ukazują się 
także w popularnym wydawnictwie „Vagrius” oraz w innych („Kon
stanta”, „Koniec wieka”, „Moka”), niekiedy na prowincji. Szczególnie 
często wydawana jest powieść To ja - Ediczka.

Po powrocie do kraju Limonow napisał trzy książki. Najwcześniej 
ukazała się, będąca odpowiedzią na aktualne wydarzenia polityczne, 
książkaLimonow kontra Żyrinowski (Limonowprotiw Żyrinowskogo)31. 
O stosunkach Limonowa z Żyrinowskim, a także z innymi postaciami 
rosyjskiej sceny politycznej, o kobietach jego życia - Jelenie Szczapo
wej, Natalii Miedwiediewej, Jelenie Bleze, a także o ważnych wyda
rzeniach dziejowych ostatnich lat i działalności politycznej opowiada 
utwór Anatomia bohatera (Anatomija gieroja), opublikowany w roku 
199832. W tym samym roku ukazała się utrzymana w formie anty- 
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utopii powieść 316, punkt „B"33. Podobnie jak w pierwszym utworze 
prozatorskim Limonowa, jej akcja została umieszczona w Stanach 
Zjednoczonych, chociaż istotną rolę odgrywa także wątek rosyjski.

33 Э. Лимонов, 316, пункт „Б”, Москва 1998.
34 Patrz пр.: Это он, Эдичка? „Солидарность” 1992, Nr 7.
35 Ten umowny termin stosuje się także niekiedy dość niekonsekwentnie do rady

kalnej opozycji komunistycznej. Patrz szerzej: А. Тарасов, Г. Черкасова, T. Шавшу- 
кова, Левые в России. От умеренных до экстремистов. Под ред. А. Верховского, 
Москва 1997, s. 55.

36 Proletaryzm, zajmujący wulgarno-klasowe pozycje, oddający priorytet klasie ro
botniczej, rozpadający się na dwa odłamy - neostalinistów-proletarystów i antystalini- 
stów-proletarystów - to typowo postsowieckie zjawisko polityczne, opozycyjne wobec 
KPZR i jej następców.

37 Tekst ten i następne reportaże z różnych teatrów wojny zostały opublikowane 
w zbiorze: Э. Лимонов. Убийство часового,Москва 1993. Cytuję według tego wydania, 
w nawiasie podaję numer stronicy.

*
* *

W Nowym Jorku Limonow zbliżył się do skrajnie lewicowej So- 
cialist Workers Party, w Paryżu także wyraźnie zarysowały się jego 
lewicowe sympatie. Dzięki temu po powrocie do kraju w roku 1991, 
gdy po długich staraniach przywrócono mu obywatelstwo radzieckie, 
pozytywny stosunek mieli do niego przedstawiciele ugrupowań lewac
kich, widząc w pisarzu przeciwnika reżymu, jaki objął władzę w Rosji34. 
Mało precyzyjnym terminem „lewacy”, „lewicowi radykałowie” (lewo- 
radikały)35 określa się w Rosji różne odmiany ruchu lewicowego - 
trockistów, anarchistów, antystalinistów, „proletarystów”36.

W roku 1992 Limonow rozpoczął współpracę z redagowaną przez 
Aleksandra Prochanowa gazetą „Dien”’, która stawała się jednym 
z najbardziej wpływowych organów opozycji. Przyciągała ona czytel
ników swym potęgującym się radykalizmem i była lepiej redagowana 
niż „Prawda” czy „Sowietskaja Rossija”, w której od 1990 roku Li
monow był stałym autorem. Współpracował także z gazetą „Zawtra”, 
która z biegiem czasu również stawała się coraz bardziej umiarkowana.

Bez wątpienia sympatię w różnych kręgach opozycji zyskiwał Li
monow dzięki swoim reportażom z miejsc, gdzie toczyły się działania 
wojenne. W jednym z nich - Daleko na Bałkanach... W lodowatym gru
dniu (Daleko na Bałkanach... W ledianom diekabrie)37 - pisał o wojnie 
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na terenie Jugosławii, gdzie oddziały serbskie walczyły z Chorwatami38. 
Nieraz w rozmowach z żołnierzami powtarzano, że Rosjanie i Ser
bowie to prawosławni bracia. Serbowie wyznawali: naród rosyjski ma 
w nas przyjaciela na zawsze, jednak podkreślano, że Rosjanin Gorba
czow okazał się zdrajcą, doprowadził państwo radzieckie do upadku, 
pozwolił, by odrodziła się potęga niemiecka, w efekcie jego polityki 
Niemcy, Austria, Węgry i Watykan popierają chorwackich nacjonali
stów. Rozmówcy Limonowa dowodzili, że to nie Serbowie rozpętali 
wojnę, to nie oni dążyli histerycznie do niepodległości, depcząc nieza
wisłość innych narodów. Winą za nią obciążali byłego eks-komunistę, 
generała Franjo Tudźmana - dlatego przekonywali, że Serbowie zostali 
zmuszeni do obrony swych braci za Dunajem, w Slavonii.

38 Tekst Limonowa był opublikowany w belgradzkim piśmie „Borba”.
39 „Комсомольская правда” 1993, 17 марта.

Kolejny reportaż Limonowa z Bałkanów nosił tytuł O frontach - 
pożogach, o przyjaciołach - towarzyszach (O frontach - pożariszczach, 
o druzjach - towariszczach). Tym razem opowiada on o Sarajewie. 
Podobnie jak w poprzednim reportażu przewija się tu wątek przyjaźni: 
„Zastanawiam się: Za co Serbowie z takim uporem lubią nas, Rosjan? 
Rząd Jelcyna właśnie ich zdradził. A oni mimo wszystko nas lubią” - 
piszę Limonow (s. 143).

Przyjaciel Serbii i Serbów za konflikt obwinił bośniackich inte
lektualistów, którzy zapragnęli zrealizować marzenie o państwie mu
zułmańskim na terytorium zamieszkałym nie tylko przez wyznawców tej 
religii. Limonow opisał także swe spotkanie z prezydentem Bośniackiej 
Republiki Serbskiej - Karadżiciem. Przekonywał on autora reportażu, 
że wspólne życie Bośniaków i Serbów jest już niemożliwe i idzie jedynie 
o to, jak się rozsądnie rozdzielić.

W czasie swego trzykrotnego pobytu w Jugosławii Limonow ucze
stniczył w walkach pod Wukowarem, pod Sarajewem, w Dalmacji. Jak 
pisała „Komsomolskaja prawda”:

„Ediczka, który przybył do Belgradu po 10-dniowym uczestniczeniu 
w działaniach wojennych (...) potwierdził także, że ostrzelał pozycje 
Chorwatów ze 122-milimetrowej haubicy «radzieckiego», jak podkreślił, 
typu”39.

Jego reportaże wykpił w radiu „Swoboda” Gieorgij Władimow:
„W czasie każdego przyjazdu do byłej Jugosławii Limonow dostaje 

broń coraz większego kalibru. Poprzednim razem puścił kilka serii z wiel- 
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kokalibrowego kulomiotu w muzułmańskie oddziały w Sarajewie. Jakiej 
broni użyje następnym razem można tylko przypuszczać”40.

40 Г. Вл адамов, По ком не звонит колокол, „Русская мысль” 1993, Nr 12.

Władimow przytacza też - za gazetą „Moskowskije nowosti” - aneg
dotę o tym, jak to Limonow w dniu 50-lecia urodzin zdobył w Bośni 
pocztę, by zadzwonić do Moskwy i złożyć życzenia żołnierzom z okazji 
50-lecia Armii Radzieckiej.

W reportażu pod patetycznym tytułem I tego, co wywalczyliśmy, 
nigdy wrogowi nie oddamy... (Z to, czto było nami zawojewano, my 
nikogda wragu nie oddadim...) opisał Limonow sytuację na Nad- 
dniestrzu, wchodzącym po rozpadzie ZSRR do republiki Mołdowy. 
Mieszkająca tam większość rosyjska w referendum roku 1989 uchwaliła 
autonomię. W roku następnym II Zjazd Deputowanych ogłosił po
wstanie Naddniestrzańskiej Republiki Mołdawskiej, co potwierdziło 
referendum przeprowadzone w roku 1991. Mołdowa nie mogła uznać 
tego aktu i na terenie Naddniestrza rozpoczęły się walki. Ze swoi
mi rozmówcami Limonow traktuje je nie jako konflikt etniczny, lecz 
polityczny, w jego tekście znajdujemy porównanie do wojny domowej 
w Hiszpanii. Limonow opisuje sytuację, atmosferę, nastrój, rozmowy 
z żołnierzami, nie udało mu się jednak spotkać z dowódcą 114 Armii, 
generałem Lebiediem.

Limonowa nie mogło zabraknąć w Abchazji. Rozgorzał tam konflikt 
między dążącymi do niezawisłości Abchazami a Gruzinami. Ten kon
flikt wojenny przedstawił w reportażu Wojna w ogrodzie botanicznym 
(Wojna w botaniczeskom sadu):

„Rozwichrzone palmy. Mandarynki w sadach. Słońce. Ciepło. Subtro- 
piki. Morze samotne, porzucone przez wszystkich, nikt się w nim nie 
kąpie. Zapachy: świeże, kwaskowate, cytrusowe, drzew iglastych. Mie
szkałem w Kalifornii i na Lazurowym Wybrzeżu Francji, ale ta ziemia 
jest wspanialsza i piękniejsza. Bogatsza” (s. 157).

Zrozumiałą jest rzeczą, że Limonow jest po stronie Abchazów, a o Gru
zinach piszę niepochlebnie i wręcz krytycznie. Pragnie dostać się na 
pierwszą linię walki, by porozmawiać z żołnierzami. Dowiaduje się 
tam: „Problem Abchazji można rozwiązać tylko siłą. Jaką? Rosyjską” 
(s. 165).

W miarę jak Limonow wyraźniej precyzował swoją pozycję poli
tyczną, stosunek do niego „leworadykałów” stawał się coraz bardziej 
wstrzemięźliwy. Jeden z ich reprezentantów, Władimir Potapow, za
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rzucał mu, że w latach siedemdziesiątych nie podjął walki z reżymem 
Breżniewa, a obecnie chce wywołać w Rosji wojnę domową, patrząc 
na nią ze swego paryskiego azylu41. Natomiast przedstawiciel de
mokratów, Walentin Oskocki, relacjonując miting sił komunistycznych 
i nacjonalistycznych (krasno-koriczniewyje) w dniu 17 marca 1991 roku, 
na którym przemawiał także Limonow, napisał:

41В. Потапов, Новая война Эдуарда Лимонова, „Солидарность” 1992, Nr 21. 
Trzeba jednak wyjaśnić, że w tym czasie Limonow opuścił już Francję i powrócił do 
Rosji.

42B. Оскоцкий, Красно-коричневые. Репортаже митинга 17марта, „Литера
турные новости” 1991, Nr 3.

43 Г. Владимов, По ком не звонит колокол, „Русская мысль” 1993, Nr 12. О kon
flikcie Władimowa z partią, do której nie należał, lecz miał przez nią zagwarantowaną 
pełną swobodę w redagowaniu pisma, patrz: K. Pietrzycka-Bohosiewicz, W poszukiwa
niu autentyzmu. Twórczość prozatorska Gieorgija Władimowa, Kraków 1999, s. 59-64.

„Stop, nieszanowny panie Limonow! Jakim właściwie prawem pan, 
poddany innego kraju, nawołuje do obalenia władzy w kraju, którego 
gościnności pan najwyraźniej nadużywa. Czy liczy pan na dziecięcą nie
dojrzałość naszej demokracji, której owoce pan tak demonstracyjnie wy
korzystuje na jej niekorzyść? Chciałoby się mieć nadzieję, że chociaż tak 
słaba jest nasza demokracja, to ma ona na tyle silny kręgosłup, żeby się 
obronić, pokazując drzwi nonszalanckiemu gościowi”42.

*
* *

Cytowany wcześniej Władimow wspomina swe spotkanie z Limo- 
nowem w 1987 roku w Wiedniu na jednej z konferencji na temat 
pisarzy emigracyjnych. Nawiązując do współpracy Władimowa z emi
gracyjną partią Narodno-Trudowoj Sojuz (pisarz był redaktorem pi
sma „Grani”), Limonow powiedział: „pisarz i partia to rzeczy, które 
się wykluczają”43. Temu oświadczeniu Limonow nie pozostał wier
ny. W Moskwie zbliżył się do Władimira Żyrinowskiego i został 
członkiem założonej przez niego Liberalno-Demokratycznej Partii 
Rosji (Libieralno-diemokraticzeskaja partija Rossii). 22 lipca 1992 
roku, po przegranych wyborach, Zyrinowski utworzył gabinet cie
ni, w którego skład jako minister bezpieczeństwa wszedł Limonow. 
Wkrótce jednak doszło do konfliktu, którego powodem było pismo 
„Sokoł Żyrinowskogo” i niezadowolenie ze sposobu, w jaki lider kie
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rował partią. Wówczas grupa ministrów gabinetu cieni, wśród których 
był także Limonow, opuściła jej szeregi44.

44 А. Верховский, А. Папп, В. Прибыловский, Политический экстремизм в Ро
ссии ..., s. 110.

45 Przez pewien czas nosiła ona poprzednią nazwę - Partia Narodowo-Radykalna.
46 А. Верховский, А. Папп, В. Прибыловский, Политический экстремизм в Ро

ссии ..., s. 70 i п.
47 Pismo zostało zarejestrowane przez Komitet Państwowy do Spraw Publikacji 

(Goskompieczati) 16 listopada 1994 roku. Jest dwutygodnikiem, początkowo wycho
dziło w nakładzie 5500 egzemplarzy, później wzrósł on do 7000, następnie wysokość 
nakładu się zmieniała. Jego nazwa, oznaczająca granat, zawiera aluzję do nazwiska 
lidera partii. Do kwietnia 2000 roku ukazało się 141 numerów pisma.

22 listopada 1992 roku odbył się zjazd założycielski nowej par
tii - Partii Narodowo-Radykalnej (Nacionalno-radikalnaja partija), 
na której czele stanął Limonow. Po pewnym czasie doszło wszakże 
do rozłamu i w maju 1993 powstała Partia Narodowo-Bolszewicka 
(Nacionał-bolszewistskaja partija), której przywódcą został Limonow45. 
W jej skład weszli między innymi: teoretyk rewolucji konserwatywnej 
Aleksander Dugin, Igor (Jegor) Letow, dziennikarz gazety „Zawtra” 
Władisław Szurigin, Jarosław Mogutin - także dziennikarz, muzyk 
rockowy Siergiej Troicki, grupa rockowa Iwana Trofimowa i Olega 
Gaponowa, co dowodzi, że partia powstała na bazie kontrkultury. 
Kilka lat później z partią zwiąże się inny znany muzyk awangardowy - 
Siergiej Kuriechin.

Partia Limonowa jest zaliczana do tzw. nowej opozycji46. Jest to 
termin, który ongiś wiązał się z nazwiskami Lwa Kamieniewa i Grigo
rija Zinowiewa, lecz w naszych czasach, rzecz oczywista, zyskał inne 
znaczenie, które nadał mu A. Dugin. „Nowa opozycja” miała być 
przeciwieństwem „starej”, pod którą rozumiano, najogólniej biorąc, 
opozycję wywodzącą się spośród komunistycznych rewizjonistów i osób 
rozczarowanych do sowietyzmu oraz należących do kręgów nacjona
listycznych. Narodziny „nowej opozycji” wiązały się inicjatywą utwo
rzenia Ruchu Narodowo-Socjalnego, którego inicjatorami byli Limo
now, Barkaszow, Dugin, Letow. W lipcu 1994 roku opublikowali 
oni w gazecie „Zawtra” apel wzywający do przejęcia władzy poprzez 
odrzucenie zarówno „gnijącego” rządu, jak i „leniwej” opozycji. Te
oretyczne założenia „nowej prawicy” sformułował Dugin w artykule 
programowym w pierwszym numerze pisma „Limonka”, jakie wydawać 
zaczęła partia Limonowa, który stanął na czele redakcji47. Manifest 
Dugina nosił tytuł Nowi kontra starzy (Nowyje protiw starych). Jego



autor mówił nie o nowym nurcie politycznym w szeregach opozycji 
narodowo-patriotycznej, lecz o nowym stylu, który w sposób bardziej 
zasadniczy, głębiej i wyraziściej pozwala rozróżniać odmiany opozycji 
niż tradycyjna dystynkcja na prawicę i lewicę. Jako synonim nazwy 
„nowa opozycja” dopuszczał Dugin określenie „nowi patrioci”.

Istotę starej opozycji stanowi to, że zawsze ma ona jeden cel - 
restaurację dawnego porządku (socjalizm i ZSRR z jednej strony, zaś 
imperium rosyjskie - z drugiej), bez względu na to, jak kształtują się po
lityczne priorytety, czy będzie to przejście od nacjonalizmu-leninizmu 
w stronę orientacji antykomunistycznej bądź prawosławno-czarnose- 
cinnej (jako przykłady autor manifestu wymieniał między innymi Ale
ksandra Ruckiego i redaktora pisma „Russkij wiestnik” - Aleksieja 
Sienina). Krytycznie przedstawiał Dugin stosunek „starej opozycji” 
do władzy, jej mechanizmu, struktury, systemu organizacji, oraz wy
wodzący się z takiej postawy biurokratyzm. W ujęciu Dugina „stara 
opozycja” to nie rewolucjoniści, lecz konserwatywni reformatorzy, 
którzy „nigdy nie podają w wątpliwość samego systemu politycznego 
i ideologicznego”, nie czynią różnicy między ideologią a polityką43. 
Nie interesują jej problemy socjalne i teologiczne, strategia i eko
nomika, zagadnienia społeczno-polityczne. Bliska jest jej orientacja 
izolacjonistyczna i częściowo szowinistyczna, co pozbawia możliwości 
spojrzenia z zewnątrz. Przedstawiciele starej opozycji myślą katego
riami „zmowy”, „zdrady”, „konspiracji”, „intrygi ukrytych wrogów”. 
W aspekcie ideologicznym bliskie im są pozycje słowianofilskie. Sym
patie socjalistyczne starej opozycji działają na zasadzie inercji, obce jej 
są natomiast sympatie do socjalizmu rewolucyjnego. Choć na obecnym 
etapie stanowią większość, to jednak coraz wyraźniej daje o sobie znać 
ich słabość w obliczu problemów, z jakimi musi borykać się kraj.

48 Cyt. za: „Лимонка. Газета прямого действия” 1994, Nr 1, s. 1-2.

Przedstawicieli „nowej opozycji” odróżnia od starej praktycznie 
wszystko, obie te grupy łączy wszakże nienawiść do istniejącego reżymu. 
„Nowi” , bez względu na to, z jakiego nurtu się wywodzą - komuni
zmu, monarchizmu czy rosyjskiego faszyzmu - są przede wszystkim 
rewolucjonistami i nie jest dla nich ważne to, czy nowe, które się 
narodzi, będzie „nowym komunizmem” czy „nowym imperium”. Nie 
dążą bowiem do zdobycia władzy, lecz zmiany jej istoty, pragną wyłonić 
„nową elitę”, nową warstwę rządzącą. W ich programie centralnym 
elementem jest ideologia, nie polityka, myślą o zmianie światopoglądu *
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społecznego i ustroju. Orientacja na patriotyzm jest świadoma i wynika 
z obiektywnego porównania swojego z obcym i uznania wyższości tego 
pierwszego.

„Nowa opozycja” odrzuca postawę emocjonalną i patrzy na histo
rię jako na walkę obiektywnych sił. W płaszczyźnie ideologicznej jej 
pozycja bliska jest euroazjanizmowi; „nowych” pociągają poglądy Kon- 
stantina Leontjewa, Nikołaja Trubeckiego, Piotra Sawickiego, obcy im 
jest natomiast Iwan Aksakow, Nikołaj Danilewski, Iwan Iljin. „No
wi” - piszę Dugin - wierni są orientacji prosocjalistycznej; gdy mowa 
o „komunistach”, to oni są jednoznacznie ukierunkowani na rewolucję 
i nacjonalizację „własności prywatnej”, jeśli chodzi o „nacjonalistów”, 
to ci łączą nacjonalizm z socjalizmem lub „lewicowym faszyzmem”. 
Ogląd sytuacji w Rosji pokazuje, że prawie wszyscy liderzy opozycji 
reprezentują „starych”; do „nowych”, którzy w rzeczy samej istnieją 
na razie potencjalnie, zbliżają się jedynie przywódcy skrajnej lewicy - 
Aleksander Barkaszow i Wiktor Anpiłow z partii „Trudowaja Rossi- 
ja”. „Liderzy „nowych” - piszę Dugin - jeszcze nie są dostatecznie 
znani i nie posiadają wystarczającej charyzmy”. Dobrze sprawdzają się 
w czasie kryzsów, lecz nie potrafią działać z powodzeniem w chwilach 
spokoju, gdy polityka prowadzona jest w sposób konwencjonalny. Nie 
stanowią na razie zjawiska politycznego i muszą działać w otoczeniu 
„starych” i akceptować ich aż do momentu, gdy niekompetencja tych 
ostatnich stanie się widoczna. Nadejdzie jednak czas rozpadu - „sta
rzy” złączą się z władzą, a „nowi” staną się radykalnymi, i wówczas 
wszyscy uczestnicy opozycji będą postawieni przed wyborem, dlatego: 
„lepiej określić się od razu, w zgodzie ze swoim typem egzystencjalnym, 
passionarnym i etycznym” - czytamy w Manifeście.

W programie „nowych” ważny punkt stanowi orientacja na po
wstanie narodowe, spontaniczne wystąpienie mas. Pisał o tym Dugin 
w innym ze swoich tekstów - Próg wolności (Porog swobody), opubli
kowanym w następnym roku49. Zaprezentowana w nim Powszechna 
Teoria Powstania (Wsieobszczaja Tieorija Wosstanija) była połączeniem 
poglądów skrajnie prawicowych i lewicowych; od tych pierwszych brała 
zasadę polityczną, od drugich - ekonomiczną, a jako głównego wroga 
wskazywała liberalizm50.

49 „Лимонка” 1995, Nr 24.
50 А. Верховский, А. Папп, В. Прибыловский, Политический экстремизм в Ро

ссии ..., s. 71.
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Zrozumieć istotę opozycji, jaką reprezentuje partia Limonowa, 
pozwala artykuł Dugina Konserwatywna rewolucja (Konsierwatiwnaja 
riewolucija), mający podtytuł Typologia ruchów politycznych Trzeciej 
Drogisl. Trzecia Droga, zwana też Konserwatywną Rewolucją bądź 
Trzecią Pozycją, to ideologia, która nie mieści się w tradycyjnym 
podziale na ruchy prawicowe i lewicowe, nie jest też ich wypadkową - 
centrum. Jak wszystkie ważne ideologie współczesne zrodziła się po 
rewolucji francuskiej: w odróżnieniu od prawicy nie negowała koniecz
ności zmian związanych z głębokim kryzysem w Europie przedrewo
lucyjnej, lecz inaczej niż lewica nie akceptowała haseł, które niosła 
ze sobą rewolucja. Na gruncie rosyjskim jej program łączy się z kon
cepcjami słowianofilów, a główny punkt stanowi stosunek do reform 
Piotra I. Trzecia Droga skorelowana jest z ideą rosyjską, ponieważ 
najważniejsza teza geopolityczna tej ideologii opiera się na przekona
niu: „ani Zachód, ani Wschód”. Ta zbieżność wpływała na rusofilskie 
postawy zachodnich konserwatywnych rewolucjonistów.

Przedstawiając historyczny rys rozwoju Trzeciej Drogi, Dugin cha
rakteryzuje włoski faszyzm, hiszpańską Falangę, rumuńską Żelazną 
Gwardię Kornela Codrianu, rosyjski euroazjanizm, różne odmiany 
nurtów niemieckich, takich jak młodokonserwatyści (Arthur Moeller 
van den Bruck, autor koncepcji Trzeciej Rzeszy), nacjonal-rewolu- 
cjoniści (Ernst Jiinger), ruch narodowo-bolszewicki (Ernst Niekisch) 
i narodowy socjalizm Hitlera. Druga wojna światowa doprowadziła 
do podziału świata na dwie rzeczywistości geopolityczne - prawi
cową, skoncentrowaną wokół USA, oraz lewicową, której centrum 
stanowił Związek Radziecki. Trzecia Droga w wyniku denazyfikacji 
zniknęła z mapy ideologii, lecz powoli zaczęła odżywać. Dwubiegu
nowy podział świata próbował podważyć Charles de Gaulle, sprzeci
wiając się dominacji USA w świecie zachodnim. Bardziej radykalnym 
stronnikiem Trzeciej Drogi był Belg Jean Tieriar, twórca doktiyny 
nacjonal-komunitaryzmu, który uznał Zachód i amerykanizm za naj
większego wroga, znacznie bardziej pobłażliwie traktując komunizm. 
Jednak najważniejszym krokiem w rozwoju Trzeciej Drogi było poja
wienie się nowej prawicy i jej głównego ideologa - Allaina de Benois. 
Jak piszę Dugin, *

51 А. Дугин, Консервативная  революция. О типологии политических движений 
Третьего Пути [w:] А. Дугин, Консервативная революция, Москва 1994, s. 9-36.
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„Formowanie się światopoglądu «nowej prawicy»(...) odbywało się 
w sytuacji podwójnej polemiki: z jednej strony miało miejsce kwestio
nowanie koncepcji doktryny «nowej lewicy», a następnie «nowych filo
zofów», z drugiej zaś rozwijały się dyskusje z prawicą, a nawet ze skrajną 
prawicą”52.

52 Tamże, s. 32
53 „Лимонка” 1994, Nr 12.
54 Я. Могутин, Без интеллигентов. Утопия, „Лимонка” 1994, Nr 1.
55 „Лимонка” 1995, Nr 5.
56 Э. Лимонов, Лимонка в хорватов, „Лимонка” 1995, Nr 13.
57 Э. Лимонов, Лимонка в зверей и их обожателей, „Лимонка” 1995, Nr 16.
58 Предвыборная программа НБП (основные положения), „Лимонка” 1995, Nr

17. Patrz о tym szerzej: А. Верховский, А. Папп, В. Прибыловский, Политический 
экстремизм в России ..., s. 125.

W latach dziewięćdziesiątych „nowa prawica” staje się zawiązkiem 
autentycznej Trzeciej Drogi. W efekcie świat przestaje być jedno
znacznie pojałtański. Zdaniem Dugina, ideologia lewicowa nie po
siada obecnie ani geopolitycznej, ani intelektualnej postaci. Moc
ne pozycje ideologiczne zajmują obecnie „atlantycka” (proamery- 
kańska, prozachodnia) prawica i euroazjańscy konserwatywni rewolu
cjoniści.

Z upływem czasu Partia Narodowo-Bolszewicka - podobnie jak jej 
organ, „Limonka” - stawała się coraz bardziej ekstremistyczna, o czym 
świadczy dobitnie artykuł Ekstremizm - sposób życia53. Na jej łamach 
spotkać można było napaści na inteligencję54. Stosunek do Zachodu 
odznaczał się agresywnością, w artykule Pranie mózgów (Promywka 
mózgów) można było przeczytać:

„Najlepsze, co już dawno należało zrobić - to zdobyć ten Zachód 
(. . .) Żeby ślad po nim nie został”55.

Z potępieniem spotkały się naloty NATO na Bośnię w roku 1995, 
zaciekle atakowano Chorwatów56, tak samo wrogo odnoszono się 
do Czeczenów po zamachu w Budionnowsku57. Natomiast z sympatią 
patrzono na fundamentalistów irańskich, traktowanych jako sojusznicy 
w walce z Zachodem.

Wyraziście podkreślano nacjonalistyczne ukierunkowanie partii. 
W połowie 1995 roku opublikowano Program Wyborczy NBP, w którym 
deklarowano, że jej celem jest rewolucja narodowosocjalistyczna58. 
Głoszono, że NBP to nowy nacjonalizm, awangardowy i nowoczesny, 
który polega na tym, że trzeba - jak pisano - zmusić, „by nas sza
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nowano i bano się nas”, trzeba bronić interesów narodu rosyjskiego 
i stworzyć wielkie współczesne mocarstwo.

„Limonka” posiadała rubrykę Legenda, gdzie często pojawiały się 
teksty redaktora naczelnego. Z pewnego rodzaju fascynacją pisał on 
o terrorystycznych „Czerwonych Brygadach”, o głośnym amerykańskim 
sataniście Mansonie, a także o Mussolinim, a nawet o hitlerowskiej 
NSDAP. W jednym z jego artykułów można było przeczytać:

„Mocno wierzymy (chociaż martwimy się tym), że nastąpi epoka ter
roryzmu w Rosji. Jeśli najodważniejsi rozpoczną terror, to zawsze znajdą 
się tysiące mniej śmiałych, którzy przekształcą go w wojnę domową”59.

59 Э. Лимонов, Терроризм в России неизбежен, „Лимонка” 1995, Nr 20.
60 А. Тарасов, Г. Черкасова, Т. Шавшукова, Левые в России. От умеренных до 

экстремистов ..., s. 58.
61Ю. Нересов, Загнивание тропических фруктов, „Черная звезда” 1995, Nr 13.
62 Д. Костенко, Непутевое будущее русской нации, .Московские новости” 1996, 

Nr 4.
63 Э. Лимонов, Лимонкой в журналистов, „Лимонка” Nr 47.

Symptomatyczny jest fakt, że na łamach „Limonki” nierzadko poja
wiały się przedruki z prasy lewackiej. Od roku 1994 sporo publikował 
w organie NBP Aleksiej Cwietkow, lider Fioletowego Internacjo- 
nału (Fioletowyj Internacionał. Partizanskoje dwiżenije). W roku 1966 
Cwietkow przeszedł do redakcji „Limonki”; od tego czasu zmieniła ona 
nieco swój charakter, w znacznym stopniu stała się obiektem estetycz
nej gry, epatowała odbiorcę; Cwietkow „teksty polityczne przekształcił 
w psychodeliczno-artystyczne”60. Jednocześnie jednak rozpoczęły się 
ataki na Limonowa ze strony prasy lewicowo-radykalnej61, podob
nie jak oficjalnej62, zaczęto określać go mianem faszysty. Atakowany 
odpowiedział artykułem Limonką w dziennikarzy (przypomnijmy, że 
limonka to nazwa granatu)63. Napaści na Limonowa miały nie tylko 
słowny charakter - w roku 1996 został on pobity przez nieznanych 
sprawców, miał także miejsce nalot na siedzibę partii.

Partia Limonowa bierze udział w mityngach, inicjuje akcje protesta
cyjne, szokuje działaniami i strojem swych członków. Ostatnio wsławiła 
się antypolskimi wystąpieniami przed naszą ambasadą w Moskwie - był 
to odwet za antyrosyjską manifestację w Poznaniu, będącą protestem 
przeciwko wojnie w Czeczenii. W komentarzach sprawozdawców pod
kreślano, że Limonow śmiało występował przed kamerami, że mówił 
z pasją przywódcy przekonanego o swych racjach.
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Limonow jako publicysta zajmuje ważną rolę w życiu politycznym, 
w dyskusjach światopoglądowych, w polemikach ideologicznych. Jest 
autorem dwu zbiorów szkiców: Zniknięcie barbarzyńców (Isczezno- 
wienije warwarow)64 oraz Zabójstwo strażnika (Ubijstwo czasowego)65. 
W tym ostatnim, oprócz tytułowego zbioru, ukazał się także esej 
Zdyscyplinowane sanatorium (Disciplinarnyj sanatorij).

64 Э. Лимонов, Исчезновение варваров. Статьи, эссе, „Глагол”, Москва 1992.
65 Э. Лимонов, Убийство часового, Москва 1993.

Nie udało się Limonowowi zrobić kariery politycznej. W roku 1993 
jako niezależny kandydat z obwodu twerskiego startował w wyborach 
do Dumy, jednak przegrał w konkurencji z przedstawicielką partii 
Ziuganowa. W roku 1995 wystartował ponownie, tym razem w jed
nym z okręgów moskiewskich i z ramienia Narodowo-Bolszewickiej 
Partii, ale również przepadł, podobnie jak A. Dugin, kandydujący 
w Sankt-Petersburgu. W roku następnym wysunął ideę, by w wybo
rach prezydenckich poprzeć Borisa Jelcyna, lecz ostatecznie brał udział 
w kampanii Jurija Własowa. W roku 1997 poniósł klęskę w wyborach 
na gubernatora obwodu niżegorodskiego.



Poezja Limonowa

Lata sześćdziesiąte, kiedy Eduard Limonow piszę swe pierwsze utwo
ry poetyckie - to okres bujnego rozwoju poezji. A także istotnych 
zmian zarówno w sferze tematyki, jak i formy, które uwidoczniły 
się najpierw w twórczości poetów epoki odwilży, okresie nadziei 
lat 1956-1962. Dziś nie wydają się one w swej istocie rewolucyjne, 
lecz podówczas były świeże, odmienne od tego, co sterowana odgórnie, 
skrępowana wymogami realizmu socjalistycznego literatura powiedzieć 
mogła. Miała bowiem ograniczony zakres tematów, ideowo musiała 
być jednolita. Istniały zamknięte dla niej strefy - filozofowanie inne 
niż marksistowskie, cała sfera odczuć religijnych, także przeżycia ero
tyczne nie miały pisarzy obchodzić. Nawet leksykalnie wydawała się 
uboga, gdyż słownictwo, jakim operowała, było limitowane - nie do
puszczano do użycia leksyki sakralnej, jak również niskiej, wulgarnej, 
żargonów i slangów.

Wkrótce ta poezja, chociaż odnowiona, zaczęła nużyć swym pato
sem i monotonnością. Jej język wydawał się sztuczny, a forma nazbyt 
jednolita. Do tego, w wyniku regresu politycznego i przywróconego 
wzmożonego nadzoru nad działalnością pisarzy, swoboda wypowiedzi, 
bardzo przecież i dotąd ograniczona, coraz bardziej stawała się mitem. 
W efekcie zaczęło się rodzić nowe zjawisko - literatura poza cenzurą 
(niepodcenzurnaja), nazywana też drugą1, i to właśnie ona doprowa
dziła poezję do nowego etapu rozwoju. Rozpoczęła się niezauważalna 
początkowo rewolucja, poeci zaczęli przemawiać językiem, jakiego 
dotąd poezja nie znała. W ten sposób kształtowała się nowa kultura - 
nazwana inną, alternatywną, dysydencką. Była ona nastawiona opozy-

1 Olga Siedakowa protestuje przeciwko temu terminowi, który krytycy przyswoili 
literaturze w dobie pierestrojki, uważa, że „drugą" była literatura radziecka, patolo
giczny etap rozwoju kulturalno-historycznego. О. Седакова, Другая поэзия [w:] „Новое 
литературное обозрение” 1997, Nr 22, s. 233-234.
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cyjnie wobec realizmu socjalistycznego, który odrzucała całkowicie - 
i w tym sensie stawała się nihilistyczną. Badacze i krytycy skłonni 
są mówić nawet o kulturalnej kontrrewolucji. Jako formy sprzeciwu 
wymienia się metarealizm i konceptualizm2.

2B. Кулаков, По образцу u подобию языка. Поэзия 80-х годов, [w:] „Новое лите
ратурное обозрение” 1998, Nr 32, s. 207.

3 Patrz: И. Уваров и К. Рогов, Семидесятые: хроника культурной жизни [w:] 
Россия. Russia. Семидесятые как предмет истории русской культуры Редактор-со
ставитель К. Рогов, Москва 1998, Nr 1 (9), s. 29.

4I. Lukśić, Pogled na novu rusku poeziju [w:] Nova Ruska poezija, Uvod, izbor 
i prijevod I. Lukśić, Zagreb 1998, s. 7-28.

5 Антология новейшей русской поэзии у Голубой лагуны...

Naturalnym przedłużeniem lat sześćdziesiątych, zarówno gdy chodzi 
o literaturę, jak i sztukę, malarstwo w szczególności, stały się lata 
siedemdziesiąte. Wówczas wszystkie tendencje, jakie w poprzednim 
dziesięcioleciu się ujawniły, zostają poddane strukturyzacji i stają się 
samodzielnymi kierunkami. Następuje ostateczne rozerwanie więzów 
między sztuką oficjalną a nieoficjalną, nonkonformisyczną, działającą 
poza cenzurą, określaną jako underground. Znamienną cechą obu 
tych jednostek periodyzacyjnych jest to, że ewolucja literatury była 
ściśle związana z malarstwem; rozwijały się one paralelnie, a malarze 
nierzadko bywali poetami. Zrodził się synkretyczny rodzaj - poezja 
wizualna, poezja wykorzystująca efekty wizualne.

Trzeba jednak odnotować, że kwestia granicy między latami sześć
dziesiątymi a siedemdziesiątymi jest sporna. Zdaniem jednych, te 
ostatnie zaczynają się w roku 1966, po procesie nad Andriejem Si- 
niawskim i Julijem Danielem. Jako cezurę wskazuje się także rok 
1968 - wkroczenie wojsk radzieckich i Układu Warszawskiego do 
Czechosłowacji3.

Najprężniej i najobficiej, a zarazem najswobodniej jednocześnie, 
chociaż w podziemiu, rozwijała się poezja w Moskwie i Leningradzie. 
I. Lukśić mówi o dwu paradygmatach w rosyjskiej kulturze poststalini- 
zmu: petersburskim tekście i moskiewskiej idei4. Znamienne wszakże, 
iż właśnie wówczas pojawiły się nowe ośrodki, prowincjonalne, a wśród 
nich wyróżniał się Charków - miasto młodości Sawienki-Limonowa. 
O życiu kulturalnym tego miasta dowiadujemy się z jego charkowskiej 
trylogii. Sporo niezwykle ciekawych informacji przynosi znakomita 
Antologia najnowszej poezji rosyjskiej u Błękitnej Laguny, opracowana 
przez Konstantina Kuźmińskiego5.
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W tamtych latach Rosja żyła poezją, Charków także. Młody Limo
now i jego zafascynowani literaturą przyjaciele chodzili na spotkania 
poetyckie, czytali wydawane w samizdacie wiersze popularnych au
torów, zwłaszcza Josifa Brodskiego. Wtedy właśnie Limonow, jak 
wyznaje, poznał pierwszego w swym życiu poetę. Był to Władimir 
Motricz (1933), miejscowa sława, chętnie deklamujący swe wiersze, 
a także innych autorów, często pod wpływem alkoholu. Poeta i wódka 
stanowiły wówczas nieodłączną parę. Młodemu sprzedawcy książek na 
stoisku przed sklepem Motricz zaimponował; spodobało mu się, że 
dziewczęta jak zaczarowane słuchały jego deklamacji. I wtedy właśnie 
Limonow postanowił zostać prawdziwym poetą.

Motricz zachował się w żywej pamięci kilku sławnych charkowian. 
Był najważniejszą postacią świata poezji, chociaż żaden jego utwór nie 
został wówczas opublikowany, a stworzył bardzo wiele wierszy i poe
matów. Jego poetyckimi mistrzami byli: Nikołaj Miński, Nikołaj Lwów, 
Konstantin Fofanow, wczesny Aleksander Błok, Fiodor Sołogub. Te
go poetę numer jeden Limonow, nieskory do pochwał, uważa za 
półgeniusza, choć jego wierszy nie ceni. Akcentuje natomiast rolę, 
jaką odgrywał w środowisku - był właśnie Poetą, był charkowskim 
Brodskim. Limonow kilkakrotnie wspomniał go w swoich wierszach6.

6 Wspomnienia Limonowa o charkowskich poetach zamieszczone zostały w Anto
logii najnowszej poezji rosyjskiej u Błękitnej Laguny, w tomie ЗА, s. 23-33.

Znacznie chłodniej wypowiada się Limonow o innym charkowskim 
poecie - Borisie Cziczibabinie (1923), który od roku 1964 prowadził 
sekcję poetycką w jednym z klubów; rozwiązano ją w roku 1968, po 
wieczorze jubileuszowym ku czci Pasternaka. Cziczibabin miał trudną 
przeszłość; aresztowano go w czasach stalinowskich, a zwolniono w ro
ku 1955, lecz nie został zrehabilitowany. Frekwencja na spotkaniach, 
jakie prowadził, była duża; można tam było spotkać Motricza, regular
nie pojawiał się J. Miłosławski. Limonow uczestniczył mało aktywnie, 
podobnie jak Bachczanian, siedział w ostatnim rzędzie i często pokpi
wał sobie z wierszy czytanych i omawianych na owych spotkaniach. 
Cziczibabin nie robił na nim takiego wrażenia, jak Motricz; jego wierszy 
nie cenił ani wówczas, ani po latach. Cziczibabin, inaczej niż Motricz, 
starał się zostać członkiem Związku Pisarzy, co wreszcie osiągnął, mógł 
więc publikować swoje wiersze.

Spotkanie Limonowa z prawdziwymi poetami nastąpiło później, 
gdy przeniósł się do Moskwy. W latach sześćdziesiątych uformowała 
się Lianozowska Szkoła, czy inaczej: Lianozowska Grupa, chociaż sami 
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jej uczestnicy, Gienrich Sapgir, Igor Cholin czy Wsiewołod Niekrasow 
nie uważają, iż była to grupa w sensie formalnym, podkreślając, że 
nie wydali żadnego manifestu. W wywiadzie z W. Kułakowem Nie
krasow mówił: „Teraz wszyscy ex post rzucili się do konstruowania 
grup i kierunków, według mnie jest to niemądre”7. Bardziej przeko
nująco nazwa ta brzmi w odniesieniu do malarzy i do nich właśnie 
pierwotnie ją stosowano. Po raz pierwszy samej nazwy „Lianozowska 
Grupa” użyli wobec jej uczestników urzędnicy od ideologii w kultu
rze8. Jej duszą był Jewgienij Kropiwnicki (1893-1979), wybitny ma
larz i poeta, ożeniony również z malarką, Olgą Ananjewą-Potapową 
(1892-1971), który od końca lat pięćdziesiątych mieszkał z rodziną 
w posiołku Dołgoprudnyj, kilkadziesiąt kilometrów od Moskwy. Zaj
mowali barak, w którym znajdowało się jedno niewielkie pomieszczenie 
ogrzewane piecykiem, z niezwykle skromnymi meblami oraz półkami 
na książki. I ten właśnie barak stał się Mekką dla młodych ma
larzy i poetów, którzy nie akceptowali radzieckiej sztuki oficjalnej 
i poszukiwali prawdziwego Mistrza. Przyjeżdżano z Moskwy i Leni- 
gradu. Bywali tu plastycy: Władimir Niemuchin, Lidia Mastierkowa, 
Nikołaj Wiecztomow, Boris Swiesznikow, Ilja Zwieriew. Domownikien 
niemal był Oskar Rabin, ożeniony z córką Kropiwnickiego, Walen- 
tiną, również malarką. Mieszkali oni w niedalekiej odległości, właśnie 
w posiołku Lianozowo, i u nich też zbierało się środowisko malarzy 
i poetów - Rabin organizował domowe wystawy sztuki nieoficjalnej, 
czytano przy tym poezję. Ilja Kabakow nazywa wspomnianych malarzy 
klasykami „nieoficjalnej kultury”9. Z poetów u Kropiwnickiego bywali 
Gienrich Sapgir, Igor Cholin, Wsiewołod Niekrasow, Jan Satunow- 
ski, Giennadij Ajgi, Josif Brodski, Gleb Gorbowski, a pod koniec lat 
sześćdziesiątych także Limonow i jego żona - Jelena Szczapowa oraz 
Wagricz Bachczanian10. Do ścisłej grupy Lianozowców - poetów zalicza

7B. Кулаков, Лианозово. История одной поэтической группы [w:] „Вопросы 
литературы” 1991, Nr 3, s. 39.

8 Tamże, s. 3; Lianosowo. Gedichte und Bilder aus Moskau, Herausgegeben und 
iibersetzt von G. Hirt und S. Wonders, Miinchen 1992; znajdują się tu wspomnie
nia W. Niekrasowa, Erinnerungen aus Lianosovo, s. 200-207; T. Klimowicz, Przewo
dnik po współczesnej literaturze rosyjskiej i jej okolicach (1917-1996), hasło Lianozowo, 
s. 115-128. Poeci Lianozowa byli znani dobrze w latach sześćdziesiątych w Cze
chosłowacji.

9 И. Кабаков, 70-егоды\уг.] „Новое литературное обозрение” 1997, Nr 25, s. 179.
10 Г. Сапгир, Лианозово [w:] „Соло. Литературно-художественный журнал” Nr 

10, Москва 1993, s. 87; „Аполлон-77”. Ред. М. Шемякин, Paris 1977, s. 43-46.



się Kropiwnickiego, Cholina, Sapgira, W. Niekrasowa i Satunowskiego 
(1913-1982).

Barak, w jakim żył Kropiwnicki, stanowił część typowego podmo
skiewskiego pejzażu, jako obiekt pojawiał się na jego obrazach i w wier
szach. Twórczość Kropiwnickiego pociągała młodych, była przeci
wieństwem patosu poezji oficjalnej, ale różniła się także od silnie zme- 
taforyzowanej liryki Borisa Pasternaka. Zachwycała swoją prostotą, 
konkretnością obrazów i wypowiedzi, specyficznym świadomym pry
mitywizmem, swoistą ironią, oczarowywała jasnością języka. Mieściła 
się w nurcie klasycznej poezji Puszkina czy Tiutczewa. Nie było w niej 
wątków politycznych i społecznych, krytyki władzy i ustroju, ale jej 
autor nienawidził życia, jaki komunizm zgotował człowiekowi.

Najbardziej typowym przestawicielem poezji baraków był Igor Cho- 
lin. Swej książce, opublikowanej wprawdzie wiele lat później, dopiero 
w roku 1989, dał tytuł Mieszkańcy baraku (Żytieli baraka). Barak to 
dla niego specyficzny świat, specyficzna przestrzeń i specyficzny czas. 
Ukazał go w szarej tonacji, odpychającej, nierzadko brutalnej - i taki 
jego obraz zawarł w tomie epickiej poezji negacji: jako niepodlegający 
zmianom, pełen absurdu, nieprzyjazny człowiekowi.

Ponurą rzeczywistość radziecką odrzucał w swej poezji także Sapgir. 
Malował ją czarnymi barwami, życiową sytuację odbierał jako tragicz
nie groteskową. Zycie pokazywał jako wrogie człowiekowi, tłamszące 
go trudnościami, doprowadzające do zobojętnienia. W tym świecie 
absurdu, nawet kończąca je śmierć okazywała się bezsensowna.

U Satunowskiego z kolei mamy protest człowieka, który znalazł się 
w nieludzkich warunkach; jest to sprzeciw wobec totalnego gwałtu11.

11 В. Кулаков, Лианозово. История одной поэтической группы, ..., s. 21.
12TYeminu takiego użyła amerykańska slawistka Olga Carlisle w pracy Poets on 

street corners. Portraits of fifteen russian poets, New York 1968.

Poezja taka, a także malarstwo nazywane bywają szkołą baraków - 
był to jeden z najważniejszych nurtów w poezji moskiewskiej lat 
sześćdziesiątych. Poezja barakowa12 odtwarzała atmosferę agresyw
ności, kryminalności, bójek, chorób, alkoholizmu. W ten sposób poe
ci odkrywali dla sztuki nowe obszary, silnie kontrastujące z tema
tyką zakłamanej literatury oficjalnej. Stawali się kronikarzami, reje
strującymi świat dotąd programowo niedostrzegany, mogący się wy
dawać na pozór banalnym. Naturalnym więc rzeczy porządkiem ich 
wiersze okazują się niekiedy lakonicznymi stenogramami.

Przede wszystkim jednak odświeżali język poezji, sięgając po mowę
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codzienną, słownictwo normalnej, nieupiększonej egzystencji, często 
po żargon. Zacierali granice między sztampową sztuką wysoką a sztuką 
codzienności. Zwracając się ku mowie, radykalnie minimalizowali iner
cję tradycji literackiej. Negowali podniosły język poezji oficjalnej, udo
wadniali, że „niski” język życia ma swą wartość. Odbywała się w ten 
sposób emancypacja żywej mowy, języka potocznego, kolokwialnych 
intonacji. Tradycyjne style funkcjonalne przeplatały się ze sobą, nie 
podlegając żadnym uznawanym dotąd zasadom użycia. Nie byli w tym 
przypadku pierwszymi, bowiem z rozgraniczeń stylów uwalniali się 
już wcześniej futuryści. Lecz to właśnie przedstawiciele Lianozowskiej 
Szkoły, w szczególności zaś W. Niekrasow i J. Satunowski, spowodo
wali, że „estetyzacja” żywej mowy, której efektem stawała się konkret
ność poezji, była powszechna13. Zwrot ku prymitywizmowi, naiwnej 
konkretności dziecięcego postrzegania i wyrażania świata, zwłaszcza 
w konstruowaniu pejzażu, wykorzystywanie liryki roli było nowym, 
śmiałym krokiem na drodze rozwoju poezji rosyjskiej. Jego pierwo
ciny tkwią jeszcze we wczesnych wierszach Kropiwnickiego, później, 
pod koniec lat pięćdziesiątych ten model poezji podjął Niekrasow 
i rozwijał w swej twórczości Satunowski. W przyszłości to nastawie
nie na konkretność doprowadzi do powstania poezji konceptualnej, 
której najwybitniejszymi przedstawicielami staną się Lew Rubinsztiejn 
i Dmitrij Prigow14. U lianozowców, w ich skłonności do konkretności, 
tkwią również korzenie minimalizmu poezji współczesnej, silnie re
dukującej środki werbalne15. Zdanie przestaje być spójną uładzoną 
konstrukcją, następuje uproszczenie składni, zredukowanie jej do mi
nimum. Słowo jako element estetyczny zyskuje autonomiczność, wy- 
swobadza się z okowów zdania. Uproszczeniu ulega wiersz, często jest 
on polimetryczny, ogromną rolę odgrywają powtórzenia, rymy bywają 
tautologiczne.

13B. Кулаков, Минимализм.: Стратегия и тактика [w:] „Новое литературное 
обозрение” 1997, Nr 23, s. 258-259.

14 Kulturpalast. Neue Moskauer Poesie und Aktionskunst. Herausgegeben und in 
Deutsche iibertragen von G. Hirt und S. Wonders, Wuppertal 1984.

15 Д.Д. Янечек, Минимализм в современной русской поэзии: Всеволод Некрасов 
и другие [w:] „Новое литературное обозрение” 1997, Nr 23, s. 246-257.

Poeci posługiwali się także środkami folkloru miejskiego, jego 
gatunkami i formami wyrazu, pociągał ich prymitywizm i naiwność 
twórczości ustnej. Nierzadko wykorzystywali możliwości, jakie stwa
rzała czastuszka.



W utworach Lianozowowskiej Szkoły odbija się jak w zwierciadle 
nowa tendencja poetycka. Dotąd poezję kierowano przede wszystkim 
do słuchacza, a nie czytelnika, dlatego też konstruowana była i prze
znaczana do odbioru dźwiękowego; można mówić o wokalnym etapie 
w rozwoju poezji. W takiej postaci nadawała się do masowych spo
tkań w obszernych salach, a nawet na stadionach. Teraz istotna stała 
się wizualność, percepcja emocjonalna; jej podstawę stanowił sens - 
można przeto metaforycznie powiedzieć, że wiersze rosyjskie zamilkły, 
poeta trybun nie był w stanie wyrazić prawdziwej wiedzy o świecie, 
co więcej, często zakłamywał rzeczywistość16. Poezja „bicia w werble”, 
poezja estradowa, nazywana też „politechniczną”, gdyż w audytoriach 
tej uczelni odbywały się „poetyckie spektakle”, których gwiazdami 
byli Jewgienij Jewtuszenko, Andriej Wozniesienski, Bełła Achmaduli- 
na, Junna Moric, przestawała być odbierana jako prawdziwa sztuka. 
Poezja fałszywego zaangażowania i pozornych odkryć artystycznych 
przestała wystarczać. Odrzucono „szestidiesiatników” za ich „nadwor
ne dysydenctwo, za serwilizm, za nieustający pociąg do wielkopańskich 
salonów, do dacz cekistów (członków CK - Centralnogo Komitieta - 
L.S.) i czekistów, do nagród i premii”17. Młodzi twórcy nie chcieli 
więcej pisać o dzieciństwie w czasach wojny lub na wsi, o miłości do 
małej ojczyzny i Ojczyzny Wielkiej. Minęły też czasy eklektycznej poezji 
„Sintaksisa”, będącej reakcją na „omdlenie duchowe” epoki minionej. 
Poezja publikowana w tym piśmie, redagowanym przez Aleksandra 
Ginzburga na przełomie lat 1959/1960, nie stała się akceptowalną 
propozycją ideowo-estetyczną. Nie mogła na razie zyskać aprobaty 
także nowa propozycja estetyczna i ideowo-tematyczna, jaką propo
nowali poeci Lianozowskiej Szkoły i autorzy jej bliscy. Twórczość, jaką 
uprawiali Lianozowcy, mogła istnieć wyłącznie w podziemiu.

16 А. Коломиров (pseudonim Wiktora Kriwulina), Двадцать лет новейшей рус
ской поэзии. Предварительные заметки [w:] „Русская мысль” 27 декабря 1985 г., 
„Литературное приложение” Nr 2.

17 В. Бондаренко, Реальная литература. Двадцать лучших писателей России, 
Москва 1996, s. 157.

Objawienie się twórców z Lianozowskiej Grupy było możliwe dzięki 
tendencji, jaka dała o sobie znać w latach sześćdziesiątych, kiedy coraz 
wyraźniejsza staje się przepaść między poezją oficjalną a nieoficjalną. 
Reprezentujący młode pokolenie poeci zaczynają szukać inspiracji 
w kierunkach, jakie odrzucone zostały przez sterowaną ideologicznie 
literaturę radziecką. W środowisku leningradzkim widać fascynację
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poezją akmeizmu, w Moskwie natomiast - futuryzmu. Ten podział 
zainteresowań jest oczywiście umowny, bowiem w Leningradzie na 
przykład byli poeci, tacy jak Władimir Ufland czy Michaił Jeriomin, 
których pociągała tradycja futuryzmu. Następnym etapem okazał się 
renesans oberiutów i zachłyśnięcie się poetyką absurdu.

Znamienną cechą poezji nieoficjalnej staje się zwrot ku codzien
ności, zarówno sytuacyjnej, jak i językowej. Młode pokolenie pro
ponuje nowe wartości. Pojawia się wielu utalentowanych twórców. 
Oprócz wymienionych wyżej poetów Lianozowa wymienić należy le- 
ningradczyków - przede wszystkim Brodskiego, poetów nazywanych 
„achmatowskimi sierotami”: Jewgienija Riejna, Dmitrija Bobyszewa, 
Anatolija Najmana, a także Leonida Aronzona, Gleba Gorbowskiego, 
Wiktora Sosnorę, Aleksandra Kusznera, Anri Wołchonskiego18. Jak 
piszę K. Kuźmiński, wtedy

18 W dziejach poezji leningradzkiej wyróżnia się tzw. szkołę geologiczną, do której 
zalicza się m.in. Gleba Gorbowskiego, Aleksandra Gorodnickiego, Leonida Agiejewa, 
Władimira Britaniszskiego.

19 Антология новейшей русской поэзии у Голубой лагуны,..., s. 388.
20 Patrz о tym: А. Величанский, Грядущий благовест, В. Сергиенко, „И всех 

их надо понимать". Субъективные заметки о СМОГе и СМОГистах; В. Кулаков, 
СМОГ: взгляд из 1996 года Wszystkie teksty opublikowane zostały w piśmie „Новое 
литературное обозрение” 1996, Nr 20 (w rubryce Сны о СМОГе).

„(...) pisali wszyscy. Jeździli wszyscy: Brodski, Kuźmiński, Aronzon, 
Ochapkin, Ożiganow, Riejn, Mak, Gorbowski, Tarutin, Gorodnicki, Lej- 
kin, Chwostienko, Bobyszew - całe pokolenie pięćdziesiątych i początku 
sześćdziesiątych lat”19.
Ożywczy powiew do dziejów poezji wnieśli młodzi twórcy z grupy 

SMOG, która pojawiła się zimą 1965 roku20. Nazwę tę rozszyfrowu
je się dwojako - Samyje Mołodyje Gienii (Najmłodsi Geniusze) lub 
Smiełost’, Mysi’, Otwaga, Głubina (Śmiałość, Myśl, Odwaga, Głębia). 
Była to po raz pierwszy w epoce poststalinowskiej zrealizowana idea 
grupy, z rodzajem manifestu adresowanego do poezji oficjalnej, estra
dowej, ich bowiem interesowała poezja czysta, nieutylitarna. A jed
nocześnie był to żartobliwy, alternatywny Związek Pisarzy, z legity
macjami członkowskimi. SMOGiści nie opublikowali jednak prawie 
żadnego ze swych tekstów, zresztą świadomie nie zabiegali o to, gdyż 
odcięli się od poezji oficjalnej, a mimo to zyskali niezwykłą popular
ność. Niekwestionowanym liderem SMOGu ustał się Leonid Gubanow 
(1946-1983), któremu sławę przyniósł poemat Polina. Jego fragment 
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opublikowany w piśmie „Ogoniok” narobił wiele hałasu. Do najwy
bitniejszych reprezentantów smogistów należeli Władimir Alejnikow, 
Arkadij Pachomow i Jurij Kubłanowski, najbardziej z nich upolitycz
niony. Bliscy im duchowo i estetycznie byli Aleksander Wieliczanski, 
Wadim Delone (1943-1983) i Władisław Lon. Z grupą tą wiąże się 
również Limonowa.

W Moskwie powstała grupa „Konkret”, której jądro stanowili lia- 
nozowcy, lecz jej żywot był krótki. Nazwę grupy wymyślił Limonow. 
Oprócz niego wchodzili do niej Cholin, Sapgir, Szczapowa, Bachcza
nian, Lon21. Jednak Niekrasow twierdzi, że grupa taka faktycznie nie 
istniała22. Sapgir dodaje, że sami oni nigdy się nie nazywali „konkrety- 
stami” i ich konkretna poezja różniła się zasadniczo od analogicznego 
zachodniego zjawiska23.

21 Patrz: Э. Лимонов, Поэты,группы„КонкрепГ [w:] „Аполлон-77”. Ред. М. Ше
мякин, Paris 1977, s. 43-46.

22 Вс. Некрасов, Как это было (и ест») с концептуализмом [w:] „Литературная 
газета", 1 августа 1990 года.

23 В. Кулаков, Лианозово. История одной поэтической группы, ..., s. 28.

*
* *

W nakreślonym wyżej kontekście rozwojowym poezji rosyjskiej 
powstają wiersze Limonowa. Przy niepełnej, pobieżnej nawet charak
terystyce twórczości lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych nazwisko 
Limonowa pojawia się często, w otoczeniu najwybitniejszych poetów 
tej doby. Na tle ówczesnej produkcji poetyckiej ukazuje się jako wi
doczna na firmamencie jasna gwiazda, świecąca światłem własnym. 
A wśród tylu talentów niełatwo było się wyróżnić - tylko autentyczny 
poeta mógł zaistnieć w środowisku. Fałszywi prorocy, „dworscy dysy
denci” jedynie na krótko mogli przyciągnąć uwagę czytelnika, na stałe 
wejść do poetyckiego areopagu im się nie udawało.

Pierwszy swój zbiorek, pisany w latach 1967-1968, nazwał Kropot- 
kin i inne wiersze (Kropotkin i drugije stichotworienija). Młody poeta 
z zaciekawieniem przygląda się rzeczywistości, odkrywa świat, jest pil
nym obserwatorem, przysłuchuje się rozmowom. Uderza prostota te
matów, ukazana w nich codzienność, szarość egzystencji. Jednocześnie 
pociąga naturalność zdarzeń i dialogów - nieraz kompozycyjnie wiersz 
jest minidramatem (Magazin). Limonow opisuje zwykłe sceny z życia: 
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sklep i kupowanie, fryzjernię, fabrykę, masarnię, kuchnię. To rzeczy
wistość ponurego miasta, robotniczej dzielnicy, brzydkich domów.

Postacie z wierszy Limonowa to buchalter, kasjer, maszynistka, 
kucharka, masarz, palacz, tragarz, aptekarz. Poeta dostrzega i chętnie, 
obsesyjnie niemal, odnotowuje ich brzydotę: zwraca uwagę na pryszcz 
na wardze, szpecącą narośl na policzku. Sceny miłosne są pozbawione 
poezji: Piotr I niewoli dziewczynę na słomie, kiedy indziej miłosne 
spotkanie przynosi rozczarowanie, jest wulgarne (раздевайся скорей; 
Неудачно его половой орган двинулся), opuszczony kochanek błaga: 

Скажи не можешь ли остаться?
Быть может можешь ты остаться?24

24Tu i dalej zachowana interpunkcja oryginału.

W wierszach pojawiają się starzy ludzie, wśród nich nędzarz jedzący 
z papieru twarożek:

Он засовывает в полость рта 
перемалывает десной

W tonacji turpistycznej z naturalizmem portretu maluje poeta starą 
kobietę - to wiersz o przemijaniu, brzydocie ciała, przybliżaniu się 
śmierci:

Баба старая кожа дряхлая одежда неопрятная
Ведь была ты баба молода - скажи
Ведь была ты баба красива 
Вед ь была резва и соком налита 
Ведь не висел живот и торчала грудь 
Не воняло из рта. не глядели клыки желты

Częste są opisy śmierci, pojawia się trup, trumna. Wzrusza śmierć 
małego chłopczyka, który zachłannie czytał książki i fantazję wziął za 
rzeczywistość - chciał jak bohater bajek wznieść się na balonikach 
w powietrze i runął w dół.

Rzeczywistość wierszy Limonowa jest uboga, lecz wyobraźnia poe
tycka autora świeża. Zaskakują skojarzenia i obrazy (деревья napa 
вырастали из чашек), niezwykłe porównania (память - безрукая ста
туя конная). Czasem jednak poeta niepotrzebnie udziwnia i pragnie 
szokować, wierszom brakuje dojrzałości intelektualnej.

U początkującego poety uderza wielość rytmów i bogactwo roz
miarów, ich różnorodność w obrębie jednego utworu. Często sięga on 
po paralelizmy, kilkakrotnie powtarza to samo słowo lub grupę słów, 
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lubi onomatopeje. Eksperymentuje także z interpunkcją, gardzi prze
cinkami, kropki stawia w nieoczekiwanych miejscach, nie używa po 
nich dużej litery. Widać, że młody autor chce się sprawdzić w trudnej 
sztuce poetyckiej. I przede wszystkim pragnie być oryginalny, by go 
nie posądzono o naśladownictwo.

W drugim tomiku wierszy Limonowa charakter jego poezji w istocie 
nie ulega zmianie - dominuje w nich nadal narracyjność. Przykładem 
takiego właśnie sposobu konstruowania utworu jest 2-aja progułka 
Wałentina - bogaty w obserwacje opis rejsu statku pasażerskiego. 
Pozbawiony jest on jednak jakiejkolwiek poetyckości, jaka w tego 
typu wierszach mogłaby być zamanifestowana. Na odwrót, spacero
wy rejs jest pokazany od strony „technicznej”, a wrażenia Walentyna 
podkreślają rozczarowanie pasażera. Nowością w porównaniu do do
tychczasowej, urbanistycznej liryki Limonowa są pejzaże, ale i one 
uderzają przyziemnością (kapusta na grządkach, buraki). Podobnie 
jest w krótkim liryku Tumany tiopłyje objęli wietki i cwiety czeriomuch.

Młody autor próbuje swych sił w imitacjach form poetyckich. Wiersz 
Abecadło (Azbuka) to rodzaj zabawy formalnej, przykład wymagającego 
inwencji abecedariusza, w którym kolejne wersy rozpoczynają się od 
liter ułożonych w porządku alfabetycznym. Natomiast wiersz Jeśli kto 
i jest’ na lawkie to rodzaj czastuszki, wesołego, żartobliwego utworu 
o specyficznym szybkim rytmie trocheicznym, zbudowanego dlatego 
z krótkich słów, w większości dwusylabowych. Z kolei wiersz o incipi- 
cie Żołtaja izwilistaja sobaka bieżit po dorożkie sada to naśladowanie 
form antycznych. Wszystkie te utwory świadczą o słuchu poetyckim 
Limonowa, o wrażliwości na formę, o oryginalności i niepoddawaniu 
się, jak to często u młodych poetów bywa, wpływom uznanych i popu
larnych autorów. Limonow od początku stara się konsekwentnie iść 
własną drogą.

Przede wszystkim jednak odnotować trzeba pojawienie się w poezji 
Limonowa gatunku poematu. GUM to poemat epicki, opisowy. Już 
sam tytuł utworu jest mało liryczny - GUM to nazwa sklepu wielo
branżowego, z różnymi działami, zwykle pełnego kupujących. Autor 
konstruuje swój utwór realistycznie - narrator z zaciekawieniem ob
serwuje typowe scenki sklepowe, wybieranie towaru, dobór odpowie
dniego gatunku, sprawdzanie jakości i ceny, zachowanie sprzedawców. 
Mamy tu podsłyszane rozmowy, ich strzępy właściwie, plotki - wszyst
ko to służy charakterystyce postaci. Kupujący są narratorowi znani, ma 
o nich pełną wiedzę, podaję zawsze ich nazwiska - często komiczne, ni
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by w osiemnastowiecznych poematach żartobliwych. Autor szkicuje ich 
portrety, niekiedy będą to zaledwie rysy ogólne, najbardziej rzucające 
się w oczy, czasami zaś rozbudowane, uszczegółowione opisy i informa
cje. Nierzadko stanowi to okazję do opowiedzenia o jakimś wydarzeniu 
spoza opisywanej rzeczywistości sklepowej, o sprzedawczyniach, kasjer
kach, ich pracy, życiu domowym, troskach, kłopotach. Utrzymane są te 
relacje w poważnej tonacji lub w stylu komiczno-parodyjnym. Do spo
sobu opowiadania dostosowana została warstwa stylowo-językowa - 
mamy tu więc słownictwo potoczne, iluzję narracji mówionej, wy- 
krzyknienia, pytania, zdania urywane, dialogi. Tematowi odpowiada 
wartki rytm opowieści, zróżnicowany, odpowiedni do przedstawianej 
scenki. Mniej udane jest zakończenie, próba filozoficznego niemal 
uogólnienia. Niezbyt jest ono odkrywcze, chociaż obserwacja sklepo
wej rzeczywistości pozwala tak widzieć świat:

(А в улицах летали орды 
каких-то новых новых вещей 
Вот дуб четырехлетний. Три рубля пятнадцать 
вот угол дома - сорок два с пятаком 
вот неба северный кусочек в метра д ва 
он стоит пятьдесять четыре и ноль ноль)

Kolejny tomik wierszy Limonowa, zatytułowany niewymyślnie Zbio
rek trzeci (Trietij sbomik), ujawnia nową właściwość jego poezji. Obe
cnie staje się ona bardziej liryczna, intymna, a jednocześnie zyskuje na 
głębi. Zaczynają ujawniać się inne problemy, osobiste, głębiej odczuwa
ne, motywowane przeżyciami, doznaniami, doświadczeniem życiowym, 
szerszą wiedzą o człowieku.

Oznaką przemiany świadomości, autowiedzy będącej zaskoczeniem, 
jest wiersz Mielkajut tam wołosy gusto, w którym lustrzane odbicie 
wydaje się obce:

Ах, я трепещу... Невозможно
Чтоб это я был. Это я?!
Как дивно! Как неосторожно! 
Как необъяснимо - друзья!

Częsty jest motyw śmierci; w wierszu przytoczonym poniżej brzmi 
on barokowo:

Умирать конечно часто 
рядом с нами начинают 
Непонятно и опасно 
что все ближе подступают.
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Ten sam motyw nostalgii związanej ze śmiercią wystąpi w liryku Wsio 
listjew bolsze, wsio oni chuże.

Na szczególną uwagę zasługuje wiersz Ja w myślach podierżu dru- 
gogo czełowieka. Odnajdujemy w nim dwa charakterystyczne motywy 
Limonowowskie: solipsyzm i narcyzm, związane ściśle z tematem sa
motności. Zachwyt nad sobą - to jednocześnie niemożliwość zaakcep
towania Innego, to egzystencja monologu, w której nie ma miejsca na 
dialog. Drugi nie jest w stanie stać się obiektem współegzystowania, 
jego istnienie to chwila, mig zaledwie. Ważniejsze, godne autentycz
nej kontemplacji, może się okazać drobne znamię na ciele. Ono jest, 
Inny zaś - to rzeczywistość obca, świat poza własnym doświadczeniem 
życia. Nie staje się przeto przedmiotem poznania, ontologicznie jest 
bytem obojętnym, nie przyciąga, nie wzrusza, nie wnika głęboko 
w świadomość.

Pesymistyczne nuty pobrzmiewają w krótkim wierszu Ja był wie- 
siełaja figura. To rodzaj skargi na los, a jednocześnie wyraz poczucia 
swobody, niezależności. Refleksję nad samotnością, rozumianą jako 
pełna wolność, zawiera wiersz Da czto-to jest’ w pirszestwiennoj swo- 
bodie!

Drugi poemat Limonowa, noszący tytuł Trzy długie pieśni (Tri dłin- 
nyje pieśni), dedykowany został przez autora chorej żonie, Annie. 
Składające się na niego cząstki zostały określone datami: 14. nocą, 
15., 17. - można przypuszczać, że tyle trwała choroba. Utwór Li
monowa reprezentuje odmianę poematu lirycznego: jest afabular- 
ny, wydarzeń stanowiących spójną całość w nim nie ma, zaledwie 
dość mgliste zarysy scen. Zawiera on natomiast rozmyślania, refleksje, 
wrażenia, stanowiące kompozycyjnie całość mało spójną. To dziennik 
rozważań, zapiski myśli, wspomnienia, aforyzmy. Wyłania się z nich 
portret duchowy podmiotu, jego świat przeżyć, doznań, poglądów, 
zapatrywań.

W pierwszych partiach tekstu dominuje pytanie: dlaczego? To wyraz 
oznaczający zdziwienie nad porządkiem świata, który regulują normy 
kultury niedopuszczające do chaosu. Z rozważań przebija pragnienie 
pełnej wolności, bez granic i hamulców, przede wszystkim w sferze 
erotyki i seksualności. Ten właśnie aspekt marzeń akcentowany jest 
najsilniej, bez zapory wstydu. Działanie norm moralności, problemy 
płci, rozwiązłość, akty płciowe, ekscesy seksualne, nagość, erotyzm 
dziecięcy, onanizm, gwałt - stają się tematem rozmyślań i wspomnień. 
Dochodzi do nich także śmierć: „все умирают и я стою в очередь 
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эту”. A także uwagi o poezji, a wśród nich taka: „Из записной 
книжки можно сделать поэму”. Bądź inna, podobnie jak poprze
dnia, świadcząca o smaku poetyckim: „Пейзажных нам стихов не 
возвратить - они давно прошли”. Jest też autoocena dokonań char
kowskiego poety:

И еще многие не знают 
Что Лимонов поэт и какой!

W trzeciej części pojawia się motyw samotności, połączony z tema
tem narcystycznego zachwytu nad własnym ciałem:

Почему мне себя не любить. Ведь я очень красив

Все красивое у меня. Даже мой половой орган.
Wiele innych jeszcze myśli rejestruje bohater poematu; migają 

przed nami: jego dzieciństwo, rodzice, mieszkanie, morze, pieniądze, 
znajomi, kobiety. Pojawiają się one na zasadzie skojarzeń, innym ra
zem niespodziewanie, czasami tworzą logiczne łańcuchy powiązane 
nadrzędnym sensem, często stają się autonomicznymi cząstkami, sa
modzielnymi aforyzmami. Są świadectwem rozwichrzonej psychiki, 
bogatej wyobraźni i wrażliwości. Nie mamy przed sobą osobowości 
harmonijnej, o jasnej skali wartości i ustalonym smaku. Podmiot li
ryczny łączy w sobie wyrafinowanie ze skłonnością do szokowania, 
bez skrupułów sięga po prozaizm i wulgaryzm. Jest jednak autentycz
ny i oryginalny, wiele w nim cech samego Limonowa - utwór bez 
wątpienia ma wyraźny podtekst autobiograficzny.

Kolejnemu tomikowi wierszy Limonow dał tytuł genologiczny: Ody 
i fragmenty (Ody i otrywki). Połączył w nim dwa gatunki mało do siebie 
przystające, wywodzące się z różnych estetyk. Utwór Do chłopca (K ju- 
nosze) - ma wiele cech zbliżających go do tej odmiany gatunkowej ody, 
jaką reprezentowały wiersze Horacego. Sygnałem genologicznym jest 
już sam tytuł. Limonow stylizuje swój utwór na odę moralizatorską, 
zawierającą rady życiowe. Pouczenie moralne wiąże się z pochwałą 
życia wiejskiego, jego spokoju, sielskości, stąd duży udział w strukturze 
ody opisowości i powolny rytm. Dodatnie cechy życia prowincji uwypu
kla poeta poprzez kontrast z nerwowym, chaotycznym życiem stolicy. 
Wiersz wypełniony jest realiami rosyjskimi i zawiera aktualne treści. 
Inaczej natomiast skonstruowany został tekst Biełyj domik gołubki. To 
typowa oda liryczna, z wszystkimi jej właściwościami strukturalnymi. 
Zawiera ona uformowane na zasadzie bezładu lirycznego rozmyślania 
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i refleksje podmiotu, w których teraźniejszość ewokuje wydarzenia 
i postaci z odległej przeszłości.

Lektura tomiku Ody i fragmenty pokazuje, że termin fragment jest 
tutaj umowny i odległy od tego znaczenia, jaki nadali mu romantycy 
jenajscy. Należy go raczej odbierać w jego etymologicznym sensie, 
jako część możliwej większej całości, co siłą rzeczy decyduje o niewiel
kim rozmiarze tekstu. Ale właśnie ta cecha - lakoniczność - wpływa 
na kondensację oraz siłę myśli. Potwierdza to jeden z najbardziej 
głębokich wierszy Limonowa o incipicie / biełyj wieczer, rzadki u tego 
autora przykład treści transcendentnych.

Uderzający tytuł ma wiersz otwierający Piąty tomik (Piatyj sbomik) 
Limonowa - Czyngischanowe heksametry (Czingizchanowskije giekza- 
mietry). Pobrzmiewają w nim echa dawnego mitu o żółtym potopie, 
o niebezpieczeństwie ze Wschodu, o Scytach. U Limonowa pokazany 
on został jako siła pozytywna, twórcza, budująca nowe - i w tym 
sensie wpisuje się w koncepcję euroazjańską. Wiersz wyraża marzenie 
o kontynuacji wypraw Czyngis-chana:

Поднять бы огромный весь сброд. 
На Европу повесть.

Trasa pochodu jest wyznaczona: po Bizancjum Grecja i Italia, dwie 
dawne wielkie cywilizacje, a dalej trzeba podbić cywilizację nową - 
amerykańską, współczesne imperium światowe:

но украдкой, все 
больше нас здесь прибывает.

Do epickiego rozmachu wydarzeń znakomicie dobrał Limonow 
adekwatną formę - heksametr, pozwalający oddać patos i heroizm 
dziejów, jego apokaliptyczny wymiar.

W tym okresie w poezji Limonowa pojawia się liryka miłosna, 
powstają wiersze dedykowane J. Szcz. (Jelena Szczapowa). Utwory 
I rieczka i chołmy da-da, Chotisz kuplu szampanskogo, Etim utrom 
otkrywszijsia god pokazują poetę wrażliwego, czułego. Miejsce typo
wego dla liryki osobistej „ja” zajmuje zaimek „my” - on teraz oznacza 
„ja”, ale takie, które bez dopełniającego „ty” nie może istnieć. W wy
mienionych utworach nie mamy wyznań bezpośrednich, również war
stwa stylistyczna jest oszczędna, nie Znajdziemy w niej słów i chwytów 
znamiennych dla sytuacji wyznania.

Jelena i Limonow są głównymi postaciami obszernej idylli Złoty wiek 
(Zołotoj wiek, 1971). Złoty wiek to w mitologii antycznej pierwszy okres 
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dziejów świata, po którym nastały kolejno: srebrny, spiżowy i żelazny. 
Limonow świadomie nawiązuje do tej starożytnej periodyzacji dziejów 
ludzkości, współczesnemu mu wiekowi żelaznemu przeciwstawiając na 
zasadzie kontrastu - złoty. Poeta ucieka od wieku z twardego żelaza, 
okresu zbrodni, chytrości, zdrady, przemocy25 w czasy wiecznej wiosny, 
szczęśliwości i beztroski.

25 Patrz o tym: W. Kopaliński, Słownik mitów i tradycji kultury, Warszawa 1991, 
s. 1275.

26 Wielu z tych artystów zrobiło karierę, ich prace wystawiane były w licznych 
galeriach na Zachodzie. Patrz: Живу - вижу. Ich lebe - ich sehe. Kunstler der achtziger 
Jahre in Moskau, Kunstmuseum Bern 1988; Erie A. Peschler, Kunstler in Moskau. Die 
neue Avantgarde, Editon Stemmle 1988.

Gatunek idylli w sposób naturalny nadawał się do opisu epoki 
wiecznej radości. W tę odległą szczęśliwą rzeczywistość przenosi poe
ta współczesne mu życie. W zastosowanej przez Limonowa odmianie 
epickiej gatunku znalazł się obrazek rodzajowy, jednak stylizacja na 
idyllę jest tu niekonsekwentna. Dotyczy to przede wszystkim pejzażu, 
który u Limonowa ma wiele atrybutów sielankowych: morze, olean
der, drzewo laurowe, cyprys, zarośla, las cyprysowy, pieczara, polana. 
Rodem z poezji bukolicznej są także motylki i owady. Równocześnie 
jednak występuje w utworze pejzaż współczesny: domy, okna, stoły, 
park z licznymi alejkami i skwerami, pijalnia (pitiejnoje zawiedienije).

Limonow nie stosował kostiumu antycznego do postaci, natomiast 
licznie zaludnił swoją idyllę, zbierając w jednym miejscu i w jednym 
czasie osoby z różnych okresów swego życia: rodziców, znajomych 
z Charkowa (Anna Rubinsztiejn, poeta Motricz, robotnik Boris Czu- 
riłow) i całą plejadę postaci z moskiewskiej bohemy; jedni z nich są 
tylko nazwani, inni występują w miniscenkach. W idylii Złoty wiek po
jawiają się poeci: Gienrich Sapgir, Igor Cholin, Władimir Alejnikow, 
Leonid Gubanow, Władisław Lon, Maksim Brusiłowski, Giennadij 
Ajgi, Josif Brodski; artyści malarze: Misza Basów, Michaił Grobman, 
Igor Woroszyłow, Wułoch, Andriej Sudakow, Ilja Kabakow, Bachcza- 
nian, Jewgienij Baczurin, Andriej Łozin, Wasilij Sitnikow, Władimir 
Jako wlew26, a także filmowiec Giera Turiewicz, dziennikarz Witalij Pa- 
ciukow, redaktor Sasza Morozow, Leonard Danilcew, Alena Basiłowa, 
Feliks Frołow, Dima Sawicki, Dina Muchina. Sami bądź z rodzinami, 
z ukochanymi, a ponadto wiele postaci anonimowych, wśród nich na
wet generał. Przede wszystkim jednak są Limonow i Jelena. Jedzą, piją, 
rozmawiają, deklamują wiersze, spacerują, kąpią się, pływają łódką.



Rzeczywistością złotego wieku rządzą własne prawa. Przemieszcze
nie w czasie i przestrzeni zależy wyłącznie od woli: zakochani, Limo
now i Jelena, mogą nawet latać. Limonow, jak w antycznej mitologii, 
okazuje się synem nimfy Echo i Apollona. Jelena staje się słynną 
Heleną trojańską, jak nimfy żywi się kwiatami i motylami. Jeden 
z najpiękniejszych fragmentów idylli to scena, gdy:

„Лимонов глядел на Елену чтобы помнить ее в миллионах лет. 
В пруду, в горе, в здании из дерева, в утреннем магазине, в молоке, 
в цветах и газетах. В имении, в лошади. В лилии, в лодке любви, 
левкое и лютне. В липе и ландыше. Лиане и ласке”.
Jelena to cały świat:

Она гляд ит из фотографий памяти Лимонова 
мгновенные взоры, профиль, ан-фас. со спины 
в движении 
вот взлетевшая рука 
вот разговаривает с лошад ью

Dopełnieniem kosmosu Limonowa są wymienieni w idylli poeci, 
artyści, ludzie sztuki i kultury. Wśród nich toczy się jego życie. A w nim 
najważniejsza jest miłość do Jeleny.

Rosyjskie (Russkoje), od którego pochodzi nazwa całego zbior
ku poezji Limonowa, jest utworem niezwykłym. Jeśli idzie o formę 
zewnętrzną, bardziej zbliża się do prozy poetyckiej, chociaż autor 
segmentuje go inaczej niż prozę. Nie ma w nim wszakże żadnej re
gularności, na przykład stroficzności czy typowego układu wersowego 
o pewnej stabilności. Po latach Limonow uzna swój poemat za fazę 
przejścia od poezji do prozy27.

27 Джон Глад, Беседы, в изгнании. Русское литературное зарубежье, Москва 
1991, s. 281.

28 Tamże, s. 278.

Autor dał swemu utworowi podtytuł tekst - to oczywiście nie jest 
określenie genologiczne. Termin ‘tekst’ można w tym przypadku rozu
mieć szeroko - jako pewien odcinek mowy, samodzielny i w określony 
sposób zorganizowany, tak, że pomiędzy jego elementami zachodzić 
muszą związki, stosunki sensu. Patrząc z takiej perspektywy, widzi
my, że autor konstruuje świat przedstawiony na zasadzie mozaiki; on 
sam mówi o technice kolażu28. Całościowa wizja staje się wówczas 
mniej spójna, tekst ma za to tę zaletę, iż pokazana rzeczywistość jest 
naturalna, nie ukształtowana sztucznie według określonego schematu.
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Elementy tworzące mozaikowy świat przedstawiony są niejednolite 
zarówno co do wielkości, jak i kształtu czy koloru - dlatego jest 
on mało harmonijny, panuje w nim chaos. Utwór zbudowany jest 
z minitematów. Są to lapidarne opisy oraz miniscenki: ktoś przychodzi, 
wychodzi, pojawia się, spotyka się w kawiarni, odprowadza kogoś, 
śpi, upija się, śpiewa, pływa łódkami, ogląda się w lustrze, rozmyśla 
(o tworzeniu, urodzie, nadchodzącej starości), wyznaje miłość, zdradza, 
a nawet chce się powiesić bądź kogoś zastrzelić. Dochodzą do tego 
poszatkowane dialogi, które cechuje wielotematyczność. Wielu jest 
uczestników świata przedstawionego, podobnie jak było to w idylli 
Złoty wiek, tam jednak mieliśmy do czynienia z postaciami realnymi, 
tu natomiast są to postacie fikcyjne.

Wszystko, co poeta pokazał, określić można epitetem rosyjskie. Ten 
świat jakże daleki jest od rzeczywistości radzieckiej. Ale rosyjskie nie 
oznacza wyłącznie piękne - to plątanina piękna i brzydoty, dobra i zła, 
szlachetności i trywialności, wzniosłości i banału, tragizmu i komizmu, 
realizmu z groteską. Limonow pokazał świat, którego nie ma, lecz nie 
wyraził żadnej nostalgii, jedynie odnotował jego swoistość. W rozmowie 
z J. Gladem, dwadzieścia lat po napisaniu poematu, Limonow wyznał, 
że dał mu tytuł nieco ironiczny29.

29 Tamże, s. 278.

Kolejny tomik poetycki Limonowa nosi zaskakujący tytuł - Azja 
(1972). Jednak tematyki azjatyckiej tu niewiele, występuje ona zale
dwie w dwu wierszach. Niemniej jednak nazwa zbiorku jest znamienna, 
sygnalizuje oswajanie przez poetę nowych obszarów kulturowych, du
chowych, ideowych. A sama problematyka azjatycka wpisuje się w nurt 
odradzającego się euroazjanizmu.

Wiersz On okatywaja zuby - riad kamniej jest poetycką refleksją 
nad dwiema formami kultury: przeciwstawione zostają tu europejska 
Moskwa i Azja. Ta ostatnia to kraj egzystowania zgodnego z rytmem 
naturalnych praw życia, nieskażonego cywilizacją Zachodu. Władza 
radziecka nie zdobyła tu tak wszechwładnej pozycji, jak w Rosji euro
pejskiej:

Здесь советская уж смахивает власть 
на природную и с жирными щеками 
и таджики и узбеки над столами 
совещаются о чем-то власть под нами
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Странноликие народы (A.A. Блок) 
проживают предусмотренный им срок

Limonow dostrzega jeszcze jeden aspekt azjatyckości, rozprzestrze
nianie się ,Ązji” w europejskiej Rosji:

Я по улицам столицы Рим-Москва 
прохожу - моя кружится голова 
Ходят варвары в чудесных сапогах 
тюбетейки на обритых головах 
вниз спускаются огромные усы 
носят ящики для общей для красы

Dzięki takim wierszom do poezji Limonowa zaczyna wnikać pu
blicystyka. Odczuwalna jest ona także w Odzie do armii (Oda armii), 
zaczynającej się deklaratywnie i patetycznie:

Право же слово только в армии 
я испытываю почтение к моей стране 
и право же слово только в структуре армии 
застревает мой ум 
веселится мой мозг

Та apologia armii jest utrzymana w wysokim stylu; poeta umiejętnie 
wykorzystuje różne cechy ody, zwłaszcza jej retoryczność, niezbędną do 
stworzenia swoistego manifestu światopoglądowego. Wiersz Limonowa 
to gloryfikacja siły i idealizacja obrazu żołnierza rosyjskiego. Autor 
jawi się jako poeta zaangażowany, patrzący na swój kraj przez pryzmat 
oręża jego armii, gwarantującej potęgę państwa.

Ale nie tylko taki wizerunek podmiotu wyłania się z tomiku Azja. 
W kilku wierszach z tego zbiorku centralnym motywem staje się 
kobieta, przedstawiana w różnych swoich wcieleniach. Jako pełna 
wdzięku i zalotności, w nieco tajemniczej tonacji, ukazana została na 
tle alpejskiego pejzażu w utworze Słowno tichaja wietw’ proczertiła. 
W pełnym erotyzmu wierszu o incipicie Choroszo w żaru otdat’ siebia 
w czużyje ruki kobieta zjawia się w seksualnym marzeniu sennym. 
W liryku Błednaja russkaja roszczą ukazana zostaje jako obiekt uczucia 
nieprzemijającego, trwałego, niezależnie od upływającego czasu:

Так через десять лет 
Горько заглянем в спины 
Времени больше нет 
Тихо, тепло мой свет 
Я тебя не покину 
Осень, я бедно одет
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Мне почти тридцать лет
Я тебя не покину

Odmienny jej obraz mamy w wierszu o wymownym tytule Dikaja 
miełodija izmieny. To jeden z najbardziej emocjonalnych liryków Li
monowa, silnie zmetaforyzowany. Opiewany przez poetów wszystkich 
czasów maj, metafora radości, budzącego się uczucia, szczęścia, staje 
się symbolem zdrady:

О мелодия! крупной-солью
на раны мои посыпай
моя милая мне изменила
в отвратительный месяц май

W zamieszczonych w tomie Russkoje cyklach poetyckich ostatni 
z nich - Pożegnanie z Rosją (Proszczanije s Rossijej, 1973-1974) - jest 
najobszerniejszy i treściowo najbogatszy. W otwierającym go wier
szu Chłopskie (Kriestianskoje) pobrzmiewają echa poezji Niekrasowa, 
wyczuwalna jest znamienna dla tego poety publicystyczność. W tym 
szkicu wiejskiego poematu rolniczego akcentuje autor ambiwalentność 
przyrody:

О поля! как хорошо вы выглядите гуляющему
и пропад ите вы пропадом 
когда вас нужно обрабатывать

Sygnalizuje także odmienność egzystencji, przeciwstawiając wieś 
miastu. I tu intertekstualność wiersza Limonowa jest wręcz nachalna, 
patos jego wypowiedzi zawiera się w słowach Niekrasowa: Komu na 
Rusi żyt’ choroszo. Lecz miasto bynajmniej nie podlega idealizacji, 
wypełnione krzątaniną dla przybysza ze wsi wydaje się odmiennym 
światem. Niełatwo się w niego wtopić, trudna jest adaptacja do innego 
rytmu życia, i dlatego tylko nieliczni uciekają z kołchozowego raju.

W wierszu Pielena śniegów, odiejało sniega Limonow powie:
и давно уже. разбитной мужик
он к колхозу привык
и легко душе

Jednak w odróżnieniu od poprzedniego wiersza, choć również podej
muje on motyw wiejski, ten jest głęboko liryczny. Odzwierciedla ba
rokową myśl o potędze kosmosu i nicości człowieka, który wszakże 
obdarzony został siłą uczucia. I dlatego utwór przekształca się w erotyk: 

ограничен я. но пламя мое божественно 
я совсем не стесняюсь тебя 
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и ты женщина - 
любимая до зверского кишечного ужаса 
Я люблю тебя.

Niezwykłą plastycznością obrazów odznacza się należący do liry
ki opisowej wiersz Grandioznyje moroznyje. Przypominający późnego 
Dierżawina tchnie radością i optymizmem, głosi pochwałę życia rodzin
nego. Znakomite są sceny pejzażowe, pełne szczegółów, dynamiczne, 
o zdumiewającym rytmie. A przy tym niepozbawione ironii.

Opisowość i refleksyjność cechują liryk Osien’. Opiat’ otiagczennaja 
płodami i tuczami. Łączy on w sobie realia jakby wyjęte z oficjalnej 
poezji radzieckiej (traktor, traktorzysta, kukurydza) z zadumą nad 
życiem i śmiercią, wywołaną widokiem cmentarza wiejskiego:

мертвые крестьяне взирают с кладбища 
и живые колхозники по тропинкам разбрелись

Inny rodzaj refleksji rodzi kontemplacja nostalgicznego zimowego 
pejzażu Rosji, motywu wielokrotnie pojawiającego się w omawianym 
zbiorku:

- Жутко, холодно, ужасно!
Z jego oddziaływaniem wiąże poeta pewne cechy mentalności Rosja
nina, jego charakteru:

Водку пить, губить возлюбленную 
забираться на кровать 
и кричать про жизнь погубленную 
и рубаху разрывать

Wyziera z tych słów dusza rosyjska, fizjonomia Rosjanina, jego wyty
kane często wady:

Грибоедов постепенно 
нас пороками дразнил 
мы смеялись неизменно 
и под смех порок царил.

W odmiennej tonacji utrzymany jest wiersz Naszy nacionałnyje 
podwigi. Już sam tytuł sugeruje patriotyczny patos, zrodzony wspo
mnieniem wojny, zwycięskich bitew 1944 roku. Limonow podejmuje 
temat ogrywany przez poetów oficjalnych, nie stroni od chwytów typo
wej liryki patriotycznej z jej hiperbolizowanymi obrazami i emocjami 
podmiotu. To nowa tonacja w liryce Limonowa, mało dotąd zaan
gażowanej ideowo, bez jednoznacznie zaznaczonej pozycji autora.
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Wiersz Historyczne (Istoriczeskoje) jest obrazkiem odległej prze
szłości, zarówno dziejowej, jak i mitologiczno-bajkowej, oraz poetycką 
refleksją nad czasami i wydarzeniami znanymi z folkloru i latopisów. 
Przed oczyma czytelnika przewijają się bylinowi bohaterowie - Ilja Mu- 
romiec, Dobrynia, lecz nie w swej tradycyjnej heroiczno-hiperbolicznej 
postaci. Na odwrót, podlegają deheroizacji, pod piórem Limonowa 
utracili swą nadludzką moc i niezwykłą waleczność. Wraz z bohate
rami bylin cyklu kijowskiego pojawia się w wierszu Limonowa książę 
kijowski Władimir. Jest także Sołowiej, uosobienie groźnej siły, symbol 
niebezpiecznego, podstępnego wroga. Wspomniany został również Tu- 
haryn (Tugarin Zmiejewicz), którego prototypem był połowiecki chan, 
mówi się o Tatarach. Czasy dawnej Rusi to okres walk, wypraw przeciw
ko stepowi, starć z Mongołami - Azją. Limonow piszę o tym w tonacji 
Słowa o wyprawie Igora, korzysta z niektórych chwytów stylistycznych 
twórczości ustnej. Jednak tworzy fresk bez patosu, nie sławi bohaterów, 
nie mitologizuje przeszłości.

W wysokim stylu poezji osiemnastego wieku napisana została Oda 
do Syberii (Oda Sibiri). Podniosłość stylu uzyskuje autor dzięki cer- 
kiewnosłowiańskim archaizmom leksykalnym i morfologicznym. Sybe
ria w wierszu Limonowa to pejzaż, świat zwierząt, stacjonujące tam 
wojsko, port, marynarze, połowy ryb, bliskość Japonii. To swoista cy
wilizacja, niepotrafiąca jednak wciągnąć, obca. W utworze pojawia 
się motyw wyjazdu, który w tomiku poezji Limonowa zatytułowanym 
Pożegnanie z Rosją w sposób naturalny staje się przedmiotem refleksji:

и коль уехали ребята
на Запады в чужую глушь
и я уеду, что же я-то!
Прощайте вы - мильены душ!

W swoim ostatnim tomiku wykorzystuje Limonow motyw wspo
mnień. W wierszu Opiat' ostajeszsia odin na odin wspomnienia wy
wołuje widok moskiewskiego domu, w którym mieszkał wraz z po
rzuconą żoną. Nie powodują one emocjonalnego napięcia, są jedynie 
przywołaniem pewnego etapu życia, który minął bezpowrotnie:

Теперь это кажется все равно
и новые здания окна
А вот попаду как в “Уран” кино 
порою и вспомню, охну...
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W wierszu Jeśli wspomniu miasnika Saniu Krasnogo sięga poeta 
wspomnieniami okresu charkowskiego. W utworze stylizowanym pod 
folklor, z daktylicznymi klauzulami, rysuje ciepły obraz przyjaciela 
młodości, odtwarza atmosferę czasów, które odeszły w przeszłość 
i zachowała je jedynie pamięć. Charków wspomni Limonow w wierszu 
Gorod sgnił. sgniłi ludi. Pobrzmiewa w nim nuta nostalgii, pojawiają się 
wyraziste charkowskie postacie, wśród nich poeta Motricz. Do cyklu 
charkowskiego należy także wiersz Tkaniam etoj ody szum, prozaiczne 
w swej naturze wspomnienie zakupu w sklepie materiału na ubranie, 
zakończone refleksją:

Все кто был тогда там в зале 
умерли, ушли, завяли 
Нас тогда был целый зал 
Только мне далось. Бежал

Charków jako mała ojczyzna występuje w wierszu Ipogoda tichowie- 
juszczaja. Swojskość egzystencji, zwykła codzienność, jej nieśpieszny 
rytm, znane pejzaże nie zatrzymały uciekiniera z tego świata o ustalo
nych regułach życia. Nie pozwoliły mu bowiem wpisać się na zasadzie 
mimikry w pospolitą rzeczywistość. Ucieczka, zerwanie więzów stały 
się koniecznością, bowiem pozwalały wyzwolić się z pozornego ładu, 
który nie dawał możliwości rozwoju osobowości.

Świadectwo spotkania z innym światem przynosi wiersz Wolookij 
inostraniec:

Прикасаюсь я к другому 
миру странному чужому 
Здесь послы, послихи. музыка, вино 
Здесь икра, столы, бокалы 
Если б мама уввдала 
Расскажу так не поверит все равно

Między prowincjonalną rzeczywistością ukazaną w wierszu I pogoda 
tichowiejuszczaja, a wielkoświatowym życiem stolicy istnieje przepaść. 
Zmieniła się nie tylko zewnętrzna otoczka, ale także, co ważniejsze - 
sam przybysz z prowincji, jego poczucie własnej wartości. Mamy tu 
więc wariant starego tematu: prowincjusz w stolicy, z jego pozytyw
nym zakończeniem. To tekst o dojrzewaniu, o przemianie duchowej, 
o umacniającej się samoświadomości.

*
* *



54 Parias i heros. Twórczość Eduarda Limonowa

Tomik Rosyjskie ukazuje poetę o dużym talencie, w pełni dojrzałego, 
który nie wpisuje się w żaden nurt współczesnej mu poezji. Zaliczany 
do autorów Lianozowskiej Grupy, jest, podobnie jak inni jej uczestnicy, 
twórcą oryginalnym, o własnym obliczu, swoiście patrzącym na świat. 
Jego tematyczne przestrzenie są rozległe i silnie autobiograficzne. Za
warte w wierszach myśli mieszczą się w obszarze świadomości, która 
nie dała się podporządkować nakazom ideologii i narzucanej estetyki. 
Co więcej, różnią się także od dzieł poetyckich tych twórców, którzy 
przez oficjalną krytykę traktowani byli niechętnie, choć publikacje ich 
utworów się pojawiały. Tak więc poezja Limonowa, analogicznie jak 
spora część spuścizny autorów undergroundu, jest podwójnie opozy
cyjna.

Trzeba zapytać, kim jest Limonow jako poeta? Jaka jest wiedza 
o świecie, którą chce przekazać, jaki jest zakres jego egzystencjalnych 
doświadczeń, jaka jest jego wizja życia? Podstawową kwestią staje 
się więc charakter Limonowowskiej antropologii, jego spojrzenie na 
człowieka. Lektura tekstów pokazuje, że poeta nie stara się go idealizo
wać, z drugiej strony jednak nie poddaje go surowej ocenie. Jest wyro
zumiały dla jego słabości, wybacza mu różne wady i potknięcia, czasami 
okazuje zdziwienie. Obserwuje różne środowiska i grupy społeczne - 
młodzież przedmieść Charkowa, kołchozowe chłopstwo, świat bohemy 
moskiewskiej, Rosjan i Azjatów. Limonow nie opowiada się po stronie 
żadnego systemu filozoficznego, całkowicie obce mu jest podejście re
ligijne, chrześcijańskie. Człowiek jego wierszy jest uwikłany w czas, ale 
poeta nie wyraża swego stosunku do rzeczywistości, jaką wykreował 
system. Odrzuca podejście, jakie ten system propagował, ideologia 
nie znajduje odbicia w jego wizji człowieka. Ale też nie okazuje 
wrażliwości wobec represyjnego charakteru państwa, nie ujawniają się 
w jego twórczości echa dysydenctwa.

Podmiot liryczny wierszy Limonowa odkrywa dla siebie świat; odby
wa się jego swoiste oswajanie. Początkowo dostrzega najbliższe oto
czenie, rodzinny Charków, później Moskwę, wieś na prowincji, Azję. 
Z biegiem czasu na jego drodze pojawia się coraz więcej ludzi - 
poetów, malarzy. Nie boi się relacji ze światem, nie ucieka od nie
go, zarówno od środowiska robotniczego, pełnej chaosu artystycznej 
bohemy, jak i egzotycznej dla niego sfery dyplomatów.

Zaczyna budować hierarchię przedmiotów, które dla niego stanowią 
wartość. Coraz bardziej poszerza swoją wolność i uświadamia sobie swe 
miejsce w życiu. Jego przenaczeniem staje się egzystencja człowieka



sztuki - poety. Ujawnia się też jako ens amans - istota kochająca i po
trafiąca ukazywać siłę swego uczucia, wyraźnie wysublimowanego. Ale 
przejawia również duże zainteresowania wobec człowieka jako istoty 
płciowej - niekiedy stosunki między płciami degraduje do poziomu 
genitalnego.

Samodzielność Limonowa poety jest widoczna zarówno w zakresie 
tematyki, jak i w sferze rozwiązań formalnych. Wypracował swój własny 
styl, pozwalający rozpoznać jego teksty wśród innych realizacji poe
tyckich. Jednak przy pozorze jasności, wiersze Limonowa zaskakują 
nieraz odległością skojarzeń, nadmierną skrótowością asocjacyjną, roz
bitym zdaniem. Przesadna lakoniczność wypowiedzi utrudnia niekiedy 
zrozumienie sensu. Proces myślowy, jaki odbywa się w umyśle poety, 
dla czytelnika okazuje się zawiły treściowo i sens nie daje się jed
noznacznie odczytać. Nagłe przeskoki myślowe zmuszają do wysiłku 
interpretacyjnego, wskutek czego zatarciu ulega poznawcza funkcja 
utworu. Ale poeta robi to świadomie, każę czytelnikowi wmyślić się 
w treść, jaką chce przekazać, bowiem zawsze jest ona elementem 
dominującym. I w niej właśnie zawiera się wartość poezji Limonowa. 
Dodajmy, że potrafi znaleźć odpowiadającą jej formę, jego inwencja 
w zakresie wersyfikacji jest imponująca i zadziwia bogactwem rytmów 
i rozmiarów, pomysłowością w ich komponowaniu i adekwatnością 
w stosunku do zawartości treściowej.

♦
* *

Drugi tomik poezji Limonowa - Mój bohater negatywny (Moj 
otricatielnyj gieroj), obejmujący wiersze z lat 1976-1982, ukazał się 
z dużym opóźnieniem, bo dopiero w roku 199530. Wiersze te wcześniej 
częściowo drukowane były w pismach emigracyjnych „Kontinient”, 
„Sintaksis” i innych.

30 Э. Лимонов, Мой отрицательный герой. Стихи 1976-1982 годов. Нью-Торк -- 
Париж, Журнал „Глагол” 31, Москва 1995.

Tomik otwiera krótki programowy liryk Mój bohater negatywny, 
głębokie w swej funkcji poznawczej wyznanie. Podejmuje w nim autor 
filozoficznie ujęty temat sobowtóra, drugiej osobowości, dysharmonii 
etycznej i psychicznej. Z wiersza wyłania się poeta rozdwojony, zawie
szony między wartościami, symbol epoki, w której nastąpiło rozdarcie 
harmonijnej ongiś osobowości.
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Wiersz Limonowa to manifest swoistego manicheizmu, uznania 
za pełnoprawną obecności w świecie zła, ujawnionego jako negacja. 
Widzimy w nim określenie relacji człowieka ze światem, która opar
ta została nie na zasadzie autonomii jednostki, lecz na narzuconym 
współegzystowaniu dobra i zła. Jest to więc jednocześnie ogranicze
nie wolności człowieka, skazanego na symbiozę wartości przeciw
stawnych, wykluczających się wzajemnie. Jego tragedia zawiera się 
w tym, że niezależnie od woli musi istnieć w narzuconych relacjach, 
jest wobec nich bezbronny, odebrano mu bowiem wolność wyboru, 
ubezwłasnowolniono aksjologicznie. Żadna sfera egzystencji nie zo
stała wyłączona z rządzącego światem ogólnego prawa rozdwojenia, 
poddane mu zostały zarówno czas, jak i przestrzeń. Dlatego wiersz 
Limonowa przesiąknięty jest pesymizmem; odzwierciedlone w nim 
widzenie świata i jego antropologiczna wizja dowodzą bezsilności 
człowieka, który musi zaakceptować ciemną stronę bytu, istniejący 
porządek ontologiczny i moralno-etyczny.

W nowojorskiej liryce Limonowa miejsce szczególne ze względu na 
jego uniwersalną wymowę zajmuje wiersz zatytułowany Siebie samomu. 
Jest to liryk filozoficzny, refleksja nad przemijaniem, summa poetycka 
wiedzy o świecie, podsumowanie doświadczeń życiowych, próba au
toanalizy. Uderza jego pesymistyczny wydźwięk, gorycz spostrzeżeń, 
tragizm wizji antropologicznej, rozczarowanie wobec porządku świata. 
W rzeczywistości, w której nie ma miłości, przyjaźni, wierności, zaufa
nia, prawdy, człowiek musi ulec zepsuciu. W Limonowowskim obrazie 
świata nie ma więc harmonii, piękna, nie ma w nim Boga, skala 
wartości uległa zafałszowaniu. W ten sposób poeta usprawiedliwia 
istnienie zła, które degeneruje naturę człowieka.

W liryku Wietier. Biefyje cwiety. Czuwstwo tosznoty łączy Limo
now temat samotności z motywem syna marnotrawnego. Pojawia się 
tu także problem rozdwojenia, braku ontologicznego zakorzenienia, 
oderwania od rodzimego środowiska kulturowego. Postrzegany świat 
nie stanowi harmonijnej całości, to jedynie niespójne fragmenty rze
czywistości, rodzące poczucie wyobcowania. Do chaosu codzienności, 
jej zrytualizowanych czynności dochodzi odczucie bezsensu istnienia, 
miałkości przeżyć i uczuć. Dlatego usprawiedliwione jest tragiczne 
w swej wymowie pytanie epistemologiczne:

Это я или не я? Жизнь идет моя?
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Wzmacnia pesymizm wers finałowy, w którym sens życia wyraża 
retoryczne pytanie o przyszłość, o perspektywę odmiany losu, o czas 
trwania nieautentycznej egzystencji „syna marnotrawnego”:

На сколь долгие года? Может навсегда
Głęboko refleksyjny jest wiersz Leto 1978. To liryk o samotności, 

zamknięciu we własnym świecie, rozmyślaniach, lekturze. A także 
marzenie o niewinnej radości, beztroskiej zabawie, czystym świecie 
dziecka. Tylko te dwa obszary egzystencji - poety i dziecka - gwarantują 
harmonię i pełnię przeżyć, są autentyczne i naturalne, pozbawione 
sztuczności.

Skargę na los zawiera wiersz Wnow’ ty budiesz odinokim w nojabrie. 
Jesienna pogoda, szary miejski pejzaż, monotonia życia, prymitywna 
rozrywka i nieprzynosząca satysfakcji praca pogłębiają uczucie wyob
cowania. Wraz z nim narasta niechęć do tych, którym los oszczędził 
takiej egzystencji, i wiersz nabiera wydźwięku społecznego, pojawia 
się motyw nienawiści do bogaczy.

Nieprzyjazna rzeczywistość, która pozostaje obca i nie może być 
zaakceptowana, wyłania się z wiersza I wmiestie s biełomramomoj 
zimoju. To świat, o którym podmiot powie:

Меня не любят здесь.
Tragiczna świadomość ogarniętego smutkiem i tęsknotą emigranta 
ewokuje wyznanie:

Отсюд а я уйти в любой момент готов...
Krótki liryk Pisał stichi swoim lubownikam oddaje stan ducha emi

granta, wyobcowanego ze społeczności, zagubionego w nieprzychylnym 
mu świecie. Osamotnienie, brak stabilizacji, trudne warunki materialne 
rodzą bunt przeciwko sytej cywilizacji dobrobytu, która nie obdziela 
równo dobrami wszystkich. Wobec takiej rzeczywistości możliwe są 
dwie postawy: aktywna walka lub marzycielstwo - jedynie one mogą 
odmienić los błąkającego się samotnie poety, którego istnienie świat 
przyjął z obojętnością.

Odrzuca świat poeta również w wierszu Wsio w etom mirie zria, 
wszystko w nim bowiem „jest śmieszne”, „wszystko jest niczym”:

В окнах отеля темно 
Любишь не любишь 
Жизнь свою губишь 
Но проиграл ты давно



58 Parias i heros. Twórczość Eduarda Limonowa

Obraz molocha, w którym swą przystań znalazł poeta z obcego kra
ju, wyłania się z wiersza Primi gazietu w etot dien’. Nowy Jork, miasto 
Diabła, w płaszczyźnie społeczno-ekonomicznej postrzegany jest jed
noznacznie krytycznie: dominacja pieniądza stanowi jedyną podstawę 
egzystencji i dzieli mieszkańców. Poeta przybysz znalazł się wśród tych, 
którym los wyznaczył miejsce na peryferii życia. I z takiej perspektywy 
patrzy na miasto, lecz potrafi dostrzec jego uroki, których nie widzą 
inni. W ten sposób odbierać rzeczywistość może tylko poeta, umiejący 
zobaczyć piękno codzienności - zachwycić się płynącym po rzece pro
mem, latającymi w powietrzu ptakami. I być wdzięcznym miastu za 
to, że w trudnych momentach pozwoliło otrząsnąć się z nieszczęścia.

Nowy Jork w liryce Limonowa posiada różne oblicza. Obok re
jonów bogatych ma on dzielnice biedy, zamieszkałe przez kolorowych 
i emigrantów. Odpychający pejzaż miasta molocha i jego ubogich 
mieszkańców ukazał poeta w wierszu Ja projezżal kwartały biednoty. 
Wymowny jest w nim wizerunek „brata-emigranta” w berecie, jaki no
sił Che Guevara - sympatie poety przesuwają się w stronę elementów 
radykalnych.

Radykalizacja poglądów staje się wyraźniejsza w wierszu Ostrowok 
nasz niczego. Prezentuje w nim Limonow inny fragment miasta: tu 
w środowisku podobnych do niego istot - Murzynów i Latynosów - 
pędzi swój żywot emigranta poeta:

Моя новая страна 
Твоя новая вина 
Ты меня не привлекаешь 
Не берешь и не ласкаешь

Nieziszczone marzenia, rozwiane złudzenia, uczucie buntu - to 
reakcja na rzeczywistość, która okazała się jakże odmienna od tej, 
jaką widział z oddali. Obca, nieczuła na krzywdę - wywołuje wrogość. 
Może ją zniszczyć tylko ogień, pożar, rewolucja.

Niechęć wobec niesprawiedliwego świata dzielącego ludzi na bo
gaczy i biednych przebija z wiersza Uże szestoje fiewrala. Nie ma ona 
wymiaru etycznego, moralnego, lecz społeczny, ideowy, wynikający 
z lewicowości poglądów. Znamienne jest pod tym względem przeciw
stawienie: bolszewicy - kapitaliści, jako wyraz dwu postaw wobec rze
czywistości i porządku społecznego. Szczególnie wymowny jest obraz 
poety proletariusza, którego przeznaczeniem jest tworzenie, lecz musi 
on, by żyć, wynajmować się do pracy. W ten sposób rodzi się konflikt 
między wzniosłością przeznaczenia artysty a trywialnością egzystencji - 
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Ameryka, podobnie jak „Ojczyzna - zła matka” nie ceni poetów.
Niesprawiedliwy świat nie dopuszcza poety na „bajkowy bal” - 

skarży się autor w wierszu Leto proszło bież osobych utiech. W ten 
sposób akcentuje kontrast między posłannictwem poety a jego rolą 
w społeczeństwie, które nie docenia wagi twórczości i dostrzega 
wyłącznie materialną stronę życia. Skazuje przeto poetę na przy
ziemną, sprymitywizowaną, szarą egzystencję - zrzuca go z piedestału, 
na którym kiedyś stał jako symbol bezinteresownej Sztuki, Piękna, 
Harmonii. Poeta został zdegradowany, akt tworzenia, metaforyczny 
„bajkowy bal” zastąpiło mycie podłóg, sprzątanie, szycie. Zmieniła się 
radykalnie skala wartości.

Jak można było oczekiwać, u Limonowa, poety obserwatora rze
czywistości, musiały się pojawić wypowiedzi o kraju osiedlenia. Wiersz 
Krym to zapis wrażeń emigranta, przybysza z cywilizacji radzieckiej, 
rzuconego w inną, nieoswojoną dotąd przez niego sferę kulturową. 
Z ust poety wychodzi zaskakująco brutalne oskarżenie Ameryki:

Вульгарная страна, неразвитая.
Krytyczne słowa padają pod adresem Amerykanów:

Я думаю о них что варвары еще 
И потому так любят денег счет 
И поглощение еды в столовой белой 
Что скучно расе постарелой

Та jednoznacznie negatywna wizja Ameryki i jej mieszkańców, 
niechęć do sprymitywizowanej kultury, zachłannego merkantylizmu 
i wszechogarniającego biznesu oparta jest na porównaniu z krajem 
ojczystym. Wspomnienia poety kierują go ku Krymowi - wiersz sta
nowi apologię tej części Związku Radzieckiego. Krym oraz Ameryka 
i podobnie postrzegana i oceniana przez poetę Odessa znalazły się po 
przeciwnej stronie skali aksjologicznej. Krym to swojskość idealizowa
na z oddali, kraj wspomnień dzieciństwa, lat szkolnych, beztroskiego 
wypoczynku, uśmiechniętych kobiet. Ameryka zaś to kraj pośpiechu, 
gdzie wartość wyznacza pieniądz, przekreślając możliwość innych za
interesowań, a więc zuboża i prymitywizuje.

W innych wierszach opartych na motywie wspomnień nie atakuje 
poeta amerykańskiej rzeczywistości, nie oskarża ustroju i niesprawiedli
wych stosunków społecznych. Nostalgiczna nuta pobrzmiewa w wierszu 
Epocha biessoznanija. Pojawia się w nim Moskwa początku lat siedem
dziesiątych, ożywają sceny z życia bohemy, Leta wraca tych, których 
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zabrała, pamięć przywołuje postacie znajomych - poetów, malarzy. 
Zaduma nad losem dawnych charkowskich przyjaciół stanowi temat 
wiersza I wsie prowincionalnyje poety. Charkowska przeszłość staje się 
obiektem wspomnień w utworze .../ małczik rabotał w tieni nieboswo- 
dow. Zaś odległe lata beztroskiej młodości, przyjaciół, rozrywek, które 
zaczyna zacierać czas, przywołuje poeta w wierszu I tolko Iwan był 
czernieje mienia. Tego typu utwory stanowiły rekompensatę przeżyć 
w nowej rzeczywistości, która nie sprostała marzeniom i brutalnie 
obaliła amerykański mit.

Ameryka - kraj chłodnej matematyki, wyrachowania, zimnej kal
kulacji, wszechwładnej roli pieniądza pojawia się w krótkim liryku 
U Jesienina Sieriożeńki. W ujęciu Limonowa Ameryka stanowi przeci
wieństwo rosyjskiej uczuciowości, emocjonalności, którą symbolizować 
może twórczość Jesienina. Rodzima Rosja i obca Ameryka - to dwie 
odmienne mentalności, które odbijają się nawet w kulcie zmarłych, 
w wyglądzie grobu. Jesienin pochowany jest:

Под березами-геранями.
Natomiast:

Не лежать же там Лимонову 
Блудну сыну ветрогонову 
А лежать ему в Америке 
Не под деревцем. Не в скверике 
А на асфальтном квадратике 
В стране хладной математики

W poezji Limonowa okresu pobytu w Ameryce nie mogło za
braknąć liryki miłosnej. Ma ona podłoże autobiograficzne - tu przecież 
nastąpiło zerwanie z Jeleną Szczapową. Choć poszczególne wiersze 
różnią się pomiędzy sobą, łączy je w swoisty cykl - nie w znaczeniu 
formalnym - postawa podmiotu i ton wyznań.

Pierwszy wiersz o tej tematyce - W kraju poemy i romana - ma 
konstrukcję dwuczłonową: został zbudowany na paraleli mitologiczna 
antyczność - współczesność. To zestawienie ma istotne znaczenie dla 
sensu utworu, wyraża bowiem myśl o trwałości, niezmienności praw 
życia, wśród których niewierność w miłości jest zjawiskiem odwiecz
nym. W ten sposób Limonow pragnie złagodzić gorycz zdrady, ukazać 
jej „normalność”, w archetypiczności zachowań kobiet znaleźć uspra
wiedliwienie klęski w miłości. Jednocześnie jest to hymn pochwalny 
na cześć ukochanej, która dzięki zabiegowi deifikacji zostaje zrównana 
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z boginią grecką, symbolem miłości - Afrodytą. Mitologiczny sztafaż 
pozwala z kolei na wprowadzenie do wiersza natchnionego poety, 
Ariona, sobowtóra antycznego boga opiewającego ukochaną boginię. 
W ten sposób miłość podlega idealizacji, poetyzacji, a uczucie porzu
conego kochanka zyskuje wymiar tragiczny - trywialna rzeczywistość 
odnosi zwycięstwo nad niebiańskim pięknem.

Na innym przeciwstawieniu zbudowany został liryk Ludi. nogi, 
magaziny... Związek Jeleny z ukochanym ujął w nim autor w katego
riach chaos - idylla, świat nieuporządkowany - harmonia. Miłość nary
sował w tonacji bajkowej, ciszy i spokoju, natomiast zerwanie związku 
odbiera jako drogę w czarny chaos. Dla siebie ma wiele współczucia, 
swoje imię wymienia w formach spieszczonych (Ed’ka, Edik, Edin’ka, 
Ediczka), konkurentów oskarża, plasuje ich w obszarze kłamstwa. 
Przede wszystkim jednak postrzega siebie jako poetę, a twórczość 
może stanowić drogę ratunku przed ciosami życia: wzniosłość prze
zwycięża trywialność, sztuka pokonuje chaos.

W inny sposób, bez patosu i nadmiernej emocjonalności, mówi 
o zerwaniu wiersz Mienia podruga nieżnaja ubiła. Wykorzystał w nim 
poeta motyw fałszywego raju, blichtru wielkiego świata, dla którego 
porzucony zostaje ukochany. Nie ma w wierszu idealizacji uwielbianej 
kobiety; przemianę, jaka w niej zaszła, ukazał poeta posługując się 
niezwykle plastyczną i sugestywną metaforą maski:

На личико она надела рыло
Wyeksponowane zostaje natomiast cierpienie i ból opuszczonego:

Я целый год болел и бормотал 
Хотел исчезнуть, но не умирал

Oddalanie się ukochanej pokazane jest jako choroba, zamroczenie 
alkoholowe - coś, co przemija. Dlatego autor wyznaje:

Но я слежу внимательно и жду 
Когда-нибудь в каком-нибуд ь году 
Она вдруг отрезвеет и поймет 
И ужаснется ее сладкий рот 
И закричит те нужные слова 
“Твоя любюь права! права! права! 
А я больна и все убила и все убила! 
Прости меня!” и сдернет маску рыла...

Życie jako otwarta rana to centralna metafora wiersza W gazietach 
opiat’ o Wietnamie. To kolejny erotyk o zniszczonej miłości, o odejściu 
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ukochanej, o bólu opuszczonego mężczyzny, o samotności w świecie 
„miejskiego kłamstwa”. Ale nie ma już w wierszu próby protestu, 
oskarżeń, walki; zastąpiło je uczucie rezygnacji:

В возвышенной нашей печали
В погубленной нами любви 
Мы сами себя не узнали 
Убили и в грязь затоптали 
Прекрасные лица свои.

Topos rany, jaką zadaje odchodząca kobieta, wykorzystał Limonow 
w liryku Dorogoj Eduard! Na krugi wozwraszczajutsia ludi. Straszniejsza 
i głębsza od ran, jakie można odnieść na wojnie, stanowi tak silne 
doświadczenie egzystencjalne, że prowokuje wyznanie:

Я уже ничего не боюсь в этой жизни 
Ничего - ни людей, ни машин, ни богов

W uzasadniony sposób pojawia się w wierszu motyw śmierci: 
А когда я умру - гадкий, подлый, безумный, влюбленный 
Я оставлю од них - ненадежных, растерянных вас

Wpisuje się on w szerszy kontekst rozmyślań o życiu i śmieci, refleksji 
nad tradycją, swoistością cywilizacji, i dzięki temu zyskuje wymiar 
historiozoficzny. W wierszu poeta konfrontuje i przeciwstawia dwie 
cywilizacje - europejską i rosyjską. O tej ostatniej piszę:

Дорогой Эдуард! С нами сила и храмы
Не одеть нас Европе в костюмчик смешной 
И не втиснуть монгольско-славянские рамы 
Под пижамы и не положить под стеной

Samotność bez miłości to osnowa wiersza Ja nie wieriu uże w etu 
damu. Posłużył się w nim autor odwiecznym, wywodzącym się od 
Adama, toposem dojmującym w sytuacji nowojorskiej egzystencji emi
granta, którego przestrzenią staje się hotel, świat barów, anonimowych 
mieszkańców nocnego Broadwayu. W tej sytuacji zagubienia, drama
tu miłości jedyną ucieczką od rzeczywistości staje się wspomnienie 
rodzinnego kraju, bliskich, ojca.

*
* *

Amerykańskie wiersze Limonowa koncentrują się wokół określonej 
grupy problemów, mających wyrazisty podtekst autobiograficzny. Ujaw



Poezja Limonowa 63

niona w nich aksjologiczna struktura człowieka jest radykalnie indy
widualna. Cechuje ją dysharmonia elementów, rozumianych jako war
tości przede wszystkim moralne. Podmiot wierszy jako osobowość jest 
strukturą wyrazistą, zarówno gdy idzie o światopogląd, przekonania, 
jak i przeżywane emocje. Najdobitniej ujawnia się jego obcość w no
wym środowisku - alienacja, bowiem rzeczywistość, w jakiej się znalazł, 
okazała się nieprzychylna, wręcz wroga, nie pozwalając na realizowa
nie zamierzeń i odegranie właściwej roli w społeczeństwie. W ten 
sposób życie utraciło swój zasadniczy sens, miejsce harmonii zajęła 
przypadkość, o zadaniach życiowych decydowała nie wola, lecz przy
mus: człowieczeństwo nie jest stawaniem się ku dobru. Będąc jak każdy 
in statu viae, bohater Limonowowskiej liryki zanurza się w obszary 
życia nieprzynoszące pociechy. W jego doświadczeniu egzystencjalnym 
znaczącą rolę odegrało cierpienie, które powodował status material
ny emigranta i sytuacja zdrady ze strony ukochanej kobiety. Musiała 
więc ukształtować się jego własna, indywidualna skala aksjologiczna, 
w której przy ocenie innych dobro może zyskać zabarwienie negatywne, 
a kłamstwo - zająć miejsce prawdy. Dominujące w psychice podmiotu 
staje się w sferze miłosnej uczucie zawodu i krzywdy, natomiast w je
go oglądzie świata w płaszczyźnie społeczno-ekonomicznej - protest 
i bunt. W efekcie w liryce Limonowa nie ma obrazów szczęśliwej 
miłości, a wizja Ameryki jest odpychająca, wroga wobec bogaczy, jej 
pejzaże urbanistyczne i wiejskie nie wywołują zachwytu nad pięknem.

Nie oszczędza poeta siebie, nie ukrywa pociągu do alkoholu i na
rkotyków. W znakomitym wierszu Dorna, zaczynającym się od słów Na 
potu leżat nieskolko siedych wołos Eduarda, ukazuje stan ponarkotycz- 
nej dekoncentracji, zobojętnienia, rozleniwienia. Ekshibicjonistyczny 
wydźwięk ma wiersz Giering dajet press-konfieriecii w dusznom maje, 
napisany po obejrzeniu fotografii w gazecie „Post”, przedstawiającej 
marszałka III Rzeszy udzielającego wywiadu korespondentom wojsk 
alianckich. Obok niej znalazło się zdjęcie pomordowanych ofiar wojny. 
Utwór Limonowa to refleksja nad człowiekiem - współtwórcą histo
rii, jednostką, mogącą wpływać na bieg dziejów. To wyraz fascynacji 
silną osobowością, na której czyny nie patrzy poprzez system wartości. 
Autor prowokuje: siła jest dla niego bardziej frapująca niż moralność, 
uczynione zło nie może przysłonić heroicznego wizerunku złoczyńcy:

Простите меня за вмешательство - маршал покойный Геринг 
Однако я менее склонен сочувствовать голым трупам 
Из другой фотографии - рядом в газете “Пост”
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Чем Вам - мяснику, негодяю, эсэсэвцу. наци.
Чем Вам - маршал Геринг 
Который как-будто причина второй фотографии 
(Я имею в виду голые трупы)

Wartościowe okazuje się to, co może budzić odrazę i powinno stać się 
obiektem krytyki oraz osądu moralnego. W jakimś sensie przekroczona 
zostaje tu granica przyzwoitości, a poezja przeradza się w prowokację.

Nowojorska liryka Limonowa ma kilka różnych momentów inspi
racji. Przede wszystkim będą to własne przeżycia i odczucia autora. 
Dalej, obserwacja rzeczywistości - pilna, rzetelna, nieschlebiająca, 
choć niekiedy prowadząca do przerysowania, wykrzywiająca, nierzad
ko złośliwie ironiczna i pełna sarkazmu. Często konfrontowana bywa 
z doświadczeniem krajowym, ze światem odmiennym, lecz ukazywa
nym w nostalgicznej tonacji, czemu sprzyja oglądanie starych fotografii. 
Do sięgnięcia po pióro zmusza przeczytana gazeta, zaobserwowana 
scena, spotkany człowiek, podziwiany pejzaż. Stąd znamienna dla liryki 
Limonowa codzienność sytuacji i codzienność języka, jak w incipicie 
wiersza Pojdiom, posmotrim na balet. Cechuje ją naturalny rytm mo
wy, urywany i pośpieszny, zamiłowanie do ciągów pojedynczych słów, 
powtórzeń, urywanych fraz.

W tomiku Mój bohater negatywny wyodrębniony został niewielki 
objętościowo cykl wierszy określonych jako paryskie. Jednak francuska 
tematyka pojawia się w lirykach wcześniejszych, pisanych podczas 
wyjazdów z Nowego Jorku do Paryża. Jeden z nich posiada wymowny 
tytuł -14 lipca (14 ijula), a data ta, jak wiemy, oznacza narodowe święto 
Francuzów. Limonow nie rozmyśla nad rocznicą zburzenia Bastylii, nie 
wyśpiewuje peanu na cześć rewolucji. Nie oddaje powagi uroczystości, 
na odwrót - wyśmiewa pseudopatos świętowania, przekształcającego 
się w rodzaj pikniku, którego jedyny atrybut święta stanowi narodowa 
flaga. Tak w satyrycznej tonacji odbiera Francuzów postronny świadek 
święta narodowego.

Wiersz Sosied angticzanin nadieł kożuch ma charakter refleksyjny, 
co daje okazję do rozmyślań nad własnym losem, nad sensem paryskiej 
egzystencji, nad samotnością, która spowodowała, że wszystko w Paryżu 
utraciło swój czar. I dlatego nie ma w wierszu zachwytu nad miastem, 
które z powodu ostrego mrozu kojarzy się z Syberią. Także jedzenie, tak 
celebrowane przez Francuzów, nie stanowi rozkoszy dla podniebienia 
i prowadzi jedynie do bólu żołądka. Nawet przyszła śmierć postrzegana 
jest w tonacji farsowo-tragicznej.
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Obraz innego emigranta w Paryżu rysuje Limonow w wierszu Lu
dwig. Jest nim Polak, mieszkaniec Montmartre’u, prowadzący beztroski 
tryb życia typowy dla środowiska emigranckiej bohemy. Nie potrafi 
jednak rozwiązywać problemów, jakie stawia przed nim dola tułacza.

W obu wierszach nie ma optymizmu, aczkolwiek tematy paryskie 
nie posiadają tej drapieżności, jaka cechuje lirykę nowojorską. Nie 
atakują one gwałtownie rzeczywistości, której autor przypatruje się 
z uwagą, zajmując postawę refleksyjną.

Liryka paryska podlega w silniejszym stopniu fabularyzacji niż no
wojorska. Dowodzi tego zwrot ku gatunkowi ballady, tej bardzo pary
skiej formy wypowiedzi. Ballada Parka Łobo to seria scenek z pary
skiego życia. Świadczy ona o umiejętności obserwowania, wrażliwości, 
wyrozumiałości dla ludzi, zrozumieniu dla ich słabości.

Park pojawia się w kolejnym wierszu paryskiego cyklu - Ty sidisz na 
skamiejkie francuzskogo starogo parka. Konstrukcyjnie przypomina on 
utwór poprzedni - jest relacją o życiu, obserwowanym z parkowej ławki. 
Ale nie wyłącznie do opisowości sprowadza się zawartość treściowa, 
równie ważna jest bowiem zaduma nad własnym losem, próba zrozu
mienia sensu istnienia, które ułożyło się wbrew doświadczeniu, wiedzy 
o świecie i przyjętemu kodeksowi moralnemu. Stąd poczucie zawodu 
i pozycja biernego obserwatora - bywalca parku, gdzie samotność 
ukrywa się za toczącym się życiem. Silnie akcentowane jest także 
uczucie smutku, który stanowi dominantę emocjonalną innego jeszcze 
paryskiego liryku - U Sieny.

W wierszu Ja chodił w supiermarkiety wmiesto dworcow ukazane 
jest jeszcze jedno miejsce, gdzie człowiek samotny spędzać może czas. 
Jednak w odróżnieniu od parku, który jest przestrzenią spokojnej kon
templacji, supermarket drażni obfitością towarów, wywołuje agresję, 
rodzi zniechęcenie do życia, narusza skalę wartości:

Вы хотите чтоб после, я род бы людской 
Бы любил бы как прежде. Как червь городской 
Умилялся мадонне с ребенком...?

W parku człowiek gubi się w tłumie, często jest wśród podobnych 
do siebie osób, które znalazły się na marginesie. W supermarkecie 
natomiast jego status obserwatora, gapia natychmiast się ujawnia, tu 
nie można ukryć swej klęski życiowej, na odwrót - ona się uwyraźnia 
i powoduje frustrację.

W paryskiej liryce znalazły się dwa tematy znane z wcześniejszej 
twórczości Limonowa - miłości i poety. Romans to najpiękniejszy 
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erotyk tego autora, rytmem przypominający znany Puszkinowski liryk 
Ja was lubił. Ale Limonow nie naśladuje, raczej rywalizuje. Nie ma 
tu wspomnienia dawnej fascynacji, lecz wyznanie miłości, która trwa 
i nigdy się nie skończy, bowiem jest życiem, weszła w krwioobieg. 
Bardzo udaną plastycznie i ważką treściowo okazuje się metafora 
picia:

Мне как бы в кровь вкололи вашу тайну 
Я вас впитал бесспорно с молоком

Miłość ta jest inna, może ją stworzyć jedynie epoka powszechnej 
szczęśliwości, dzisiejszy żałosny świat nie jest zdolny do takiego uczucia. 
Dlatego autor przenosi ją w czasy antycznej idylli, gdy kwitła miłość 
prawdziwa, uczucie zmysłowe, pełne radości, wszechogarniające.

Limonow mówi o miłości konkretnej, którą mitologizuje, by pod
kreślić siłę uczucia. Przedstawia swą miłość do Jelenyjako niekończące 
się uczucie poznawania, oswajania, odkrywania tajemnicy:

Я вас люблю. Я вас люблю. Тебя! 
Мне никогда не выпить вас Елена 
Все тело вас любя и теребя 
Все уголки изведав постепенно...

То uczucie nie jest przegraną, jak wcześniej pokazywał Limonow swą 
miłość do Jeleny, która zdradziła, odeszła. Ono trwa, „picie miłości” 
nie może się zakończyć, bo jest wpisane w procesy, bez których życie 
nie może toczyć się dalej.

Również obraz poety jest w poezji paryskiej inny od tego, jaki znamy 
z nowojorskich wierszy Limonowa. Nie jest już twórcą emigracyjnym, 
którego nowy świat odrzucił. W wierszu Choroszo i skuszno byt' poetom 
przenosi go autor na powrót do rosyjskiej rzeczywistości. I dokonuje 
podobnego zabiegu, jak w wierszu Ja was lubił, gdzie idealizował miłość 
w innej epoce. Teraz idealizuje poetę w innej przestrzeni, zapominając 
o systemie, cenzurze, nakazach i zakazach, jakie obowiązywały tam 
ludzi pióra. Dlatego los poety w Rosji jest w ujęciu Limonowa sielan
kowy; być może odżywają wspomnienia pobytu w Lianozowie, czasy 
pisania wierszy na daczy, w otoczeniu przyrody, wśród przyjaciół. Ale 
nie przypomina on, że poeci z tego kręgu pisali dla siebie, że żaden ich 
wiersz nie mógł być opublikowany, byli więc tak samo odrzuceni, jak 
emigracyjny poeta Limonow w Ameryce, i dlatego szczerość wyznania:

Хорошо поэтом быть в России
jest wysoce wątpliwa.
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*
* *

Jak napisał J. Brodski, „wiersze Limonowa wymagają od czytel
nika odpowiedniego przygotowania”31. Tej słusznej uwagi nie można 
wszakże odnosić specjalnie do Limonowa. Cała nowoczesna poezja 
w odbiorze czytelniczym stanowi lekturę niełatwą. Wiersze Limonowa, 
poza nielicznymi przypadkami, nie tracą waloru komunikatywności, 
forma nie przysłania ich zawartości myślowej. Nie można jednak 
ich struktury zrozumieć, nie mając doświadczenia lektury poezji fu
turystycznej i tekstów oberiutów. Ale Limonow bynajmniej nie jest 
naśladowcą metody i stylu tych nurtów poetyckich. Bierze z nich tylko 
to, co na trwałe weszło dzięki nim do rozwoju poezji. Jest oryginalny, 
można nawet powiedzieć - obsesyjnie oryginalny.

31 Э. Лимонов, Мой отрицательный герой .., okładka.

*
* *

Limonow to nie tylko wybitny poeta, uczestnik życia literackiego. 
To także znawca poezji i znajomy wielu poetów. Potrafi o nich in
teresująco pisać, umie się zdobyć na ocenę krytyczną. Uczestniczył 
aktywnie w pracach nad antologią najnowszej poezji rosyjskiej, którą 
przygotowywał K. Kuźmiński, był jednym z członków pięcioosobowego 
komitetu redakcyjnego. W tomie pierwszym przygotował krótkie cha
rakterystyki poetów należących do Lianozowskiej Grupy, z którą sam 
był związany. Mamy więc jego pióra sylwetki G. Sapgira, I. Cho
lina, J. Satunowskiego i W. Niekrasowa. Niewielki tekst poświęcił 
poecie-wizualiście Gienrikowi Chudiakowowi. To nie tylko osobiste 
wspomnienia, to także lakoniczna, utrzymana w eseistycznym stylu, 
próba interpretacji i oceny twórczości wymienionych poetów.

Swoje wspomnienia z okresu pobytu w Moskwie Limonow zawarł 
w szkicu Moskiewska bohema. Pojawiają się w nim barwne sylwetki 
ówczesnych młodych malarzy i pisarzy, w których kręgu Limonow 
się obracał. Poznajemy atmosferę nieoficjalnego życia kulturalnego, 
o czym w ówczesnej prasie nie pisano.

Jest oczywiste, że tekstów Limonowa nie mogło zabraknąć w to
mie ЗА, którego spora część została poświęcona poetom Charkowa. 
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Znalazł się tu duży jego szkic, zatytułowany Pod szyrokopoloju listwoj, 
gulał w Char’kowie milom. Przedstawił w nim życie kulturalne miasta, 
zaprezentował sylwetki największych charkowskich poetów - Motricza 
i Cziczibabina.

W życiu emigracji ważnym wydarzeniem była publikacja w Paryżu 
obszernego almanachu ,Ąpołłon-77”, zawierającego poezję, prozę, 
dramaturgię, reprodukcje malarstwa, fotografie. Znalazły się w nim 
materiały dotyczące nieoficjalnego życia kulturalnego Leningradu i Mo
skwy, działających tam grup, rozwijających się kierunków. Opubliko
wano ponadto dzieła autorów wcześniejszych, którzy wpłynęli inspi
rująco na rosyjską kulturę najnowszej doby, a więc oberiutów, Aleksieja 
Riemizowa, Pawła Fiłonowa. Almanach przygotował malarz Michaił 
Szemiakin przy współpracy K. Kuźmińskiego. Oprócz utworów poe
tyckich Limonowa był tam również jego tekst o moskiewskiej grupie 
Konkret32.

32 Almanach spotkał się z krytycznym przyjęciem w środowisku tradycyjnie na
stawionej emigracji starszego pokolenia. Patrz o tym: Антология новейшей русской 
поэзии у Голубой лагуны, ..., s. 103—112. О samym almanachu piszę John Bowlet 
(s. 99-101).

33„МулетаА”, 1984, s. 132-135.

Na szczególną uwagę zasługuje tekst Limonowa Poeta-buchalter 
(Poet-buchgaltier), zamieszczony w piśmie Tołstego „Muleta”33, który 
w krótkim słowie wstępnym uznał tomik wierszy Rosyjskie za najlepszy 
w ciągu ostatnich 10-15 lat. Legitymizuje w ten sposób autora arty
kułu, jednocześnie pogardliwie wyrażając się o „brodskokubłanowskiej 
poezji oficjalnego Parnasu”, która lansowana jest przez krytykę nie- 
rozumiejącą i nieakceptującą nowych prądów w sztuce.

Limonow dał swemu tekstowi podtytuł Kilka jadowitych obserwacji 
przy okazji fenomenu IA. Brodskiego (Nieskolko jadowitych nablu- 
dienij po powodu fienomiena IA. Brodskogo). Bez wątpienia trudno 
byłoby znaleźć w nauce i krytyce bardziej złośliwy komentarz do poezji 
Brodskiego. Już w samym słowie fenomen zawarta jest ironia, Brodski 
bowiem to nie zjawisko literackie, wynikające z autentycznych walorów 
jego poezji. Brodski to fenomen stworzony przez krytykę i narzucony 
czytelnikom, którzy dzieła pisarzy, zwłaszcza tych uznanych za wielkich, 
traktują jako sacrum. Limonow odrzuca taki odbiór jako znamienny 
dla czytelnika - profana bądź profesora widzącego w dziełach poety 
rosyjskiego materiał na dysertacje naukowe. W obu przypadkach per
cepcja jest pozbawiona refleksji, niejako zadana. W identyczny sposób 
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odbierana jest twórczość Sołżenicyna, o którym, jak pamiętamy, Li
monow zawsze wyrażał się krytycznie czy wręcz napastliwie, podobnie 
jak redaktor „Mulety”.

Limonow odrzuca sposób widzenia świata znamienny dla wierszy 
Brodskiego, które przypominają katalogi, wykazy, i dlatego nazywa 
poetę buchalterem, biurokratą w poezji. Zarzuca mu, że jego wiersze 
pisane są według jednej metody: „statyczny filozofujący autor kontem
pluje otaczającą go panoramę rzeczy”34. Poeta nimi umiejętnie mani
puluje, nie potrafi natomiast odpowiednio przedstawiać istot ludzkich. 
Słabą jego stroną jest liryka miłosna, jej intymność. Monotonna i mało 
twórcza wydaje się Limonowowi stosowana przez Brodskiego metoda 
porównań. Wykpiwa jego melancholijność, która zastąpiła powszechną 
płaczliwość poezji rosyjskiej.

34 Tamże, s. 134.
35 Tekst był napisany przed przyznaniem Brodskiemu Nagrody Nobla, co zresztą 

autor artykułu prorokuje.
36 „Мулета A”, ..., s. 135.

Limonow chce zburzyć mit Brodskiego - geniusza. Poeta z kręgu 
poezji Lianozowa nie może zachwycać się poezją klasycyzującą - to 
zrozumiałe. Ale nie wyłącznie względy estetyczne, artystyczny smak 
decydują o powściągliwym, krytycznym wręcz tonie artykułu Limono
wa. Tekst jest świadomie obrazoburczy, daje się w nim wyczuć nuta 
zazdrości, może nawet zawiści wobec poety, który zyskał światowy 
rozgłos35. Zakończenie razi brutalnością:

„Z dzisiejszymi Rosjanami poeta, jak się zdaje, dał sobie radę. Ale 
jeszcze nie wiadomo, jak będą odbierać Josifa Brodskiego pokolenia 
idące za nami. W historii poezji była niezliczona ilość fałszywych bożków. 
A nuż autor monotonnych i trudnych do zapamiętania ciężkich strof jest 
jednym z nich?”36.

Za największego poetę Rosji uznał Limonow Wielemira Chlebni- 
kowa. To dla niego idealny poeta, geniusz, jakiego nie wydały inne 
literatury, nawet tak bogate, jak francuska i niemiecka. Limonow za
czął czytać Chlebnikowa wcześnie i swego zachwytu wobec utworów 
tego twórcy, jego poetyki, stylu, języka nie utracił do dziś. Wyznał:
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„Moje poglądy i zamiłowania estetyczne nie zmieniły się w ciągu 
ostatniego ćwierćwiecza, może jedynie stały się bardziej pogłębione i wy
sublimowane”37.

37 Самурай Эдичка - .Московские Новости” 1990, Nr 51, s. 20.
38 А. Жолковский, Блуждающие сны. и другие работы, Москва 1994, s. 65.

Dostrzegają to także kiytycy, zaliczając Limonowa do „chlebnikow- 
skiego” kierunku w najnowszej poezji rosyjskiej, obok takich autorów, 
jak Nikołaj Głazków, Jelizawieta Mnacakanowa czy Dmitrij Prigow38.



Proza Limonowa

I. Trylogia amerykańska

Tak nazwano utwory Limonowa: To ja - Ediczka, Dziennik nieudacz
nika i Historia jego sługi. Nadrzędną całość stanowi w niej wspólnota 
elementów treściowych, lecz nie obowiązuje zasada chronologii. Jed
ność elementów cyklu zapewnia najważniejszy składnik świata przed
stawionego: narrator - bohater, noszący to samo nazwisko, co autor 
utworów - Limonow, z imieniem Edward, zdrabnianym na Ediczka, 
Edik.

1. Powieść o emigracji, zdradzie i samotności

Analizę utworu Limonowa To ja - Ediczka1 i charakterystykę głównej 
postaci rozpocząć należy od tytułu. Stanowi on integralną część dzieła 
i pozostaje w bezpośrednim związku z rzeczywistością przedstawioną, 
będąc kluczem do zrozumienia powieści. Pisarze często wykorzystują 
w tytule dane identyfikacyjne bohatera; z reguły bywa on postacią 
główną. O. Kustariew wyraża pogląd, że słowa „To ja - Ediczka” wy
powiedziane zostały jakby nieśmiało, i w samej rzeczy nie wiadomo, 
do kogo są kierowane: „jest to szept istoty, która straciła wszystko”2. 

1 Эд. Лимонов, Это я - Эдичка, Москва 1991. Cytuję według tego wydania, 
w nawiasie podaję numer stronicy. W Polsce pojawia się też inna wersja tytułu 
utworu: To ja - Edzio.

2 О. Кустарев, Эдуард, Эдик, Эдичка, „Двадцать два”, Тель-Авив 1979, Nr 8, 
s. 195.
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Krytycy porównują tytuł To ja - Ediczka z tytułem książki R. Kenta 
To ja, Boże, wskazując jednocześnie na ich odmienne funkcje, bowiem 
dzieło pisarza amerykańskiego to bogoburczy w swym wydźwięku 
dialog z Bogiem. O. Matich z kolei dostrzega pewną zbieżność z wy
powiedzią G. Flauberta, który mówiąc o głównej bohaterce powieści 
Madame Bovary, stwierdzał: Emma to ja (Emma c’est moi)2.

3O. Matich, The Morał Immoralist: Edward Limonov‘s Eto ja Editka, „Slavic and 
East European Journal” 1986, Nr 4. Cytuję według wersji: O. Matich, Nemoralni 
moralist: Eto ja - Editka Eduarda Limortova [w:] „Knjiżevna Smotra” 1987, brój 
65-66, s. 85.

4 Podobny chwyt zastosował A. Terc (Sinawski) w swej powieści Spokojnej nocy 
(Спокойной ночи).

5 И. Синявин, Купите Эдичку*. [w:] Russica 1981, s. 259.
6Н. Воронель, Под сеныо синтетического вибратора или „Таракан от дет- 

ств<£’, „ Цпятють два”, Тель-Авив 1979, Nr 8, s. 19.
7 С. Simmons, Their Fathers’ Foice. Fassity Aksyonov, Fenedikt Erofeev, Eduard 

Limonov, and Sasha Sokolov, New York 1993, s. 93.
8B. Бондаренко, Плебейская проза Сергея Довлатова Internet: 

http//www.pereplet.ru/text/bondl. html, s. 2.

Spostrzeżenie O. Matich przenosi nas w inne zagadnienie, wielo
krotnie poruszane w artykułach i recenzjach, poświęconych utworowi 
To ja - Ediczka: jaki związek zachodzi między bohaterem utworu 
a jego autorem. Zwróćmy uwagę, że tytułowa postać książki nosi ta
kie samo imię i nazwisko jak autor - Eduard (Ediczka) Limonow3 4. 
Fakt ten, a także podobieństwo psychiczne i zbieżność biografii po
zwalają krytykom i badaczom identyfikować te postacie. I. Siniawin 
wyraża przekonanie, że bohater jest odwzorowaniem autora, i mówi 
o ich pełnej tożsamości5. N. Woronel jest pewna, że Limonow opo
wiada o sobie, nie zaś o będącym tworem jego wyobraźni bohaterze, 
podkreślając, iż nie ma między nimi moralnej różnicy6. Znamiennie 
zatytułowała swój tekst o książce Limonowa C. Simmons: Edichka, 
C’est lui?7. Zwraca ona uwagę na relację między narratorem a nar
racją, opowiadaniem. W. Bondarienko, podkreślający, że Limonow, 
podobnie jak Siergiej Dowłatow, nie umie wymyślać postaci i wyraźna 
fikcja mu się nie udaje, widzi w tym przeniesienie mechanizmu poe
zji do prozy: autor okazuje się podmiotem i obiektem opisu, staje 
w centrum uwagi8. U obu pisarzy życie autora staje się artystyczną 
realnością.

A. Szatałow stwierdza z pełnym przekonaniem, że książka opowia
da szczerze o życiu autora „w tej diabelskiej emigracji amerykańskiej”,

http//www.pereplet.ru/text/bondl


zauważa jednak, że przy całej autobiograficzności książki „autor by
najmniej nie jest tożsamy ze swoim bohaterem’”. Głęboko osobisty 
stosunek pisarza do stworzonej przez niego postaci nie upoważnia do 
wyciągania wniosku o ich identyczności. Charakter bytowy Ediczki, mi
mo iż zbliżony w wielu aspektach do rzeczywistego, jest jednoznacznie 
fikcjonalny. Rację ma Żółkowski, twierdząc, że Limonow - człowiek 
to nie to samo, co postać Ediczki z jego książki9 10. O. Kustariew przy
pomina prawdę banalną, że wszelki tekst literacki ma status fikcji, 
i dlatego książka Limonowa to tylko symulacja biografii11. Wreszcie 
sam autor wyznaje:

9 А. Шаталов, Великолепный мандарин ..., s. 11.
10 Бунт „маленького человек^'. С Жолковским беседует Надежда А жгихина, 

„Огонек”, s. 17.
11 О. Кустарев, Эдуард, Эдик, Эдичка..., s. 199.
12 А. Бондаренко, Реальная литература. Двадцать лучших писателей России, 

Москва 1996, s. 163.
13 П. Вайл, А. Генис, Современная русская проза, Ann Arbor 1982, s. 168.
14 К. Ryan-Hayes, Limonov’s ,Jt‘s Me Eddie” and the Autobiographical Modę. The 

Carl Beck Papers in Russian and East European Studies, Nr 1004, Pittsburgh 1993, 
s. 20.

„«Limonow» moich opowiadań to wyłącznie pretekst, by opisać, przed
stawić i pokazać (jak chcecie) innych ludzi i ich losy, oddalone miejsca 
i sytuacje. Całą różnorodność świata”12.

Zaimek osobowy i imię bohatera w tytule utworu Limonowa wska
zują na zainteresowanie człowiekiem, mające charakter soliptyczny. 
Sugerują, że przedmiotem opisu będzie jednostka, która, jak każda 
istota ludzka, posiada życie psychiczno-duchowe, obdarzona została 
świadomością oraz wolnością i zajmuje określone miejsce w świecie.

Zastosowana przez autora forma narracji autotropicznej (w pierw
szej osobie) wzmaga wiarygodność informacji, zwłaszcza gdy idzie 
o przeżycia wewnętrzne. Dzięki temu, że może ona zmienić się w roz
mowę z odbiorcą, staje się bardziej emocjonalna i przekształca w spo
wiedź, zyskuje na szczerości. „Limonow napisał - podkreślają P. Wajl 
i A. Gienis - zdradzającą talent prozę w formie spowiedzi, rozpaczliwie 
starając się doprowadzić do skrajności materialne, cielesne poznanie 
samego siebie”13. Patrząc na konstrukcję fabuły, warto zwrócić uwagę, 
że nie ma ona wymiaru chronolinearnego i tym różni się od dzie
więtnastowiecznych opowieści autobiograficznych14.
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Istnienie człowieka ma konkretne wymiary czasoprzestrzenne; re
alizuje się on w czasie - jest bytem, którego status motywowany jest 
przeszłością, ale jest także wyraźnie zorientowany ku przyszłości. Bio
grafia Ediczki ma dwie uzasadnione przestrzennie formy czasowe, 
których cezurę stanowi wyjazd na emigrację.

Egzystencja emigranta to dla Ediczki niczym nowe narodziny: po
nownie bezwolnie zostaje rzucony w świat, zanurzony w nim i musi 
ustosunkować się do swego bytowania w czasie, do otaczających go 
ludzi, do przedmiotów, które może bądź musi użytkować15. Człowiek 
jest istotą społeczną, żyjącą w otoczeniu innych, wobec których musi 
się egzystencjalnie ustosunkować. W wypadku Ediczki inni angażują 
go na dwa sposoby: zarówno w sensie pozytywnym, jak i negatywnym.

15 To bezwolne rzucenie w świat M. Heidegger określił terminem Geworfenheit.
16 S. Kowalczyk, Podstawy światopoglądu chrześcijańskiego, Warszawa 1979, s. 43.

Zmiana środowiska społecznego, politycznego i kulturowego spra
wia, że mechanizmy przynależności, które regulują zasady funkcjo
nowania jednostki w grupie, muszą zostać ukształtowane na nowo, 
zgodnie z normami nowego środowiska. Chodzi tu o relacje jednostek 
w grupach pierwotnych, takich jak naród, a także wtórnych, bar
dziej luźnych i mniej trwałych, jednak nie mniej istotnych. W nowym 
środowisku jednostka musi przywyknąć do panujących w nim norm 
grupowych - społecznych, kulturowych, obyczajowych. W wypadku 
bohatera utworu Limonowa podstawową rolę odgrywa odmienność 
ideologiczna. Z systemu uznającego absolutny prymat społeczeństwa 
przed jednostką i kolektywu przed jednostką zostaje on przeniesio
ny do systemu stojącego na straży praw konkretnego jednostkowego 
człowieka. Jest to tym samym przejście ze struktury autokratycznej 
do demokratyczno-liberalnej, eliminującej jako zasadę współistnienia 
grupę i kierowanie, które dotąd były podstawą egzystencji Ediczki. 
Rodzi to alienację na różnych poziomach - socjologicznym, ekono
micznym, ideologiczno-filozoficznym.

Bohater utworu zaakceptował sytuację, zgodnie z którą „w interpre
tacji marksizmu nakazem humanizmu jest «walka klas» mająca na celu 
usunięcie krzywd społeczno-ekonomicznych oraz zrealizowanie do
skonałej równości wszystkich ludzi”16. Stany Zjednoczone to przykład 
antagonizmu i konieczności walki zrodzonej przez „rozklasowienie” - 
zespół zorganizowanych relacji międzyludzkich w społeczeństwie ame
rykańskim jest Ediczce obcy i wrogi. Mity i utopie socjalizmu i tota-



litaryzmu pozostały nadal podstawą jego światopoglądu, oceny nowej 
rzeczywistości, którą pragnie przekształcić według swych wyobrażeń 
społecznych. Wierność tym przekonaniom oznacza „stałość, która 
nadaje ludzkiemu życiu wewnętrzną zwartość, wewnętrzną jednolitość, 
trwanie przy prawdach i wartościach, któreśmy sobie przyswoili, dzięki 
którym możemy rozwijać swoją osobowość”17. W zetknięciu z nową 
rzeczywistością, o innych założeniach ideologicznych i aksjologicznych, 
odmiennym wymiarze społecznym, politycznym i moralno-etycznym 
jego przekonania muszą zostać poddane weryfikacji.

17 D. von Hildebrand, Fundamentalne podstawy moralne [w:] Wobec wartości, Poznań 
1982, s. 19.

18 E.J. Brown, The Ezile Ехрепепсе [w:] Russian Literaturę in Emigration: The Third 
Wave. Ed. by O. Matich and M. Heim, Ann Arbor 1981, s. 59-60.

Ediczka wyznaje:
„Kim tam byłem? (...) No, byłem poetą, poetą byłem, jeśli już chcecie 
wiedzieć, prawdziwym, było minęło, a teraz jestem jednym z was, jestem 
szumowiną, jestem tym, kogo karmicie kapuśniakiem, kogo poicie tanim 
i marnym kalifornijskim winem” (s. 26)

Poeta i szumowina (ros. podonok) to pojęcia waloryzowane biegu
nowo, symbole statusu społecznego, wyznaczającego miejsce w świecie. 
Nie mogąc się odnaleźć w nowej rzeczywistości, Ediczka ma poczucie 
pustki egzystencjalnej i przeżywa doświadczenie otchłani, zagubienia 
i dna egzystencji. Opuścił swój kosmos, którego mechanizmy poznał 
i opanował, osamotniony znalazł się w sytuacji wyobcowania. Zaczyna 
poszukiwać swego miejsca w świecie chaosu, który Poety nie dostrzegł, 
nie docenił, co więcej - odrzucił go i pozostawił swemu losowi.

Ediczka czyni rozpaczliwe wysiłki, by odzyskać utraconą samoświa
domość, podejmuje nierówną walkę ze światem, oburza się na panujący 
w nim system, demoralizujący ludzi, dzielący ich na biednych i boga
tych, i chce go na miarę swych sił zmienić. W jego odbiorze jawi się on 
jako cywilizacja antyludzka, oparta na wrogości, a nawet nienawiści 
do człowieka. Rodzi ona potworów zobojętnienia, których niewzru
szoną zasadę w stosunku do drugiego najdobitniej wyraża zwrot - to 
twój problem. Trzeba wszakże pamiętać, że punkt widzenia Ediczki 
jest anormalny i wykrzywiony: jest to głos emigranta z ZSRR, który 
zetknął się z określoną sferą życia, z pewnym wycinkiem rzeczywi
stości amerykańskiej i jest przy tym rozbitkiem życiowym z bagażem 
doświadczeń negatywnych18.
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W sferze poglądów Ediczka prezentuje orientację pseudoprome- 
tejską: nastawiony jest na działanie i przeobrażanie świata. Ma ona 
wymiar lewicowy, oparty na nienawiści klasowej o podłożu ekono- 
miczno-socjalnym, a jej źródła tkwią w ideologii wpajanej mu w epoce 
radzieckiej. Nie jest to jednak ortodoksyjny marksizm; można ją usytu
ować w łańcuchu ideologii postalinowskich, związanych z nazwiskami 
Trockiego, Mao-Tse-Tunga, Che Guevary, Kadafiego19. Marząc o po
wszechnej sprawiedliwości, Ediczka nienawidzi bogatych, identyfikuje 
się natomiast z grupami społecznymi zepchniętymi na margines życia, 
ze skrzywdzonymi i poniżonymi - z Murzynami, Latynosami. Przysta- 
je do tych, którzy pragną zburzyć porządek oparty na nierówności, 
pociągają go radykalne grupy rewolucyjne o wyraźnym odcieniu anar- 
chistowskim i nihilistycznym.

19 O. Matich, The Morał Immoralist: Edward Limonov's Eto ja Ediika..s. 86.
20S. Kowalczyk, Z refleksji nad człowiekiem..., s. 166.
21 И. Синявин, Купите Эдичку..., s. 261.
22 Л.Геллер, Приготовительные заметки. К теории скандалов, авангардаи эро

тики в литературе на материале сочинения Э. Лимонова Это я - Эдичка [w:] 
„Ковчег” 1980, Nr 5, s. 87.

Ediczka stoi na stanowisku liberalnego indywidualizmu - syste
mu niemożliwego do osiągnięcia, z którego jedynym wyjściem jest 
anarchizm. Realizuje on wolność rozumianą egoistycznie, która łączy 
się z ateizmem i immoralizmem. W takim przypadku „autonomia 
człowieka zostaje zinterpretowana jako niezależność w zakresie war
tości moralnych, tj. wyjście poza kategorie dobra i zła”20. Oderwana 
od logosu i etosu rodzi postawę buntu, wrogości wobec istniejącej 
rzeczywistości i nawołuje do niszczenia przyjętego porządku. W posta
ci Ediczki dopatrywać się można uwypuklonych przez Sartre’a takich 
negatywnych postaw ludzi, jak niechęć, wrogość, nienawiść. Życzliwy 
autorowi Siniawin próbuje usprawiedliwiać pisarza i jego bohatera, 
sugerując, iż to sytuacja egzystencjalna, a nie świadomy światopogląd, 
zrodziła jego anarchiczne nastroje21.

Zawartą w książce krytykę systemu przyjęto powszechnie jako 
tani antyamerykanizm i prosowiecką propagandę. Limonowowskie 
oskarżenia Ameryki w samej rzeczy przypominają metody i styl agre
sywnej propagandy radzieckiej i oparte są na jej chwytach i zasobach 
leksykalnych. L. Heller wręcz stwierdza, że przypomina ono reportaże 
sowieckie, poczynając od Erenburga i Majakowskiego, a na J. Siemio
nowie kończąc22. Słusznie zauważa jednak Kustariew, iż taka forma
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krytyki jest tu na miejscu - wychowany w ideologii radzieckiej bohater 
utworu nie zna innego kodu językowego23.

23 О. Кустарев, Эдуард, Эдик, Эдичка . , s. 204.
24 Л.Геллер, Приготовительные заметки. К теории скандалов, авангардаи эро

тики. .., s. 88.
25 Л. Корнилова, Последний романтик Эдичка, „Ковчег” 1980, Nr 5, s. 93.
26 А. Биндер, Крик одиночества, „Двадцать два”, Тель-Авив 1979, Nr 8, s. 192.

Ciekawe i warte uwagi jest spostrzeżenie L. Hellera, który ze
stawia Limonowa z Markiem Hłaską i Jerzym Kosińskim. Wszystkich 
trzech pisarzy emigracyjnych łączy doświadczenie socjalizmu i realizmu 
socjalistycznego. Zachodni styl życia odrzucił każdego z nich.

Jednak - piszę Heller - istnieje między nimi ogromna różnica. Odrzu
ciwszy model zachodni, pisarze polscy nie rzucili się do zbierania od
padków starego, lecz zamknęli się we własnym świecie (...) Natomiast 
Limonowa i jego bohatera Zachód wystraszył do tego stopnia, że zapra
gnęli kryjówki, mocnego i znanego porządku. I Ediczka, wbrew swym 
dumnym słowom, wrócił do poszukiwań porządku tam, gdzie on zawsze 
był - w artykułach wstępnych gazety «Izwiestija», a jego twórca, zaliczający 
się do awangardy, burząc wszelkie normy, dokonał wielkiego odkrycia: 
świat jest taki, jakim go opisuje literatura realizmu socjalistycznego”24.

Niektórzy krytycy próbują bronić Limonowa przed posądzeniem 
o prymitywny antyamerykanizm. Korniłowa uważa, iż w Ameryce 
drażniło Limonowa to wszystko, co drażniłoby go również w innym 
kraju25. Przytoczmy jeszcze wypowiedź A. Binder:

„Rozumiem, że można bardzo przejrzyście i logicznie wyjaśnić całą 
genealogię, ideologię i socjologię Limonowa-autora: skromny poeta, tro
chę dysydent; na wpół złodziejaszek; przywykł do łatwego sukcesu i łatwej 
sławy; wątpliwe przymioty moralne i wyrzucony poza kordon przez falę 
emigracji; nie lubi i nie chce pracować; poszedł na dno; zeźlony; wszystkim 
zazdrości; wszystkich nienawidzi; zgłasza wobec społeczeństwa nadmier
ne pretensje; wojowniczo wrogi wobec niego za to, że nie spieszy ono 
pretensje te zaspokoić. A propos, bynajmniej nie jest dla mnie jasne, kto 
ma rację w tym odwiecznym sporze Poety z Motłochem: Przypomnijmy 
chociażby los van Gogha, Dostojewskiego, Cwietajewej, Mandelsztama 
i tysiąca innych, którzy umarli z głodu, w nędzy, w samotności: prze
klinali społeczeństwo, które odpowiadało im obojętnie: «Pracujcie jak 
wszyscy»”26.

Antyamerykanizm Limonowa nie jest jednoznaczny z apologią ra- 
dzieckości (sowietyzmu). Odrzuca on oba te systemy, gdyż skierowane 
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są przeciwko człowiekowi i nie stwarzają możliwości zrealizowania 
się jednostki, szczególnie osób utalentowanych, nietuzinkowych, ze 
znamieniem inności. Dostrzegając podobieństwo obu systemów, Li
monow wyjaśnia, że ich istota oparta jest na odmiennych przesłankach: 
w ZSRR o wszystkim decyduje ideologia, w Ameryce - względy ko
mercyjne.

W książce Limonowa krytyczny osąd spotkał nie tylko rzeczywistość 
amerykańską, ale także emigrację rosyjską. Określana mianem trzeciej 
fali, nie stanowiła monolitu ideowego, wyraźnie uformowały się w niej 
dwa skrzydła, które umownie określić możemy jako prawicę i lewicę. 
Prezentowane na emigracji były rozmaite opcje światopoglądowe, ide
ologiczne i polityczne27 28. W dyskusjach, które W. Bukowski próbował 
wyjaśnić w artykule Dlaczego Rosjanie się kłócą? (Poczemu russkije 
ssońatsia?)20, Limonowowi przypada miejsce specjalne.

27 Patrz o tym: L. Suchanek, „Literatura rosyjska jest tam, gdzie znajdują sif pisarze 
rosyjscy” [w:] Emigracja i tamizdat. Szkice o współczesnej prozie rosyjskiej. Pod red. 
L. Suchanka, Kraków 1993, s. 39 i n.

28 Л. Суханек, Почему русские ссорятся, „Литературные новости” 1993, Nr 
47/48, s. 22.

29 А. Крон, Про бабочку поэтимого сердца, „Ковчег” 1979, Nr 3, s. 90.
30 И. Синявин, Купите Эдичку.. „ s. 260.

A. Kron, którego posłowie towarzyszyło publikacji Ediczki w piśmie 
„Kowczeg”, pisał:

„Oburzenie wysokiego kręgu szerokiej społeczności, która przeczytała 
powieść i zapoznała się z atakami Limonowa na Sołżenicyna, Sacharowa, 
Litwinowa i radiostację «Swoboda», jest w pełni zrozumiałe. Nie w pełni 
zrozumiałe jest, jakim sposobem wykwintny poeta, który zawsze wydawał 
się takim «naszym», okazał się zdolny do tak płaskich połajanek. Nie ma 
dla nas świętych i krytykować można kogo się chce i za co się chce, ale 
nie jak się chce”29.

W kontekście tych słów i przytoczonych nazwisk niełatwo jest za
akceptować wypowiedź I. Siniawina:

,Jeśli Limonow kogoś nie oszczędza - to politycznych prostytutek. 
Tych, którzy w ZSRR wysługiwali się i kontynuowali swą karierę na Za
chodzie, usłużnie zmieniwszy poprzednie wartości polityczne na wartości 
ze znakiem przeciwnym (...) Krytycy Limonowa w prasie emigracyjnej - 
wszyscy byli z tej plejady”30.

Limonow w krytycznym, często zjadliwym świetle przedstawił wybit
ne postacie emigracji rosyjskiej, a także dysydentów krajowych - ruch



typowo inteligencki. Ediczka wyznał, że dla niego poglądy Sołżenicyna 
i Sacharowa są

„(...) mętne i mało realne, a fantazji i energii jest w nich za dużo, ludzie 
ci stanowiliby wyraźne niebezpieczeństwo, znalazłszy się u władzy. Ich 
przypuszczalne eksperymenty polityczne i społeczne byłyby niebezpieczne 
dla ludności Związku Radzieckiego, tym bardziej zaś byłyby niebezpieczne, 
im więcej byłoby w nich fantazji i energii” (s. 120).

W innym miejscu Ediczka wyraża opinię, że dwaj prowodyrzy - 
Sołżenicyn i Sacharow wrogo nastawili Rosjan przeciwko światu ra
dzieckiemu. Podobne wypowiedzi są interpretowane jako desakraliza- 
cja sacrum31.

C. Simmons, Their Fathers' Voice..., s. 119.

Ediczka wyznaje: „Za nic mam emigrację rosyjską, uważam ich 
za ostatnich, żałosnych, bezsensownych” (s. 193). Galerię emigrantów 
z Rosji, w większości Żydów, pokazał Limonow, opisując hotel „Win- 
slow”, w którym zamieszkiwał Ediczka. Na stronicach powieści niejed
nokrotnie będą się pojawiać jeszcze inni, nie poprawiając negatywnego 
wizerunku emigracji rosyjskiej. Krytycznie przedstawił środowisko ro
syjskiej gazety emigracyjnej, z którą związany był przez pewien okres: 
„Wypaczeni ludzie. To fenomen. Rosjanie nie mogą być pełnowartoś
ciowi poza krajem” (s. 236).

Emigracja odpłaciła Ediczce równie negatywnym stosunkiem. W jej 
środowisku zyskał opinię agenta KGB - po tym, jak zamieszczony 
w piśmie „Nowoje russkoje słowo” jego artykuł o życiu w Ameryce, 
zatytułowany Rozczarowanie (Razoczarowanije), przedrukowany został 
w kraju, w dodatku niedzielnym do gazety „Izwiestija”. Po tym incy
dencie Ediczka bez żalu zrywa z „błotem emigracji rosyjskiej” (s. 120), 
ale przecież nie przestaje być emigrantem.

Wielu autorów wypowiadających się o utworze Limonowa uważa, 
że jego tematem jest opis życia emigrantów w USA. Bohater tytułowy 
przyjechał, by podbić ten kraj, zrealizować „amerykańskie marzenie”. 
Zetknięcie z nową rzeczywistością przynosi zawód, iluzje rozwiewają 
się, pryska tradycyjny mit. Uczucie zawodu pogłębia tragedia oso
bista - tak odbiera Ediczka odejście żony. Do chaosu świata ze
wnętrznego dołącza chaos duchowy: Ediczka to nie tylko ens sociale 
(istota społeczna), lecz również ens amans (istota kochająca). Jak piszę 
Krąpiec, miłość to „akt, ku któremu zmierza i przez który zasadniczo

31
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spełnia się życie osobowe człowieka”32. Ediczka poprzez miłość ist
nieje dla Jeleny: nadaje ona sens jego życiu i działaniu. Trzeba jednak 
podkreślić, że Ediczka w zasadzie identyfikuje miłość z seksualizmem, 
nie jest ona nakierowana na osobę jako całość, lecz przede wszystkim 
na walory zewnętrzne. Jest formą miłości, którą w filozofii człowieka 
w odróżnieniu od agape określa się jako eros. Eros - piszę Kowalczyk - 
interpretuje się jako miłość pożądliwą i egoistyczną, związaną ze sferą 
seksualną człowieka33. Jednak według A. Shukman: „spoza dandysa, 
nihilisty i seksualnego eksperymentatora wyłania się wrażliwy i zranio
ny Edik Limonow, który wierzy, że miłość jest największą wartością 
na świecie”. Traci on obiekt swej miłości, osobę współodczuwającą, 
posiadającą zdolność współradowania.

32M. Krąpiec, Dzieła. X. Człowiek i prawo naturalne..., s. 135.
33S. Kowalczyk, Z refleksji nad człowiekiem..., s. 200.
34 W. Szewczyk, Kim jest człowiek? Zarys antropologii filozoficznej, Tarnów 1993, 

s. 56.
35 Tamże, s. 71.

Tak więc sylwetkę bohatera książki Limonowa i jego czyny wa
runkują nie tylko czynniki światopoglądowe; równie ważna jest sfera 
ducha i głębia przeżyć wewnętrznych. Jedna z egzystencjalistycznych 
koncepcji człowieka głosi uczestnictwo przez miłość: „Istnieć - to 
znaczy uczestniczyć. «Kocham więc jestem». To naczelny postulat 
istnienia ludzkiego”34. Pojęcie ‘kochać’ ma rozległy zakres znacze
niowy - oznacza miłość w aspekcie szerokim oraz oparty na uczuciu 
związek erotyczny. W obu przypadkach, choć nierównomiernie i z róż
ną głębokością, likwiduje granicę między pustką istnienia a sensem 
życia.

Specjaliści od antropologii filozoficznej zwracają uwagę, że:
„(...) w naturze człowieka istnieje wśród wielu potrzeb psychicznych - 
potrzeba przynależności «do», bycia «z», działania «dla». W szczególny 
sposób te «wymagania» natury ludzkiej spełniać się mogą w rodzinie. 
Stąd człowiek jest naturą rodzinną (familiaris)”35.

Potrzeby relacyjne człowieka, będącego istotą społeczną, podkreślało 
wielu myślicieli, wśród nich M. Buber, twórca koncepcji dialogowej, 
zgodnie z którą życie „ja” bez relacji „ty” nie jest możliwe. Jak piszę 
Krąpiec, „samodzielna jednostka ludzka «tworzy się» w trakcie tej wie
lostronnej interakcji międzyosobowej; jest ona o tyle «bytem w sobie» - 
samodzielnym, zupełnie, o ile jednocześnie jest «bytem-dla-drugich» - 
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bytem społecznym”36. Zakłócenia w sferze psychicznej i duchowej 
(noetycznej) sprawiają, że podstawowe potrzeby jednostki - dążenie 
do sensu, próby znalezienia wartości życia ulegają dewastacji, prowa
dząc do deformacji nadsensu (sensu całościowego) świata i egzystencji. 
Mogą one zostać wywołane przez naruszenie jednej z głównych pod
staw kształtujących życie moralne, jaką jest wierność. Jak zauważa 
D. von Hildebrand:

36 M. Krąpiec, Dzieła. X. Człowiek i prawo naturalne..s. 146.
37 D. von Hildebrand, Fundamentalne podstawy moralne..., s. 19.

„Można mówić o wierności w szerszym i węższym znaczeniu. Węższy 
sens mamy na myśli, mówiąc o wierności wobec ludzi, np. wierność 
w przyjaźni, w małżeństwie, wierność wobec własnego narodu albo wobec 
siebie samego”37.

Wśród motywów sfery uczuciowej szczególne miejsce przypada 
zdradzie, która doprowadza do zerwania związku miłosnego (erotycz
nego), powolnego rozpadu małżeństwa. Jest zjawiskiem z dziedziny 
antropologii filozoficznej, etyki i moralności, psychologii i aksjologii. 
Dzięki swej uniwersalności i powtarzalności należy do tak zwanych 
wiecznych tematów, takich jak: dobro, prawda, piękno, śmierć, su
mienie, strach, miłość, które wchodzą do duchowego doświadczenia 
kultury ludzkości.

Zdrada rodzi dylematy w przeżywaniu ludzkiego istnienia, burzy 
filozofię sensu życia, chwieje systemem wartości, powoduje, że nasila się 
świadomość człowieka wobec jego istnienia. Wywołany przez nią zakres 
przemian i przewartościowań zależy od charakteru i siły związku osób, 
połączonych więzami uczuciowymi. W przypadku Ediczki doprowadza 
do tragedii.

Opis, analiza i interpretacja motywu zdrady w utworze Limono
wa nie są możliwe bez określenia istoty i charakteru przedstawionej 
w nim miłości. Trzeba więc po pomoc sięgnąć do antropologii filo
zoficznej i koncepcji człowieka. Terminologia obejmująca różne typy 
miłości sięga antyczności. Ze starogreckiego języka pochodzą nazwy 
eros, philia, agape, z łaciny zaś amor i caritas. Posługując się tymi 
i innymi jeszcze terminami, uczeni proponują różne typologie miłości. 
Na przykład, amerykański badacz Roiło May stworzył następującą 
typologię miłości funkcjonującej we współczesnej kulturze:

1) seks - rozumiany jako realizacja popędu, żądzy,
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2) eros - miłość nastawiona na prokreację,
3) philia - obejmująca uczucie przyjaźni,
4) agape lub caritas - wyższa forma miłości człowieka do człowie

ka38.

38 Roiło May, Love and Will, New York 1969.
39C.S. Lewis, Cztery miłości, Warszawa 1974.

Pierwsze dwie odmiany oznaczają miłość seksualną, trzecia i czwarta - 
aseksualną, pozaseksualną.

Wśród terminów odnoszących się do miłości są łacińskie określenia 
amor benevolentiae (miłość przyjazna, życzliwa) i amor concupiscentiae 
(miłość namiętna, pożądliwa). W typologii badacza amerykańskiego 
C. Lewisa odpowiadają im terminy: gift-love (miłość dar) i need-love 
(miłość żądanie)39.

W antycznej refleksji nad pojęciem miłości znana jest koncepcja 
etyczna, określana jako hedonizm, epikureizm. Hedonizm traktuje 
rozkosz jako dobro i kryterium ludzkich zachowań. W ścisłym związku 
pozostaje z nim eudajmonizm, zgodnie z którym szczęście stanowi 
najwyższy cel ludzkiego życia.

W kontekście twórczości Limonowa szczególnie interesujące i poży
teczne dla analizy i interpretacji motywu miłości są koncepcje Freuda 
i Sartre’a. We Freudowskiej psychoanalizie podstawowe znaczenie ma 
skrajna biologizacja ludzkiego istnienia: popęd płciowy, libido sexu- 
alis wyciska swe piętno na życiu człowieka. Uczony austriacki jed
nostkę rozpatruje wyłącznie przez pryzmat nieświadomego popędu 
płciowego, a nie z punktu widzenia charakterystycznej dla homo 
sapiens świadomości. Deifikuje libido sexualis, uważa je za jedyną 
siłę psychiczną człowieka, co prowadzi do panseksualizmu i apologii 
miłości zmysłowej, płciowej. W antropologii Freuda absolutyzowane 
są: namiętność płciowa, seksualna obsesja, miłość genitalna, wypaczo
ne formy życia seksualnego.

Sartre, przedstawiciel ateistycznego egzystencjalizmu, nie wierzy 
w miłość. W jego antropologii nie ma miejsca dla prawdziwej koeg
zystencji, intersubiektywności, możliwe są tylko wypaczenia w życiu 
seksualnym. Filozof francuski odrzucał Freudowską motywację działań 
podświadomych, do opisu stosunków między osobami używał takich 
idei, jak sadyzm i masochizm. Obiektem jego refleksji staje się człowiek 
izolowany, samotny, lecz cieszący się absolutną wolnością. W swoich 
esejach Sartre pokazuje, że człowiek dla drugiego jest obcy i za-



graża jego egzystencji. Według niego, dla relacji człowiek - człowiek 
charakterystyczny jest stały konflikt i perspektywa nienawiści.

Antropologiczna koncepcja Sartre’a w zasadniczy sposób różni się 
od stanowiska interpersonalizmu, który stosunek „ja” i „ty” przedsta
wia w optyce miłości40. Współczesny metafizyk miłości, M. Nedoncelle, 
patrzy na człowieka inaczej niż Sartre, który zatrzymywał się na ne
gatywnych wartościach międzyludzkich; wierzy w niego, w pozytywną 
stronę jego istoty. Nedoncelle piszę, że miłość nie jest wezwana do 
samotności - ona zawsze pragnie maksimum wzajemności41. Dla filo
zofa francuskiego miłość jest wolą promocji (yolonte de promotion): 
kochające „ja” pragnie przede wszystkim istnienia „ty”, pragnie auto
nomicznego rozwoju „ty”.

40 Patrz: K. Bukowski, Oblicza miłości. Szkice z dziejów miłości w nurcie augu
stiańskim, Kraków 1994, s. 215.

41 M. Nedoncelle, Wartość miłości i przyjaźni, Kraków 1993, s. 42.
42 D. von Hildebrand, Daj Wesen der Liebe, Regensburg-Stuttgart 1971.
43 Patrz M. Nedoncelle, Wartość miłości i przyjaźni..., s. 52.
44 J. Tischner, Etyka wartości i nadziei [w:] Wobec wartości, Poznań 1982, s. 68-71.

Metafizyce miłości poświęcone są prace D. von Hildebranda42. Je
go fundamentalna teza głosi, że miłość jest odpowiedzią na duchowe 
wartości: to pragnienie połączenia (intentio unionis) i życzliwości (irt- 
tentio benevołente). Są one bezinteresowne i towarzyszy im potrzeba 
oddania siebie, połączenia się z innym, dzięki czemu miłość staje się 
siłą jednoczącą - virtus unitiva. W wyniku jej oddziaływania, wędrówki 
„ja” ku „ty”, powstaje „my”. To „my” w miłości różni się od innych 
„my”, jego natura jest specyficzna i oryginalna: żadne doświadczenie 
nie pozwala tak jasno zrozumieć zjednoczenia jedności i mnogości 
w życiu duchowym43.

Specjaliści w dziedzinie etyki i moraliści zwracają uwagę na niebez
pieczeństwa zagrażające miłości. Należą do nich: obojętność, egoizm 
i egocentryzm - wszystkie te zasady orientacji życiowej opierają się 
na samolubności i korzyści własnej. W efekcie więc wszystkie cele 
skoncentrowane są na samym sobie, a głównym celem staje się troska 
o własne ja, nawet za cenę dobra innych. Jednostka orientuje się 
wówczas na najniższe wartości - hedonistyczne i witalne; niedostępne 
dla niej są wartości duchowe44.

Hildebrand wprowadza kategorię człowieka nieodpowiedzialnego, 
który nie zna trwałych więzów: w jego życiu istotna jest wyłącznie te
raźniejszość, to co aktualne. Jednostka taka, pozbawiona świadomości
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moralnej, nie podporządkowuje się kryteriom dobra i zła; źródłem jej 
wyboru są naturalne skłonności45.

45 D. von Hildebrand, Fundamentalne podstawy moralne [w:] Wobec wartości, Poznań 
1982, s. 68-71.

46Tamże, s. 68-71.
47 D. von Hildebrand, Serce. Rozważania o uczuciowości ludzkiej i uczuciowości 

Boga-Czlowieka, Poznań 1987, s. 84.

Bezpośrednio związana z miłością jest wierność, jedna z kategorii 
etycznych, kształtujących życie moralne - jej źródłem jest odkrycie „ty”. 
„Postawa wierności - piszę Hildebrand - jest warunkiem duchowego 
rozwoju osoby”46. Etycy twierdzą, że bez wierności nie ma etycznego 
życia i moralnego rozwoju. Podkreślają także, iż są ludzie, którym 
wierność wydaje się cnotą mieszczańską, nabytą drogą wychowania 
i przestrzegania norm kultury.

Najwyższą formą niewierności jest zdrada, w tym również małżeńska. 
Jedną z jej przyczyn są namiętności, oparte na egoizmie niskie uczucia, 
prowadzące do zwyrodnienia miłości. W efekcie pod wpływem mo
ralnego zepsucia, rozpusty, wyuzdania, jak piszę Hildebrand, milknie 
serce - synonim miłości47.

W książce swej Limonow ukazuje anatomię zdrady i proces rozpadu 
rodziny. Opisuje wszystkie jej stadia; od etapu przeczucia niewierności, 
poprzez dręczące myśli o zdradzającej Jelenie, coraz rzadsze stosunki 
seksualne i wyznanie żony, że ma kochanka i chce się rozstać z mężem, 
aż do całkowitego zerwania i odejścia żony. „Trzeszczała rodzina, 
w mękach umierała miłość, którą uważałem za Wielką” - mówi bohater 
powieści (s. 34). W innym miejscu zauważa, że nocami, leżąc obok 
siebie, byli niczym obcy ludzie, sąsiedzi. Ediczka trafia do nowego 
świata, który będzie dla niego straszny. Nie chce znaleźć się w świecie 
bez miłości: „śpij, z kim chcesz, kocham cię dziko, bylebym tylko żył 
razem z tobą, troszczył się o ciebie” (s. 56).

Limonow pokazuje reakcje Ediczki na zdradę Jeleny, opisuje jego 
natrętne myśli o ukochanej, ból, nienawiść, marzenie o zgwałceniu, 
a nawet zabiciu zdrajczyni. Emocjonalny stosunek bohatera do Jeleny 
charakteryzuje autor za pomocą leksyki, jaką posługuje się, mówiąc 
o żonie: dawniej nazywał ją Lena, Lenka, Musieczka, siostrzyczka, po 
zdradzie staje się ona parszywą rosyjską dziewką, swołoczą, ścierwem, 
egoistką, gadziną, zwierzęciem. Jest nierozsądna, zła i nieszczęśliwa, 
niepoprawna i ekscentryczna, jest Nastasją Filipowną.



Dla Jeleny, podobnie jak dla wielu emigrantów rosyjskich, Ameryka 
okazuje się ziemią obiecaną, gdzie może się zrealizować. Zanurzyw
szy się w pełne blichtru rozkosze nowojorskiego życia, stwierdziła, iż 
Ediczka to nie jest życie, o jakim marzyła. W jej schemacie życia 
Ediczka był tylko jednym z etapów. Pojawiły się typowe zagrożenia 
miłości: obojętność, niedostrzeganie obecności i wartości drugiego 
człowieka, egoizm zwracający nas ku samym sobie oraz egocentryzm, 
który „uważa własne ja za wartość nadrzędną”48. Jelena zaprzeczyła 
tezie Kanta: „Postępuj tak, abyś człowieczeństwa tak w twojej oso
bie, jako też w osobie każdego innego używał zawsze zarazem jako 
celu, nigdy tylko jako środka”49. W stosunku do Ediczki przestała 
być „bytem-dla-drugiej-osoby”, jej decyzja wynikła z autodeterminacji 
i wolności, rozumianej jednak wąsko, egoistycznie.

48K. Bukowski, Oblicza miłości..., ś. 157.
49 E. Kant, Uzasadnienie metafizyki moralności. Warszawa 1953, s. 62.

Zerwanie łączącego ich związku nie wywołało u Jeleny rozterek, 
nie okazało się problemem moralnym, dla Ediczki natomiast stało 
się klęską. Tym boleśniejszą, że pierwszą w życiu i w dodatku ze 
strony umiłowanej osoby: „świat bez miłości zrobił się pusty” (s. 107). 
Prawdziwe oblicze swej ukochanej pozna później, gdy ich związek 
małżeński zostanie zerwany. Kiedy nadejdzie otrzeźwienie, Ediczka 
zrozumie, że Jelenie „o miłości - Darze Bożym - nikt nie powiedział” 
(s. 309). Bolesna to konstatacja o uwielbianej osobie, porównywanej 
bałwochwalczo do bajkowego idealnego wyobrażenia kobiecości - 
Jeleny Priekrasnej i znanej z urody, piękności salonów petersburskich, 
żony Puszkina - Natalii Gonczarowej.

Program życiowy Jeleny był ubogi: pragnęła rozkoszy, uczestnictwa 
w zabawach tego świata. Próżna Jelena pokochała życie w luksusie, 
bez trosk i kłopotów, „w nosie miała wszystkie wartości cywilizacji, 
historii, religii, moralności, mało je znała” (s. 166). Hedonistyczne war
tości przedkłada ponad inne, niedostępne jej. Reprezentuje orientację 
prymitywnie dionizyjską, obliczoną na przyjemności. Taką możliwość 
dawał świat bogatych, świat bohemy, fotografów, modelek, w którym 
zaczęła się obracać - dla Ediczki był on niedostępny. Był to świat 
rozpusty, seksualnych party, czystego seksu, lesbijek, życia we tro
je, masochizmu i jego narzędzi, seksualnych przyborów, narkotyków. 
Jelenę wszystko to ciekawiło: „starała się być podobna do bohaterek 
filmów erotycznych” (s. 162), „chciała być na poziomie filmów erotycz-
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nych, które oglądała” (s. 155). Amerykańskim znajomym ta rosyjska 
dziewczyna wydawała się crazy, dziwiło ich jej nierozsądne zachowa
nie, brak troski o przyszłość. Ediczka zwraca uwagę na jej dążenie do 
destrukcji: wszystko burzyła, niczego nie budowała.

W utworze Limonowa ukazane zostały trzy oblicza Jeleny: ko
chająca i wierna żona, pragnąca rozkoszy kobieta, która znalazła się 
w pociągającym świecie rozrywek i swobody seksualnej, i nieszczęsna 
istota, zaakceptowana przez świat w jednym tylko aspekcie - seksual
nym, w rzeczywistości odrzucona przez niego. Ten ostatni jej wizerunek 
uwypuklony został w rozdziale - Nowa Jelena. Ediczka tak ją charak
teryzuje:

„Ona nawet nie zna miłości. Nie wie, że można kogoś kochać, pragnąć, 
ratować, wyrywać z więzienia, z choroby, głaskać po głowie, zawinąć szyję 
szalikiem lub jak w Ewangelii - obmyć nogi i osuszyć swymi włosami” 
(s. 309).

Dostępna dla niej jest tylko miłość zwierzęca, ale „być może jeszcze 
się jej uda i pokocha. I będzie jej ciężko i pięknie” (s. 309).

*
* *

Odpowiedzią na utwór Limonowa stała się książka To ja - Jelena 
(Eto ja - Jelena)50. Ukazała się 5 lat po opublikowaniu powieści To 
ja - Ediczka. Jej autorką jest była żona Limonowa, Jelena Szczapowa, 
sportretowana w jego powieści. Po odejściu od Limonowa wyszła za 
mąż za hrabiego de Carli i zamieszkała w Rzymie. Swemu tekstowi 
dała podtytuł Wywiad z samą sobą. W krótkim wstępie Kuźmiński 
określa utwór Szczapowej jako powieść, potok świadomości, prozę 
poetycką, ale żaden z tych terminów nie jest precyzyjny. I trudno jed
noznaczne określenie dla niego znaleźć, są tu bowiem także elementy 
autobiografii, wyznania i spowiedzi. Przede wszystkim jednak, na co 
wskazuje aluzyjny tytuł, książka Szczapowej jest dialogiem51, pole
miką z powieścią Limonowa, z wizerunkiem Jeleny. Jej stronę bierze 
Kuźmiński, wspólny znajomy Ediczki i Jeleny. Stara się ją zrozumieć, 
może w jakimś sensie usprawiedliwić:

50 Графиня Щапова De Carli, Это я, Елена (интервью с самой собой). Под ред. 
К.К. Кузьминского, New York 1984.

51 Anonimowy recenzent książki Szczapowej z pisma „Muleta” jest innego zdania - 
sądzi, że utwór jest monologiem. „Muleta B” 1985, s. 262.



„Rzucono dziewczynkę, profesorską córkę, asteniczkę, astmatyczkę, 
ptaszynę w wir życia szalejącego świata - czy to mało? (...) W marzeniach 
pływała po falach, a rzuciło ją na kamienie”.
Książka Szczapowej jest opowieścią o niej samej, ma w znacz

nym stopniu charakter biograficzny, ale autorka wybiera ze swego 
życia tylko te fragmenty, które pozwalają stworzyć portret psychiczny, 
duchowy, ukazać charakter, upodobania, zainteresowania. Sięga do 
różnych etapów swej biografii, ale nie stara się trzymać chronologii, 
często poszczególne fragmenty pojawiają się na zasadzie skojarzeń; tak 
jest przede wszystkim z dzieciństwem. Ekskursy w przeszłość dotyczą 
rodziców, astmy, pierwszych doświadczeń seksualnych (marzenia ero
tyczne, masturbacja, pobyt w saunie). Opis pobytu na obozie pionier
skim ma tłumaczyć jej prawo do inności, do nonkonformizmu, który 
objawiał się już we wczesnej młodości. Jelena, która czuje się poetką, 
wspomina, że pierwsze jej próby poetyckie zaczęły się w wieku siedmiu 
lat. Wiersze pojawiają się często w książce Szczapowej. Przypomina to 
kompozycję Przepastnych wyżyn i innych utworów Zinowiewa, u niego 
jednak fragmenty poetyckie miały inny cel. W książce To ja - Jelena 
nie tylko pokazują bohaterkę jako poetkę, ale ponadto mają wprowa
dzać w atmosferę poszczególnych fragmentów, uzupełniać obraz jej 
osobowości, komentować biografię.

Jelena nie poczuła się urażona swoim wizerunkiem z książki Li
monowa, mimo że miejscami bywa on niesprawiedliwy, jednostronny, 
brutalny. Pragnie pokazać, że wizja Ediczki jest subiektywna, a fakty 
często są tworem jego wyobraźni, zostały źle zinterpretowane, wyol
brzymione. Sam Ediczka (Limonow) pojawia się w książce Szczapowej 
rzadko. Najszerzej wspomina autorka sceny z początku ich moskiew
skiej znajomości. Wtedy, także jak Limonow w swej książce w od
niesieniu do Jeleny, chciała zrozumieć: „kim jest”. Pisze na samym 
początku swego wyznania:

„Spotkałam cię przy świątecznym stole. Byłeś ubrany w kostium Ukra
iny, wydawało mi się, że włosy twoje to puszysty krzew, a pijane oczy 
miotały się”.
Słowo pijany pojawi się jeszcze pary razy; Limonow jest pijany do 

nieprzytomności, jak Świnia, awanturujący się, rzygający, przeklinający. 
Jelena nie unika wulgaryzmów i przekleństw, ale jest ich znacznie mniej 
niż w książce Limonowa52.

52 Recenzent z pisma „Muleta” piszę, że jest to język estetki moskiewskiej lat 
sześćdziesiątych - siedemdziesiątych naszego wieku, „Muleta B” 1985, s. 266.



Wyznaj e:
„Piszę historię o tym, jak was nienawidzę. Tak mi działałeś na nerwy, 

że ze złości się w tobie zakochałam. Boże mój, ileż ja przez ciebie 
wycierpiałam”.
Zasadnicza część książki Szczapowej dotyczy pobytu w Nowym Jor

ku, okresu opisanego w książce To ja - Ediczka. Jest to więc ujęcie 
z dużej perspektywy czasu, Limonow natomiast pisał pod wrażeniem 
chwili, wyrażał swe uczucia na gorąco. Jelena jest również emigrantką, 
traktowaną często jak przybysz z innej planety. Należy do tych, którym 
lepiej się powiodło niż Ediczce - dostała się do świata bohemy, ale 
to nie gwarantuje stabilizacji finansowej - motyw braku pieniędzy jest 
jednym z najczęstszych w opowieści Jeleny. Opisuje ona środowisko, 
w którym obracała się po opuszczeniu Ediczki. Jej świat to mo
delki, projektanci, fotografowie, menadżerzy, pokazy mody, seanse 
fotograficzne, przyjęcia, które niekiedy przeradzają się w orgie, to 
podniecające narkotyki, mogące jednak niszczyć osobowość. Mamy 
tu lesbijki, homoseksualistów i osoby, które zmieniły płeć. Autorka 
kreśli sceny z życia bohemy Nowego Yorku, przedstawia bogatą galerię 
osób, spośród których wielu to emigranci, w tym także Rosjanie. Są 
również wybitne postacie ze świata filmu - Jack Nicholson, Miłosz 
Forman.

We fragmentach opisujących okres paryski pojawia się Peter Brook. 
W Paryżu Jelena również obraca się w środowisku artystów. Także i tu 
odczuwa ciągły brak pieniędzy. Rzymski okres, gdy jest już zamężna, 
a jej życie materialnie ustabilizowane, jest pokazywany od innej strony, 
może dlatego określa Wieczne Miasto jako miasto prowincjonalne.

Podobnie jak w książce Limonowa, u Szczapowej pojawiają się mo
tywy narcystyczne. Mają jednak inny charakter i związane są z katego
rią piękna. Wielokrotnie podkreśla autorka, że jest piękna, tak mówią 
o niej również inni. Jej uroda potrafi oczarować zarówno mężczyzn, jak 
i kobiety, stąd w powieści wątki lesbijskie. Nie traktuje ich, jak inter
pretował to Ediczka, jako rozwiązłości, lecz jako autentyczne uczucie. 
Swoją przygodę z dziewczyną o imieniu Pat przedstawia w konwencji 
poetyckiej. Często podkreśla swą uczuciowość, nie wykorzystuje seksu 
jako drogi do kariery. Mówi o sobie: „jestem ostatnim romantykiem 
naszych czasów”.

O zdradzie, którą Limonow przedstawił w swej książce, piszę lako
nicznie i lekceważąco:
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„W czasie, gdy mój były mąż pisał poważne artykuły dla gazety «No- 
woje russkoje słowo», próbowałam urządzić pośpiesznie zorganizowaną 
rewolucję seksualną. Ale to zawsze kończyło się klęską, ponieważ w każdej 
rewolucji znajdował się prowokator, a czasu na zlikwidowanie go było 
mało”.

Jeden z przyjaciół tak charakteryzuje Jelenę:
„Twoje życie polega na tym, by budować i tworzyć latami, a potem 

wziąć wszystko i zburzyć w ciągu jednego dnia”.
Swoje rozstanie z Limonowem przedstawia Szczapowa w poetyckiej 

scenie onirycznej:
„Wołają mnie do raju. Zdumiały mnie niezwykle proste drzwi, otwo

rzono je i zobaczyłam szatnię, wieszaki z damskimi bluzkami i spódnicami, 
jedną męską marynarkę. Nie byłam sama, był ze mną Ed. Ed od razu 
otworzył drugie drzwi i zniknął za nimi. Chciałam go zawołać z powrotem, 
ale zatrzymała mnie kobieca ręka. Dokąd? Chcę go zawołać z powrotem, 
jest tam, w tamtym pokoju. Daremnie, w tamtym pokoju już nikogo nie 
ma. Nie możesz go zobaczyć. Ale czy nie można go zawrócić? Nie. Każdy 
ma swoje drzwi. Jeśli otworzysz te drzwi, to znajdziesz się w zupełnie 
innym pokoju, będziesz otwierać drzwi jedne po drugich i to będzie tylko 
twój świat”.
Jelena w swej książce podkreśla, że nie ponosi winy za zerwanie 

związku z Ediczką. Ich wspólne życie przedstawia jako konkurowanie, 
początkowo jedynie rozbawiające, później drażniące i odpychające, 
gdyż rodziło zazdrość: „jego zazdrość, że nagle zaczęła pracować 
jako modelka, dochodziła do absurdu”. Zazdrość ta wywołuje uczucie 
pogardy, a także strachu przed tym, który przypomina przeszłość, z nią 
bowiem Jelena pragnęła zerwać. „Uciekła od niego, jak się ucieka 
przed strachem”. Jelena pokazuje Ediczkę, który nie jest w stanie jej 
zrozumieć, grozi zemstą, obraża, z zazdrości chce zabić. Wspomina 
pełne koszmaru noce:

„Nie, nie zabiję cię, ale zgwałcę, rozkoszuję się twoim strachem, 
twoimi łzami. Płacz! Błagaj! Nikt i nic ci nie pomoże! Ja zdechnę, ale 
i ty zdechniesz ze mną! Wolności ci się zachcialo?!”.
Zrozumiałe więc, że Jelena przedstawia siebie jako ofiarę: „Uzbie

rało się we mnie tyle goryczy i żalu”. Nie mogąc dłużej znosić takiej 
atmosfery, odchodzi.

Pewną formą wytłumaczenia faktu rozstania może być definicja 
miłości, jaką przytacza Jelena:
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„Miłość to jaszczurka, jak ją złapiesz, tylko ogon zostaje w twej ręce. 
Prawdziwi myśliwi polujący na jaszczurki o tym wiedzą, wypuszczają ją 
po bardzo krótkim czasie”.

W innym miejscu przytacza taki obraz:
„Miłość - to jak dłonie i piasek. Jeśli nie zaciskając dłoni trzymasz 

garść piasku, to on się prawie nie wysypie. A czym silniej ściskasz dłonie, 
żeby zatrzymać piasek, który cieszy twój wzrok, tym szybciej wyleci on 
przez twoje palce”.

*
* *

Książka Limonowa, zauważa A. Binder, opowiada o ogólnoludzkim 
egzystencjalnym strachu, by nie zostać samemu - nie można istnieć 
bez miłości53. Korniłowa słusznie dostrzega, że środkiem opisu cier
pień samotnej duszy stał się w niej seks54. To on uderza najbardziej 
w odbiorze czytelniczym: jednych pociąga i fascynuje, innych odpycha. 
Limonow opowiada o rzeczach, o których milczy się w inteligentnym 
towarzystwie - zauważa Kustariew55. Piszący o Limonowie bądź są zda
nia, że epatuje on skandalizującą tematyką erotyczno-seksualną, bądź 
starają się znaleźć uzasadnienie - ideowe, filozoficzne, psychologiczne, 
artystyczne, dla pokazywanych scen z intymnej biografii bohatera.

53 А. Биндер, Крик одиночества..., s. 195.
54 Л. Корнилова, Последний романтик Эдичка ... s. 91.
55 О. Кустарев, Эдуард, Эдик, Эдичка .., s. 191.
56 J. Pieper, О miłości. Warszawa 1993, s. 119.
57 M. Nedoncelle, Wartość miłości i przyjaźni.., s. 85.
58J. Pieper, O miłości..., s. 137.

W typologii miłości pojawia się termin amor sensitivus, w nowych 
badaniach częściej używa się nazwy seks, czysty seks. Miłość zmysłowa 
to jedna z form miłości w ogóle, w której zawsze wchodzi w grę 
aspekt seksualny, chociaż z drugiej strony może istnieć akt płciowy 
bez miłości56. Nedoncelle uważa amor sensitivus za niedojrzałą formę 
miłości, która sprowadza się „do poruszenia emocjonalnego, lecz prze
kreśla możliwość psychologicznych i metafizycznych poszukiwań, które 
miłość może ofiarować”57.

Jak zauważa J. Pieper, seks to związek bez miłości, „szuka on czegoś 
nijakiego, rzeczowego, przedmiotowego, nie drugiej osoby”58. W innym



miejscu dodaje: „coitus bez koegzystencji jest sprawą diabelską”59.
W badaniach filozoficznych i psychologicznych, poświęconych pro

blemowi seksu, wskazuje się, że akt płciowy jest aktem poznania 
drugiej osoby i samopoznania. Głębokość przeżycia pozwala zrozu
mieć, jak silnie człowiek związany jest z innym człowiekiem. Zdarza 
się, że akt seksualny „traktowany bywa jako przełamanie samotności, 
jako nawiązanie kontaktu nie jedynie fizycznego, lecz także ducho
wego, psychicznego z drugą osobą”, „niekiedy realizowany tu bywa 
projekt odwetu, gdy ktoś «mści się»na innych za nieudaną miłość”59 60. 
Opisując czysty seksualizm, niektórzy lekarze mówią o tendencji do 
samozniszczenia61. Teologowie, na przykład Karl Barth, w czystym 
seksie upatrują siłę destrukcyjną, prowadzącą do odczłowieczenia.

59Tamże, s. 141.
60 M. Gołaszewska, Imiona miłości. Nowożytna myśl o życiu erotycznym, Kraków 

1992, s. 15.
61J. Piepcr, O miłości..., s. 142.
62 Tamże, s. 196.

Książka Limonowa z niespotykaną dotąd w literaturze rosyjskiej 
otwartością opowiada o drażliwych i utajonych przeżyciach ludz
kich, o doznaniach seksualnych i przygodach erotycznych Ediczki, 
o związkach łączących go z kobietami i mężczyznami, które nie są 
jednak w stanie zaspokoić tęsknoty za wielką miłością, stanowiąc naj
wyżej namiastkę uczucia. Były to bowiem związki krótkotrwałe, których 
Ediczka nie pragnął przedłużać - kończyły się bez uczucia zawodu, 
żalu, pretensji. Erotyczni partnerzy Ediczki mieli jedną wspólną cechę: 
podobnie jak on byli outsiderami, ludźmi przegranymi, zagubionymi 
w mieście-molochu, którego stali się ofiarami.

Szokująca jest szczerość, z jaką bohater utworu opowiada o swych 
doznaniach erotycznych - heteroseksualnych, homoseksualnych, au- 
toerotycznych. Połączony z nutą narcyzmu ekshibicjonizm stwarza 
wrażenie, że mamy do czynienia z osobowością perwersyjną, w naj
wyższym stopniu egotyczną. Ekshibicjonizm ten Kustariew próbuje 
uzasadnić psychologicznie, stanowi on bowiem ogólnoludzką potrzebę 
bycia zauważonym62, zagubiony, samotny Ediczka w ten sposób ko
munikuje światu o swym istnieniu. A z drugiej zaś strony jest to także 
rodzaj mającej odcień masochistyczny autodemaskacji.

Zwracając uwagę na szczerość autora, a zarazem jego skłonność 
do patologii i przekraczania normy, naruszania tabu, W. Jerofiejew 
dowodzi, że u Limonowa cynizm osiągnął wysoki stopień wirtuozerii. 
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O zachowaniu bohatera jego powieści decyduje „sytuacja, instynkty, 
pole biologiczne, kaprys”63 64.

63B. Ерофеев, Русские цветы зла, Internet: 
http://www.litera.ru/old/read/zvety/ervic/ervk-l-l.htni, s. 10.

64 H. Боков, Нарцисс на асфальте Нью-Йорка [w:] „Русская мысль” 10 мая 1979.
65 И. Смирнов, О нарцистическом тексте (диахрония и психоанализ). Piszą 

о tym także Szukman, Żółkowski.
66 C. Simmons, Their Fathers’ Voice..., s. 100-110.
67S. Kowalczyk, Z refleksji nad człowiekiem..., s. 108.
68 W. Franki, Psychoterapia dla każdego, Warszawa 1978; tegoż, Homo patiens. 

Warszawa 1984.

W opracowaniach poświęconych utworowi Limonowa zwraca się 
uwagę na narcyzm Ediczki. Jako jeden z pierwszych konstatował 
to Nikołaj Bokow w artykule Narcyz na asfalcie Nowego JorkuM. 
Za przykład postmodernistycznego literackiego tekstu narcystyczne
go uważa książkę To ja - Ediczka Igor Smirnow65. Zdaniem C. Si- 
mmons, narcyzm Ediczki rozbudza do granic patologii emigracja. 
Wtedy właśnie, oprócz wcześniejszych objawów, takich jak ekshibicjo- 
nistyczne zamiłowanie do stroju, pojawia się narcystyczna wściekłość, 
będąca formą obsesji zemsty za zdradę. Z narcyzmem badacze łączą 
także - idąc tropem Freuda - homoseksualizm Ediczki66.

Popadłszy w „niewolę jednego z bogów immanencji” - przyjem
ności67, Ediczka wartości hedonistyczne przedkłada ponad inne, które 
nie są dla niego dostępne. Reprezentuje orientację prymitywnie dioni- 
zyjską, nastawioną na przyjemność i doznawanie. Jest przeciwnikiem 
wyobrażeń antropologicznych, zgodnie z którymi człowiek jest istotą 
pociąganą przez wartości, a nie popychaną przez popędy68. Jego egzy
stencja zostaje zredukowana przede wszystkim do seksualnej żądzy - 
jedynym i wszechwładnym popędem staje się Freudowska libido sexua- 
lis. Zdolny do refleksji nad światem, Ediczka zaakceptował egzystencję 
fatalistyczną, opartą na bezsilności wobec okoliczności zewnętrznych. 
Za swój los wini innych: układ społeczny, system, wiarołomną żonę - 
ich obciąża odpowiedzialnością.

Podejmując próbę wyrwania się z egzystencjalnego dna, Ediczka 
zaakceptował egzystencję prowizoryczną, opartą na chwili obecnej 
i nienastawioną na przyszłość, w którą nie wierzy. Jej podstawę filo
zoficzną stanowi fałszywe pojęcie wolności, wolności nieokiełznanej, 
budowanej na uleganiu, wolności, w której nie ma miejsca na kie
rowanie. Swą egzystencję prowizoryczną realizuje Ediczka w jednym 
tylko aspekcie - erotycznym, nie jest w stanie natomiast nastawić się

http://www.litera.ru/old/read/zvety/ervic/ervk-l-l.htni


na wyższe wartości ducha - intelektualne, estetyczne. Niedostępne są 
mu wartości religijne, nie ma dla nich miejsca w jego zawężonej do 
strony materialnej wizji świata. Dostrzegła to N. Woronel, zwracając 
uwagę na krzyżyk, który nosi Ediczka:

„Szczerze mówiąc, nie rozumiem, jaki sens ma dla niego ten krzyż. Ani 
jedna linijka jego opowieści (podobnie jak w jego wierszach) nie świadczy 
o tym, że jest Ediczce niezbędny. Niezwykle szczegółowo opisuje swe 
orgazmy i masturbacje (...), nie zapominając zaznajomić nas ze swymi 
ulubionymi daniami i strojami, chwaląc się swą wynalazczością w sferze 
radości erotycznych, Ediczka nigdzie ani raz nie wspomniał o swym 
stosunku do wartości transcendentnych, o wierze czy Bogu”69.

69H. Воронель, Под сеню синтетического вибратора или „Таракан от дет- 
ств<С..s. 18.

70 И. Синявин, Купите Эдичку..., s. 260.

W komunikacyjnym kodzie Ediczki ów krzyż stanowi martwy sym
bol, pozbawiony semantyki, jest jedynie dodatkiem do stroju, formą de
corum. Pozbawiony potrzeb religijnych Ediczka jest zaprzeczeniem fe
nomenologicznej koncepcji M. Schellera, zgodnie z którą człowiek żyje 
wobec wartości, wobec Boga, wobec drugiego człowieka. Światopogląd 
jego jest przeciwieństwem personalizmu. Osoba ludzka nie stano
wi dla niego podmiotu i celu: wszyscy partnerzy erotyczni Ediczki 
traktowani są przedmiotowo: człowiek został przez niego zreduko
wany do jednego wymiaru i bywa urzeczowiony. Wskutek oderwa
nia sfery seksualnej od osoby następuje instrumentalizacja drugiego 
człowieka, czynności seksualne pozbawione są czynnika emocjonalne
go i elementu aksjologicznego. Wtedy miłość erotyczna nierzadko jest 
wykorzystaniem drugiego do egoistycznych celów. Ediczka staje się 
w pewnym sensie monadą, jego istnienie (Sein) nie jest autentycznym 
współistnieniem (Mit-sein). W takim akcie sprymitywizowanej komu
nikacji międzyludzkiej nie zachodzi prawdziwa wymiana wartości - 
miłość nie jest skierowana ku jedności. Wszystkie osoby związane 
z Ediczką są przydatne wyłącznie w sferze erotyki. Nawet ukochana 
Jelena to „chodzący fetysz falliczny, gigantycznie rozrośnięte genita
lia”70.

Przedstawiane obficie, ze szczegółami związki seksualne, perwersje 
i zboczenia - homoseksualizm męski i kobiecy, biseksualizm, mastur
bacja, fetyszyzm, voyeryzm, transwestytyzm, narcyzm, ekshibicjonizm 
przez wielu odbiorców i krytyków uznane zostały za pornografię. Gdyby 
wyłączyć z utworu wątek miłosny - piszę Siniawin - dzieło Limonowa
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okazałoby się jedynie tanim seks-filmem71. Niektórzy krytycy próbują 
bronić autora, nierzadko w sposób zaskakujący, jak A. Szatałow, który 
skłonny jest widzieć u Limonowa „seks liryczny”72. Zaś dla Kustariewa 
świat erotyczny powieści to jedynie bal, maskarada, balet:

71 Tamże, s. 258.
72 А. Шаталов, Великолепный мандарин..., s. 7.
73 О. Кустарев, Эдуард, Эдик, Эдичка .., s. 197.
74 Л. Корнилова, Последний романтик Эдичка .., s. 90.
75 С. Simmons, Their Falhers’ Voice..., s. 3-14.

„Faktura erotyczna Ediczki - piszę - jest nadzwyczaj schematyczna, 
powiedziałbym - «baletowa». Tak nie opracowuje się tematów seksual
nych”73.

O. Korniłowa podkreśla, że Limonow nie zna autocenzury, piszę bez 
fałszywego wstydu, lecz utwór nie jest pornografią i nie ma w nim 
wulgarności74.

Badaczka amerykańska, C. Simmons, zalicza Limonowa do pierw
szej generacji najbardziej nieskrępowanych pisarzy rosyjskich epoki 
poststalinowskiej75. Należeli do niej także Wasilij Aksionowjako autor 
Oparzeliny (Ożóg), Wieniedikt Jerofiejew (Moskwa - Pietuszki) i Sasza 
Sokołow (Szkoła dla głupków). Dla ich metody twórczej charaktery
styczny był aberacyjny dyskurs (proza alkoholiczna Jerofiejewa, schizo
freniczny strumień świadomości Sokołowa, obsceniczność Limonowa). 
Dla statusu psychologicznego i socjalnego bohaterów znamienna jest 
sytuacja zwana time out, okres, kiedy członek społeczności lekceważy 
ogólnie przyjęte, ustalone normy, zachowując się w sposób nieprzyjęty 
dla jego płci, wieku, pozycji (zachowania asocjalne). W tych okre
sach nieuporządkowanych, chaotycznych zachowań jednostka uwalnia 
się od instytucji socjalnych, występuje defamiliaryzacja rodziny, rodzą 
się nowe symbole, modele, paradygmaty. Dla chronotopu charakte
rystyczne jest bycie poza granicą, w miejscach peryferyjnych (liminal 
status). Kategorią bliską do tych zjawisk jest karnawał. Wymienieni tu 
pisarze wpłynęli, świadomie bądź nie, mniej lub bardziej bezpośrednio 
na młodszych i jeszcze bardziej nieskrępowanych pisarzy, takich jak 
Waleria Narbikowa, Władimir Sorokin, Igor Jarkiewicz.

Zdaniem O. Darka, w najnowszej prozie rosyjskiej ukształtowały 
się trzy typy erotyzmu: metaforyczny (Jurij Mamlejew), romantycz
ny (Mark Charitonow) i kulturoburczy (Limonow). Krytyk rosyjski 
szczególnie wiele uwagi poświęca tematyce homoseksualnej, dowo
dząc, że w utworach Limonowa homoseksualizm jest dobrowolny,



ukierunkowany, stanowi szczęście i przypomina raj, podczas gdy u Cha- 
ritonowa to rodzaj nieszczęścia, dopustu - krzyż. Według O. Darka, 
u Limonowa stanowi on odmianę radykalizmu, podobnie jak w od
niesieniu do problematyki politycznej, społecznej, rasowej.

„Ale homoseksualizm dla niego - piszę Dark - to również zemsta. 
Za tę, która odeszła (...) I dlatego Limonow od czasu do czasu staje 
się kobietą, tak samo wiarołomną, kokieteryjną, nastawioną seksualnie 
Jeleną, zastępuje ją, odtwarza w sobie i sobą, w jakimś sensie parodiuje, 
pokazując, że w zasadzie można ją zastąpić i to zastąpić, przez niego, że 
jest on samowystarczalny”76 77.

76 О. Дарк, Три лика русской эротики, „Стрелец” 1991, №. 3, s. 227.
77 Patrz: А. Бондаренко, Реальная литература..., s. 158.
78 Tamże, s. 162.
79 Л. Геллер, Приготовительные заметки. К теории скандалов, авангарда..., 

s. 86.

Książkę Limonowa poddawano druzgocącej krytyce nie tylko z po
wodu tematyki erotyczno-seksualnej, ale także ze względu na język. 
W jednym z wywiadów Limonow powiedział, że jako jeden z pierwszych 
zaczął pisać językiem „nieliterackim”, naturalnym, prostym, językiem 
ulicy, który we Francji określany jest jako language vert71. Język szoko
wał w nie mniejszym stopniu niż tematyka, również i w tej sferze autor 
burzył wszelkie tabu. A pamiętajmy, że język literatury radzieckiej 
podlegał silnej cenzurze obyczajowej. Dopiero w ostatnich czasach 
słowa niecenzuralne, szeroko rozpowszechnione w języku mówionym, 
zaczęły przenikać także do literatury, o czym świadczy twórczość Ale- 
szkowskiego, Dowłatowa, Limonowa i wielu jeszcze innych. Limonow 
wyjaśniał, że używa takiego języka nie dlatego, iż ma skłonność do tego 
typu leksyki. Tłumaczył, że większość postaci z jego utworu to żywi 
ludzie, a tacy wyrażają się w pewnych sytuacjach dosadnie78. Zarówno 
gdy idzie o narrację jako historię, jak i narrację jako dyskurs, Limonow 
posuwa się daleko. Ciekawą myśl wypowiedział Leonid Heller: zaska
kuje, że Ediczka, osoba z tak bogatą duchowością, niezwykle wrażliwy, 
posługuje się tak prymitywnym i wulgarnym słownictwem. Badacz ten 
zwraca także uwagę na brak u Ediczki humoru, ironii, autoironii79.

Leksyka niecenzuralna, określana także jako słowa nieprzystojne, 
sprośne (skabrieznyje), słowa tabu (tabuirowannaja leksika), wyrazy ob
sceniczne, zyskały nazwę leksyki nienormatywnej, ale znana jest przede 
wszystkim pod nazwą matu. Jak piszę autor wstępu do wielojęzykowego 
słownika obscenów:
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„(...) ta warstwa leksyki jest funkcjonalną odmianą języka rosyjskiego 
i zespołem środków stylistycznych, wykorzystywanych w literaturze pięknej 
(niekiedy zastępuje się ją wielokropkiem), jest to określona kategoria 
stylistyczna”80.

80 Международный словарь непристойностей. Путеводитель по скабрезным 
словам и неприличным выражениям Под ред. А. Кохтева, АВИС-пресс 1992, s. 5.

81 Kron zwraca uwagę na powieść Jamesa Baldwina Another World, w której autor 
również bez ograniczeń posługuje się leksyką niecenzuralną.

82 Л. Корнилова, Последний романтик Эдичка .., s. 90.
83 И. Синявин, Купите Эдичку..., s. 260.
84 О. Дарк, Три лика русской эротики ..., s. 229.
85О. Matich, The Morał Immoralist: Edward Limonov's Eto ja Ediika..., s. 89. 

Patrz także: I. Rosengrant, Translation‘s Postscript to E. Limonov‘s Love, Love, Love - 
Soviet and East European Literaturę in Ex.ile. Ed. O. Matich, 1984, Nr 7, s. 3-4. Patrz 

Jak zauważył A. Kron, Limonow nie jest nowatorem, on jedynie 
wypełnił lukę w literaturze rosyjskiej, gdy idzie o tego typu środki 
wyrazu81. Korniłowa z kolei rozgrzesza pisarza:

„Czy Limonow jest winien, że w języku rosyjskim po prostu nie istnieją 
słowa, za pomocą których można opisać to wszystko, i że nie ma zwyczaju 
opisywania tego wszystkiego z powodu obłudy, fałszywego wstydu”82.
Również Siniawin broni prawa Limonowa do swobodnego po

sługiwania się językiem, twierdząc, iż w powieści o Ediczce słowa 
nieprzyzwoite są na miejscu83.

Najlepiej rolę, miejsce i znaczenie słownictwa niecenzuralnego 
w utworze Limonowa wyjaśnia Dark:

„Limonow, jak się zdaje, to dziś jedyny pisarz, który do tego stopnia 
zrehabilitował słownictwo niecenzuralne (mat), że po prostu zrównał je 
z innymi warstwami leksykalnymi”84.
W efekcie jest ono w książce wszechobecne, towarzyszy stale nar

racji: podobnie jak w języku potocznym (prostorieczije) słowa nie
cenzuralne pełnią przede wszystkim funkcję nominatywną, a ponadto 
wyrażają stan emocjonalno-ekspresywny.

Drugim zjawiskiem w płaszczyźnie językowej utworu, kształtującym 
jego stylistyczne oblicze i charakteryzującym wypowiedzi narratora-bo- 
hatera, są amerykanizmy. Są one równie ofensywne, jak obscena; 
w pewnym sensie można nawet metaforycznie mówić o bilingwizmie. 
Jak zauważa O. Matich, Ediczka mówi językiem mało kulturalne
go emigranta, którego rosyjski dostaje się pod wpływ angielskiego 
w płaszczyźnie leksykalnej i syntaktycznej85. Barbaryzmy leksykalne to 
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transliteracja wielu nazw, typu: taperecorder, public library, rommate. 
Przykłady barbaryzmów synataktycznych: ja dielaju dien’gi (I make 
money), wziat’ sobwej (take subway) - dzięki nim mowa narratora po
wieści staje się do pewnego stopnia hybrydalna86. W oczywisty sposób 
amerykanizmy owe pełnią inną jeszcze, zwykłą w takich sytuacjach, 
funkcję - stwarzają koloryt lokalny.

także F. Dreizin, Russian Style in Emigration: Eduard Limonov‘s Anglicisms, „Wiener 
Slawistischer Almanach” 1988, Nr 22, s. 55-67.

86 Patrz C. Simmons, Their Fathers' Voice..., s. 116-117.
87 К. Ку становии. Голый король. Эдичка Лимонов как литературный феномен, 

„Новый американец” 1981, 19-25, XII, s. 32-34. Patrz także R. Porter, Eduard 
Limonov and the Benefit of the Doubt [w:] Under Eastem Eyes. The Wesl as Reflected 
in Recent Russian Emigre Writing. Ed. by A. McMillin, London, s. 62-63.

88 И. Синявин, Купите Эдичхф..., s. 256.
89 H. Воронель, Под сенью синтетического вибратора..., s. 18.
90Р Carden, Limonov’s Comming Out [w:] Russian Literaturę in Emigration: The 

Third Wave. Ed. by O. Matich and M. Heim, Ann Arbor 1981, s. 221.
91J. Strzałka, Eto on - Ediczka, „Fronda” 1994, Nr 2/3, s. 96.

*
* ♦

Utwór Limonowa To ja - Ediczka wywołał gorące dyskusje i gwał
towne spory, przeważały w nich wypowiedzi krytyczne, bardzo nieraz 
surowe oceny autora i jego dzieła87. Życzliwy pisarzowi krytyk I. Si- 
niawin przytacza jedną z takich charakterystyk:

„Wystawił się na pokaz publiczny, zdjąwszy spodnie... Czy to jest 
literatura? Same brukowe słowa i patologia”88.

N. Woronel zauważyła, że żaden utwór nie może konkurować z Ediczką, 
gdy idzie o liczbę słownictwa brukowego (ros. mat) na centymetr kwa
dratowy tekstu89. Natomiast, P. Carden uznała Ediczkę za szczytowe 
osiągnięcie literatury trzeciej fali emigracji, za dzieło, jakim każdy 
pisarz pragnie obdarzyć swą generację, której staje się kronikarzem90. 
Z kolei po latach polski krytyk napisze:

„Eto ja - Ediczka należy do rzadkich w literaturze dzieł wyjątkowo 
śmierdzących, których zapach - jak obrzydliwy smród kalafiora w po
wieści Cćline’a - unosi się jeszcze długo po przeczytaniu, doprowadzając 
czytelnika do mdłości, do obrzydzenia światem”91.
Wiktor Jerofiejew zalicza Limonowa do „innej literatury” (druga- 

ja litieratura), nonkonformistycznej, lecz nie jej odmiany wyraziście 
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antyradzieckiej, związanej z pisarstwem Sołżenicyna. Drugi nurt sta
nowiła literatura radziecka, która także była reakcją na rzeczywistość, 
na panujące w nim zło. W literaturze tego typu:

„Piękno zastąpione zostaje przez wyraziste obrazy brzydoty. Rozwija 
się estetyka epatowania i szoku, wzmaga się zainteresowanie «brudnym 
słowem», matem jako detonatorem tekstu. Nowa literatura waha się 
między «czarną» rozpaczą i w pełni cyniczną obojętnością. W literatu
rze niegdyś pachnącej kwiatami polnymi i sianem pojawiają się nowe 
zapachy - fetor. Wszystko śmierdzi: seks, starość, niedobre jedzenie, 
codzienność (...) Na miejsce prozy psychologicznej przychodzi patolo
giczna”92.

92B. Ерофеев, Русские цветы зла, Internet ..., s. 5.
93 Л. Корнилова, Последний романтик Эдичка .., s. 89.
94 С. Чупринин, Перемена участи. Русская литература на пороге седьмого года 

перестройки, „Знамя” 1991, Nr 3, s. 230.

Warto jeszcze przytoczyć sąd L. Korniłowej, która ukazanie się 
książki Limonowa uznała za ważne wydarzenie w dziejach literatu
ry rosyjskiej, bowiem wcześniej nie wydała ona podobnego dzieła93. 
Ten sam sąd znalazł odzwierciedlenie w recenzji z gazety „Wall Stre- 
et Journal”, gdzie podkreślano, że pisarz zdjął z literatury rosyj
skiej „wiktoriańską pajęczynę”. Ta efektowna metafora nie w pełni 
odpowiada jednak rzeczywistości i nie oznacza, że nie Znajdziemy 
w Rosji utworów, podejmujących tematykę erotyczno-seksualną, dzieł 
dla wielu ryzykownych i nazywanych nieraz, z reguły przesadnie, po
rnograficznymi. Pisali takie teksty wielcy poeci: Aleksander Puszkin 
i Michaił Lermontow, klasycznym zaś ich przykładem jest Sanin Mi
chaiła Arcybaszewa. Obrazy patologiczno-seksualne zawierał także 
utwór emigranta pierwszej fali Gieorgija Iwanowa - Rozpad atomu 
(Raspad a to ma). Nawet w literaturze radzieckiej, gdy działała nie 
tylko cenzura polityczna, ale także obyczajowa, i cenzorzy tropili za
wzięcie wszelkie przejawy odwagi, wycinając z tekstu zbyt śmiałe, ich 
zdaniem, fragmenty dotyczące erotyki, niektórym autorom pozwala
no przekroczyć granicę dla innych szczelnie zamkniętą. S. Czuprinin 
uświadamia nam, że w „bezpłciowej” literaturze epoki zastoju pisarze 
reżymowi, nomenklatura związkowa - laureci nagród, wysocy funk
cjonariusze w organizacji pisarskiej, tacy jak Anatolij Iwanow, Jurij 
Bondariew, Piotr Proskurin, Gieorgij Marków, mogli podejmować te
maty i opisywać sceny szokujące czytelnika, nieprzywykłego do tego 
typu literatury94. W tym zestawie nazwisk nie może zabraknąć Wsie- 
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wołoda Koczetowa z jego powieścią Czego że ty chcesz? (Czego że ty 
choczesz?, 1969).

Okres głasnosti przyniósł gwałtowne zmiany w zakresie obyczajo
wości - potężna fala erotyzmu zalała niechroniony już cenzurą rynek 
wydawniczy. Oprócz rozmaitych encyklopedii erotyki, pism i horo
skopów erotycznych wyszły tłumaczenia tak głośnych niegdyś i skan- 
dalizujących dzieł, jak Kochanek lady Chatterly Thomasa E. Lawrence’a 
czy Zwrotnik Raka H. Millera. Narodziła się wówczas anegdota o tym, 
że pierestrojka to debaty parlamentarne plus puste lady, plus eroty- 
zacja całego kraju. Czuprinin piszę:

„(...) najbardziej pikantne danie dzisiejszej kuchni literackiej to książki 
E. Limonowa, J. Aleszkowskiego, D. Sawickiego, S. Jurjeniena, Wiktora 
Jerofiejewa, W. Sorokina i wielu naszych młodych i niezbyt młodych 
pisarek-feministek, walczących o prawo do orgazmu na każdej stronicy 
jako najbardziej niezbywalne ze wszystkich praw kobiety radzieckiej”95.

95 Tamże, s. 227.
96 О. Дарк, Три лит русской эротики .., s. 225.
97 Л. Корнилова, Последний романтик Эдичка.., s. 91.

Zjawisko gwałtownej erotyzacji literatury rosyjskiej, podążającej po
śpiesznie tropem literatury zachodniej, oryginalnie tłumaczy O. Dark. 
Podkreśla on, że sfera erotyki i seksu - to jedyna właściwie płaszczyzna 
egzystencji ludzkiej, która nie podlegała powszechnej polityzacji oraz 
socjalizacji i potrafiła zachować swe znaczenie estetyczne oraz względną 
rytualność96 97.

*
* *

Książka Limonowa przez krytyków i badaczy została oceniona jako 
nowe, oryginalne zjawisko w literaturze rosyjskiej. Nie była natomiast 
czymś nowatorskim w literaturze powszechnej, europejsko-amerykań- 
skiej; szczególnie wyraźne paralele narzucają się z twórczością Henry 
Millera. Wielu krytyków mówi o bezspornym wpływie autora Zwrotnika 
Raka na utwór To ja - Ediczka91. Korniłowa wypowiada sąd, że znajo
mość literatury anglojęzycznej w ogóle pomogła Limonowowi uzyskać 
dynamiczny rytm prozy. Dotyczy to pierwiastków autobiograficznych, 
anarchizującej filozofii życia i przede wszystkim ekshibicjonistycznie 
potraktowanego erotyzmu.
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Oprócz tradycji prozy amerykańskiej w książce Limonowa krytycy 
dopatrują się także wpływu dzieł pisarza francuskiego Jeana Geneta98, 
autora utworów przesiąkniętych nihilizmem i amoralizmem. Z innych 
pisarzy zachodnich, których twórczość wykazuje zbieżności i podo
bieństwa z książką Limonowa, wymieniani są Louis-Ferdinand Celine 
z jego Podróżą do kresu nocy (Voyage au bout de la nuit)99, Albert Ca
mus, autorzy angielscy - Oscar Wilde (dandyzm i ekscentryczność)100 
oraz Thomas Edward Lawrence czy James Joyce, którzy erotykę 
i seks uczynili ważnym, jeśli nie głównym obiektem opisu. Badacze 
jako poprzedników Limonowa widzą także markiza de Sade, Ralpha 
Ellisona, Edgara Allana Poe, George’a Bataille, Jamesa Baldwina, 
Pauline Reage, Philipa Rotha, Jerome’a Sallingera101.

98 О. Кустарев, Эдуард, Эдик, Эдичка.., s. 198; Р Carden, Limonov’s Comming 
Out..., s. 222.

99P. Carden, Limonov’s Comming Out..., s. 222.
100 O. Matich, The Morał Immorałist: Edward Limonov‘s Eto ja Edilka..., s. 87.
101 A. Rogachevskij, Dangerous Liaisons: Eduard Limonov and Ataman Krasnov 

[w:] „Slavica Helsingiensia et Tartuensia” V, Модернизм и постмодернизм в русской 
литературе и куьтуре, Helsinki 1996, s. 419. Patrz także С. Иезуитов, Лимонов 
[w:] Русские писатели. XX век, s. 751.

102О. Matich, The Morał Immorałist: Edward Limonov‘s Eto ja Editka..., s. 89.
103H. Воронель, Под сенью синтетического вибратора или „ Таракан от дет- 

cmed’..., s. 18. Zdaniem Woronel, postać przypominającą „człowieka mas” Znajdziemy 
w utworach Zoszczenki i Maramzina.

Centralne postacie utworu Limonowa zestawiane są ponadto z bo
haterami Lolity: miłość Ediczki do Jeleny przypomina obsesyjność 
związku łączącego Humberta z Lolitą, Jelena natomiast uważana by
wa za parodię tytułowej bohaterki utworu Nabokova102.

Inny wymiar utworu brany jest pod uwagę, gdy prototypu Ediczki 
szuka się u Ortegi у Gasseta, w jego Buncie mas (La Rebelion de 
las masas, 1929)103. W dziele tym myśliciel hiszpański dowodził, że 
demokracja może prowadzić do tyranii większości, i jako przykłady 
uzurpacji władzy przez „człowieka masy” wskazywał bolszewizm i fa
szyzm. Limonowowski Ediczka - to współczesny przykład agresywnego 
„człowieka masy”, domagającego się należnych mu - w jego własnym 
mniemaniu - w sposób naturalny dóbr i przywilejów.

Niektórzy krytycy chętnie stosują wobec Limonowa termin „brudny 
realizm” (angielskie dirty realism, rosyjskie griaznyj riealizm), z którym 
łączy się takich pisarzy amerykańskich, jak Truman Capote, Charles



Bukovski, William Burroughs, Hubert Selby104. Pewne pokrewieństwa 
z tymi pisarzami, przy czym nie bierze się pod uwagę zależności gene
tycznej, lecz podobieństwa typologiczne, są rzeczywiście dostrzegalne. 
Tematyka i język utworu Limonowa znajdują analogię z pisarzami 
pokolenia beatu (beat generation), choć ruch ten ma swoje antece
dencje w latach czterdziestych, głównie w twórczości Jacka Kerouaca 
(powieść On the Road). Limonowa łączy z nimi to, że też odrzuca nor
my i wartości burżuazyjnej cywilizacji Ameryki, wspólny jest dla nich 
ponadto temat narkomanii, alkoholizmu i homoseksualizmu, zbliża 
ich również archetyp buntownika. Polscy badacze piszą o pokoleniu 
beatu:

104 Brudnemu realizmowi poświęcony jest 8 numer amerykańskiego pisma „Granta” 
za rok 1999.

105 A. Kopcewicz, M. Sienicka, Historia literatury Stanów Zjednoczonych w zarysie. 
XX wiek, Warszawa 1982, s. 372.

106Mały słownik pisarzy angielskich i amerykańskich, Warszawa 1971, s. 78.

„Stworzone przez nich wzorce kulturowe rządziły się własnymi prawa
mi i normami - spontanicznym indywidualizmem, całkowitą akceptacją 
własnego ja, anarchią, materialnym ubóstwem, za pomocą których mani
festowali swoją wrogość wobec społeczeństwa i jego kultury kształtowanej 
przez środki masowego przekazu”105.

Utworem, który może stanowić kontekst dla powieści Limonowa, jest 
Miasto i metropolia (Town and the City - 1950) Jacka Kerouaca, utwór 
ukazujący bohatera z prowincji zanurzonego w środowisku przedsta
wicieli marginesu społecznego Nowego Jorku.

Z literaturą pokolenia beatu łączony jest William Burroughs, zali
czany częściej do nurtu postmodernistycznego.

,Jego twórczość prozatorska - piszę W. Sadkowski - blisko spokrew
niona z pisarstwem bitników, podobnie jak ono oparta na osobistych 
przeżyciach i doznaniach, należy, ze względu na jaskrawe momenty ob
sceniczne, analizę doznań seksualnych, inwersji, zboczeń, a także stanów 
psychicznych wywołanych narkotykami, do tzw. literatury podziemnej 
(underground literaturę)106.

W jego powieści Szaleni chłopcy (The Wild Boys - 1971) pojawia się 
wątek buntu wobec starego porządku, powszechny w twórczości tego 
pisarza jest wątek homoseksualny, również biografia autora, człowieka 
żyjącego na marginesie społeczeństwa, może mieć pewne odniesienia 
do Limonowa. Bardziej wyraziście tematyka homoseksualna ujawnia
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się w twórczości Huberta Selby’ego. Jest on, piszą cytowani wyżej 
amerykaniści polscy:

„(...) autorem The Last Eńt to Brooklyn (Ostatni wyjazd do Brookly
nu - 1964), wyjątkowo brutalnej, naturalistycznej, obscenicznej powieści, 
w której eksponuje motywy homoseksualnego «wyzwolenia» na tle rea
liów egzystencji upodobnionej do Dantejskiego Piekła. W powieści tej 
Selby skupił wszystkie możliwe akty przemocy i gwałtu, nie pozbawiając 
jej jednak głębszej krytyki społecznej”107.

107 A. Kopcewicz, M. Sienicka, Historia literatury Stanów Zjednoczonych w zarysie..., 
s. 421.

108B. Бондаренко, Реальная литература ..., s. 158.
1091. Titunik, Yasilii Trediakovskii and Eduard Limonov: Erotic Reverberations in the 

History of Russian Literaturę [w:] „Papers in Slavic Philology” 1984, Nr 4, s. 393-404.

Zbieżność z amerykańskimi pisarzami „brudnego realizmu” po
twierdza Władimir Bondarienko, lecz dostrzega jednocześnie rosyjską 
analogię z tym nurtem literackim.

„Pod brudnym realizmem - piszę - należy rozumieć okrutną me
todę (żestokij mietod), nie przemilczającą najbardziej, wydawałoby się, 
niskich czy nieprzyjemnych przejawów człowieczeństwa. Bohater Buko- 
vskiego - pisarz alkoholik, antybohaterowie Selby’ego - to mieszkańcy 
dna społeczeństwa: narkomanii, chuligani, włóczędzy. W pewnym sensie 
brudny realizm - to ożywiona Gorkowska tradycja okrutnego realizmu”108. 

Analizując książkę Limonowa, krytycy i badacze zaczęli także po
szukiwać związków z dziełami literatury rosyjskiej. I. Titunik zestawił 
utwór Limonowa z tekstami osiemnastowiecznego pisarza - Wasilija 
Trediakowskiego109. Przede wszystkim zajęto się genealogią bohatera 
tytułowego, który miał jednak pewne cechy zbliżające go z bohaterami 
literatury dawniejszej, dziewiętnastowiecznej i wieku XX, w tym także 
pewnych autorów porewolucyjnych.

Zwrócono więc uwagę, że Ediczka jest w pewnym sensie konty
nuacją i odmianą typu społecznego, określanego mianem „małego 
człowieka”, tej jego wersji, jaka znana jest z dzieł Dostojewskiego. 
Bohatera utworu Limonowa uznano za współczesną kopię człowieka 
z podziemia: Ediczka to kapitan Lebiadkin, który opuścił swą kryjówkę 
i podobnie jak on głosi nową, nihilistyczną moralność nowego człowie
ka. Sytuacja fabularna jest również porównywana do powieści Dosto
jewskiego Idiota: Ediczka jest jednocześnie Myszkinem i Rogożynem,



zaś Jelena to współczesna Nastasja Filipowna110. Krytycznie ustosun
kowany do Limonowa A. Timofiejewski napisał:

110O. Matich, The Morał Immoralist: Edward Limonov‘s Eto ja Edićka..., s. 89-90.
111 Cyt. wg В. Бондаренко, Реальная литература..., s. 154.
112H. Воронель, Под сеныо синтетического вибратора или „Таракан от дет- 

cmed’..s. 19; Ж. Ашкенази, Эдичка Лимонов и другие, „Двадцать два”, Тель-Авив 
1979, Nr 8, s. 197; О. Matich, The Morał Immoralist: Edward Limonov‘s Eto ja Editka..., 
s. 87.

113B. Бондаренко, Реальная литература.., s. 155.
114Tamże, s. 156.

„Wyszła znakomita powieść, napisana przez jedną z jego (Dostojew
skiego - L.S.) postaci, coś podobne do tego, jakby za prezentowanie 
kolizji Dostojewskiego wziął się Smierdiakow. Wyszedł obraz pociągający 
i odpychający, z którym rosyjski Nowy Jork pozostanie złączony na wie
ki”111.

Natomiast O. Dawydowowi proza Limonowa wydaje się, jakby była 
napisana przez Raskolnikowa.

Za bliższego w czasie potomka Ediczki uważany jest Kawalerów 
z Zawiści J. Oleszy112. Pewne analogie dostrzegane są z dziełami 
M. Gorkiego i W. Majakowskiego. Jak piszę O. Matich, To ja - Edicz
ka jest współczesnym wariantem Obłoku w spodniach - wspólne dla 
obu utworów są takie elementy, jak rewolucyjna erotyka, głoszenie 
gwałtu i przemocy, megalomania bohatera, łamanie wszelkich tabu, 
problem miłości. W. Bondarienko, występując przeciwko wersji o „nie- 
rosyjskości prozy” Limonowa, doszukuje się podobieństw łączących 
Ediczkę z bohaterami „prozy czterdziestolatków”, „szkoły moskiew
skiej”, z utworami Rusłana Kiriejewa, Władimira Makanina, W. Li- 
czutina, W. Orłowa, Leonida Borodina113. Wieniedikta Jerofiejewa 
uważa wręcz za „literackiego ojca” Limonowa, pod którego wpływem 
pozostawali liczni twórcy rosyjscy w latach, gdy przyszły autor Ediczki 
przebywał w Moskwie.

„Przeczytajcie - piszę krytyk - Moskwę - Pieluszki i powróćcie do 
Ediczki i bez wątpienia zobaczycie związek, nie naśladownictwo, nie 
zapożyczenie, ale twórczy związek. Rozwój idei”114.

Jako bliskich Limonowowi przedstawicieli brudnego realizmu wymie
nia Bondarienko Wiktora Jerofiejewa i Władimira Sorokina.

Sam Limonow nie lubi, gdy jego teksty zestawia się z dziełami innych 
autorów: jak każdy pisarz, pragnie być oryginalny i samoistny, niezapa- 
trzony we wzory z przeszłości. W stosunku do twórców współczesnych
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mówi o wspólnym polu tematycznym: poruszanie podobnych pro
blemów wynika z faktu, że są one na powierzchni życia i każdy ma do 
nich prawo. W wywiadzie z Gladem Limonow stwierdzał:

„(...) nie jestem Trumanem Capote rosyjskiej literatury emigracyjnej 
i Henry Millerem, jak o mnie po publikacji pierwszej powieści pisała 
prasa francuska, a także i amerykańska, i niemiecka”113.

115 Джон Глад Беседы, в изгнании ..., s. 227.
116 А. Жолковский, Лимонов на литературных олимпикс. О рассказе Красави

ца, вдохновляющая поэта, „Синтаксис”, Nr 29, s. 151.

Dodawał wprawdzie, że chciałby napisać parę rozdziałów lub parę 
opowiadań (short stories), podobnie jak Capote, ale nic więcej. Żół
kowski słusznie zauważył, że w wypadku Limonowa

„(...) cała ta samoreklama i walka o miejsce pod słońcem to szczególny 
przypadek zjawiska znanego w teorii literatury jako anxiety of influence, 
strach wpływu”115 116.
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2. Bohater jako rozbitek życiowy, nieudacznik”, Joser”

Podobny do Ediczki pechowiec, rozbitek życiowy, outsider wyłania się 
ze stronic książki zatytułowanej Dziennik pechowca, czyli poufny kajet 
(Dniewnik nieudacznika iii siekrietnaja tietrad’, 1982)1. Z genologicz- 
nego punktu widzenia stanowi on odmianę dziennika, która pozwala 
rekonstruować osobowość autora. Taki dziennik intymny „składa się 
z szeregu zapisków dotyczących rozmaitych problemów i tematów oraz 
zróżnicowanych formalnie, związanych ściśle z daną sytuacją autora”2. 
W odróżnieniu Od tradycyjnej postaci dziennika utwór Limonowa jest 
pozbawiony dat i nieprzestrzegany jest w nim ściśle porządek chrono
logiczny.

1 Э. Лимонов, Дниевник неудачника или секретная тетрадь, New York 1982, 
„Index Publishers”. Wydanie krajowe: Э. Лимонов, Дниевник неудачника или секрет
ная тетрадь, Москва 1991, „Глагол” 13. Cytuję według tego wydania, w nawiasie 
podaję tytuł stronicy.

2M. Głowiński, T. Kostkiewiczowa, A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, Słownik 
terminów literackich, Warszawa 1988, s. 108.

Książkę otwiera cytat z Encyklopedii Brytyjskiej:
„Wśród innych narodów osiedlają się zazwyczaj pechowcy (...) W kra

jach anglojęzycznych nazywani są loser - to znaczy ten, który stracił” (...) 
niekiedy przez całe życie żyją oni jedynie nadziejami” (s. 7).

Należący do nich autor zapisków formułuje swoje credo:
,Ja osobiście lubię tylko pisać, a i to nie zawsze. A w ogóle wolę 

nic nie robić! Rozmyślać. Wspominać czyjeś wiersze. Leżeć na słońcu. 
Jeść mięso. Pić alkohol. Zajmować się miłością lub urządzać rewolucję. 
A pisać niekiedy” (s. 77).

Ta lapidarna, ironiczna nieco charakterystyka przypomina wyraźnie 
Ediczkę, centralną postać pierwszego utworu Limonowa.

Dziennik pechowca to tekst afabularny, zapis myśli i wrażeń, często 
o charakterze aforystycznym. Niektóre z nich przerastają w opowia
danie, zaś najkrótszy zapis brzmi: „Śpiewano operę. Wszedłem”. Jako 
przykład aforyzmu niech posłuży następująca definicja: „Szczęście to 
taki stan, kiedy możemy kochać dzień dzisiejszy. Nie przeszłość i nie 
przyszłość - tylko dzień dzisiejszy” (s. 104).
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Limonow podejmuje wiele tematów, problemów i myśli, jakie zna
my z utworu To ja - Ediczka. Dzięki nim wizerunek Ediczki - bo 
także on jest bohaterem Dziennika - staje się pełniejszy, wyrazistszy, 
bardziej jednoznaczny. Autor zapisków to 34-letni mężczyzna, dziw
ny nieco, pechowy emigrant, dręczony samotnością mieszkaniec nę
dznych hotelików. W jego poufnym kajecie Znajdziemy niemało auto- 
określeń deprecjonujących, o podłożu ekshibicjonistyczno-masochis- 
tycznym, takich jak awanturnik, człowiek zepsuty o nieuporządkowa
nym życiu erotycznym, wściekły pies, suka, blad’. W życiu jest jedynie 
statystą:

.Jestem jednym z tych, o których w starych sztukach Czechowa 
i O’Neilla pisano w didaskaliach: «Wchodzi sługa i wnosi filiżankę her
baty» lub «Od stacji dochodziła pieśń fabryczna robotników»” (s. 240).

Jego pozycję społeczną mogą określać słowa cleaning-man czy vacuum- 
-man.

„Wchodzimy zwykle - piszę autor dziennika - bocznymi drzwiami, 
schodami kuchennymi. Nasze miejsce to czeladna izba i suterena” (s. 240).

Udaje mu się jednak wyrwać z samego dna egzystencji i przejść na 
nieco wyższy stopień drabiny społecznej - w porównaniu z hotelikiem 
Embassy mieszkanie na East Side to dowód pewnego awansu.

Obserwator rzeczywistości amerykańskiej i życia emigrantów, do
świadczony przez zdradę i odejście żony, utwierdza się w swoich 
przekonaniach, uzupełnia wcześniejsze spostrzeżenia i przemyślenia, 
dodaje do nich nowe. Głównym tematem zapisków jest Nowy Jork - 
symbol Ameryki i panującego ustroju, modelu świata niesprawiedliwe
go, przepołowionego cezurą na bogatych i biednych, głodnych. Świat 
taki nie może być piękny - rzadkie momenty, gdy tak bywa postrze
gany, to jedynie chwilowy miraż. Ta antyludzka cywilizacja obca jest 
nihilistycznie nastrojonemu autorowi notatek:

„(...) celem naszym jest burzenie. Nie do posad, jak śpiewa się w Mię
dzynarodówce, lecz głębiej, do korzeni, bez śladu, do pyłu, jak zwycięzcy 
burzyli stare miasta i zaorywali je pługiem” (s. 214).

Taka postawa to przykład patologii wolności, opartej na autonomii 
pozornej - iluzji wyzwolenia człowieka. Wspólną cechą anarchizmu i ni
hilizmu - piszę Kowalczyk - „jest skrajnie negatywistyczne ujmowanie 
wolności człowieka, a nawet kierowanie jej ku celom destruktywnym. 
Anarchizm odrywa wolę zarówno od ludzkiego logosu, jak i etosu,



identyfikując ją z postawami aspołecznej anarchii, wrogości, niszcze
nia istniejących struktur, wrogości wobec porządku społecznego”3. 
W formie literackiej doskonale ujął to A. Camus w eseju Człowiek 
zbuntowany, (1951).

3 S. Kowalczyk, Z refleksji nad człowiekiem ..., s. 110.
4 O takiej formie państwa patrz J. Messner, Das Naturrecht, Wien 1960, s. 729; 

patrz także M. Krąpiec, Dzieła. X. Człowiek i prawo naturalne ..., s. 173.
5 M. Krąpiec, Dzieła. X. Człowiek i prawo naturalne..., s. 161.

Każdy system oparty na dominacji jednej wybranej klasy, a więc 
negujący wolność osoby ludzkiej, wrogi jest autorowi zapisków - i dla
tego nie akceptuje również opartego na władzy proletariatu ustroju 
Rosji i Chin. Odrzuca system, w którym osoba nie jest celem, ale 
stanowi jedynie środek służący do realizacji celów ustroju i staje się 
tylko funkcją państwa. Obcy mu jest system totalitarny, w którym 
„ustrój jest jedynym prawdziwym posiadaczem dóbr”, a jednostka 
może zostać stłamszona przez przymus zewnętrzny4. Jego wizja świata 
jest precyzyjnie dychotomiczna i jednoznacznie waloryzowana: wyrasta 
z nienawiści do bogatych i współczucia dla mieszkańców dna.

Autor demonstruje postawę człowieka, któremu się w życiu nie 
powiodło. Wyraża nienawiść do finansistów i biznesmenów, którym 
nie zdolności i pracowitość, lecz pieniądze od rodziców pozwoliły 
zająć odpowiednio wysokie miejsce w hierarchii społecznej. Czuje 
obrzydzenie do starych, lecz bogatych dam - ich sposób jedzenia 
odbiera jako formę „spółkowania z pożywieniem.” Th wypowiedź to nie 
jedyny przykład mizoginizmu: odczuwa także nienawiść do pięknych 
młodych kobiet, które dla kariery wychodzą za mąż za bogatych bądź 
utytułowanych starców.

Amerykę porównuje do Babilonu, który runie, podobnie jak jej 
antyczny poprzednik: „niech porośnie trawą, zawali się, legnie w gru
zach i niech ocean ją strawi” (s. 102). Ediczka nie akceptuje ustro
ju, w którym stosunek między osobą ludzką a państwem układa się 
według wzorców krańcowych, jak w totalitarnym ZSRR i kapitalistycz
nych Stanach Zjednoczonych. Społeczność według niego powinna być 
„zbiorem - «więzią» - kategorialnych relacji, wiążących ludzkie oso
by tak, by mogły one rozwinąć swoją spotencjalizowaną osobowość 
możliwie najbardziej wszechstronnie (...) celem spełnienia się dobra 
wspólnego dla każdej osoby ludzkiej”5.

Nowy Jork jawi się autorowi zapisków jako Sodoma, gniazdo roz
pusty, siedlisko zepsutych ludzi, to dla niego Rzym Satiriconu Petro-
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niusza - Felliniego - z dyskotekami, klubami sado-masochistycznymi: 
miejscem spotkań hetero- i homoseksualnych.

Z Dziennika pechowca dowiadujemy się, że w wir uciech miasta 
rzucili się przybysze z innej cywilizacji - Ediczka i jego obsesyjna miłość 
Jelena, którą nowy świat wchłonął. Po upływie dwóch lat od rozstania 
opisanego w powieści To ja - Ediczka zagoiły się rany porzuconego 
męża, Lenka stała się jedynie eksponatem historycznym wspomnień. 
Niemniej przeto spotkanie z nią, z „wydzielającym jad koszmarem 
seksu”, wywołuje gwałtowny przypływ uczucia i pożądanie, którego 
nie można opanować.

Do opisanych na kartach pierwszej powieści Limonowa zaintere
sowań seksualnych Ediczki dochodzą nowe - pierwsze doświadczenia 
sado-masochistyczne6, pedofilia, pociąg do młodych dziewcząt i chłop
ców. Jego „biografia” erotyczno-seksualna zostaje wzbogacona o no
we doświadczenia - poczucie wszechwładnej i nieokiełznanej wolności 
doprowadziło Ediczkę do mrocznych obszarów egzystencji, z których 
nie potrafi się już wydobyć. Sodoma wciąga, kusi powszechną przy- 
stępnością wszystkiego, co niedozwolone, nie może jednak zaoferować 
prawdziwej miłości.

6R. Porter, Eduard Limonov and the Benefit of the Doubt..s. 65.
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3. Sługa - lokaj - house-keeper

W tytule kolejnej książki - Historia jego sługi (Istorija jego sługi)1 
znalazło się jeszcze jedno charakterystyczne określenie postaci cen
tralnej - sługa, uzupełniające cechę zaznaczoną wcześniej w tytule 
Dziennik nieudacznika. Jest ono wyrazem zaakceptowanej koncepcji 
walki klasowej, przekonania, że rzeczywistość „rozpada się na dwa 
nierówne, będące w opozycji do siebie światy: sług i panów” (s. 546). 
Ich ocena nie może wynikać wyłącznie z ważności pozycji społecznej, 
na odwrót, wartość jednostki zależy od tego, co wnosi ona do życia. 
Materialna strona świata nie powinna przewyższać wartości ducha, 
a takie właśnie, w mniemaniu bohatera omawianej książki, tworzy pi
sarz, który z trywialnych względów ekonomicznych spełniać musi rolę 
sługi, house-keepera, lokaja (butler). Jego wyższość zostaje uwypuklona 
w kontraście z panem (choziain), którego imię zapożyczone zostało 
od tytułowej postaci powieści Francisa S. Fitzgeralda Wielki Gatsby. 
Tym, co łączy te dwie osoby, jest wyłącznie fakt, że zrobili karierę i są 
bogaczami. Przy ocenie moralnej Gatsby’ego jego sługa posługuje się 
argumentem, który w książkach Limonowa stał się stałym motywem: 
bogactwo otrzymane dzięki rodzicom, a nie zdobyte pracą własnych 
rąk, chociaż daje wysoką pozycję społeczną, nie może wystawiać po
zytywnego świadectwa. Multimilioner Wielki Gatsby - Steven Gray to 
jednostka - choć narrator potrafi dostrzec jego pewne cechy dodatnie 
i pociągające - oceniana krytycznie i surowo. Ocena ta wynika z ide
ologicznych przekonań i z przesłanek psychologicznych. House-keeper 
mówi o nim: „Mój Pan. Mój boss. Mój ciemiężca” (s. 291). Zawiść 
i jednocześnie pogarda brzmią w innych określeniach: superman i snob, 
kapryśny, rozpieszczony bogacz, barbarzyński baron.

1 Napisana w 1989, wydanie krajowe: Э. Лимонов, История его слуги. Это я - 
Эдичка, Москва 1993, s. 289-575. Cytuję według tego wydania, w nawiasie podaję 
numer stronicy.

Spora część książki, rozdziały 2-6 (w sumie jest ich 11) - to retro- 
spekcja obejmująca losy bohatera sprzed okresu służby u Wielkiego 
Gatsby’ego, to prehistoria sługi, sięgająca niekiedy czasów pobytu 
w Związku Radzieckim, w tym także okresu dzieciństwa. W układzie 
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fabularnym centralny wątek stanowi historia związku z Jenny, pro
wadzącą gospodarstwo (house-keeper) Wielkiego Gatsby’ego - to jej 
miejsce zajmie później Edward. Świadomość, że jest „kochankiem 
służącej”, dla ambitnego Edwarda stanowi jeszcze jeden powód do re
fleksji nad własnym losem. Gorycz brzmi w jego stwierdzeniu, że wszy
stkie jego partnerki były biedne, zaś marzenia kierowały go w stronę 
takich osób, jak markiza Huston, prawdziwa lady, przeciwieństwo pro
wincjonalnej amerykańskiej dziewczyny Jenny, będącej tworem ma
sowej kultury, akceptującej bezrefleksyjnie wszystkie propagowane 
kolejno przez mass media mody, takie jak homeopatia, biegi, zdrowa 
żywność.

Dręczony samotnością trzydziestokilkuletni mieszkaniec brudnego, 
cuchnącego hotelu na Broadwayu, obserwujący tych, którym się po
wiodło, zaczyna budować pozytywny program życiowy: „ja również 
jestem człowiekiem. Ja również chcę być szczęśliwy” (s. 522). Jedna 
z zasad postępowania mówi: „trzeba być bezczelnym” (s. 326). Ważne 
słowo - klucz przy autocharakterystyce Edwarda, sprzeczne na pozór 
z pojęciem nieudacznik, brzmi - poszukiwacz przygód, awanturnik 
(awantiuńst). Moralnie jest ono ambiwalentne, jego pozytywny aspekt 
kojarzy się z aktywnością, bez której egzystencja Edwarda byłaby je
dynie pasmem niepowodzeń. A bohater książki pragnie i musi walczyć 
ze światem, wznieść się na wyższy szczebel drabiny społecznej, przejść 
do następnej kategorii życia. „Strasznie chciałem do przodu” - wyzna- 
je Edward. Jego życie to samotna walka ze światem, ze wszystkimi, 
bez sojuszników. Rozdziały od 7 do 11, obejmująca ponad trzy lata 
właściwa opowieść o pracy Edwarda u Wielkiego Gatsby’ego, obrazują 
powolny i trudny proces rodzenia się nowego człowieka, który odkrył 
samego siebie. Był to czas długi i trudny - poprzedzały go okresy 
przeciwstawnych uczuć: rozpaczy i łez oraz wściekłości i gniewu. Jest 
to droga ku tożsamości, ku jasnemu uświadomieniu sobie dwu hi- 
postaz - sługi i pisarza. Były żyjący z zasiłku mieszkaniec nędznego 
hoteliku, samotny wędrowiec po Broadwayu, spędzający bezczynnie 
czas w Central Parku i kinach porno, zbierający niedopałki, słabo 
władający językiem angielskim, czytelnik dzieł Che Guevary i wiel
biciel Andy Warhola osiągnął wyższy status społeczny, ale nadal nie 
mogło się zrealizować jego marzenie - posłannictwo. Pragnął choć na 
krótko być pisarzem, poetą, nie sługą, spędzającym czas w kuchni, na 
zakupach i sprzątaniu: „główną sprawą w moim życiu był Edward - 
pisarz, a nie Edward house-keeper i jego problemy” (s. 551).
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Utwór Limonowa z opowieści o losach zagubionego emigranta prze
kształca się w relację z walki o status pisarza. Bohaterem książki staje 
się utwór emigracyjnego pisarza Edwarda Limonowa, odrzucany przez 
dziesiątki wydawnictw amerykańskich, bowiem ta „powieść w formie 
krzyku” dla amerykańskiego odbiorcy okazała się odstraszająca, a jej 
bohater nazbyt negatywny. Zawarte w niej stwierdzenie o dehuma
nizacji społeczeństwa amerykańskiego i radzieckiego, w którym nie 
ma miejsca dla jednostek twórczych, odstraszało wydawców. Goryczą 
i ironią zaprawiona jest wypowiedź autora:

„Gdybym napisał powieść o cierpiących w radzieckich szpitalach psy
chiatrycznych intelektualistach, lub powieść o życiu prześladowanych 
w Związku Radzieckim mniejszości narodowych, myślę, że natychmiast 
znalazłoby się dla mnie miejsce na ich liście (mowa o wydawnictwach 
amerykańskich - L.S. )” (s. 559).
W kontekście tej wypowiedzi zrozumiałe stają się złośliwe uwagi 

bohatera o pisarzach i artystach rosyjskich, zarówno tych, którzy pozo
stali w Związku Radzieckim i stali się dysydentami, jak i emigrantach. 
W zdeformowanych nazwiskach z łatwością rozpoznajemy Jewgienija 
Jewtuszenkę (Jefimienkow), Bellę Achmadulinę (Stełła Machmudo- 
wa), Josifa Brodskiego (Iosif Chomski), Barysznikowa (Łodyżnikow). 
Autor demistyfikuje brutalnie legendę o prześladowaniach opozycyj
nych pisarzy z pokolenia lat sześćdziesiątych (szestidiesiatniki) - zakazy 
wyjazdu za granicę, zmniejszanie wysokości nakładu to powody pro
testów międzynarodowej opinii publicznej. Wykpiwa poetyckich ido
li - strachliwcgo Pasternaka z jego sentymentalną powieścią Doktor 
Żywago, hymnem na cześć tchórzliwej inteligencji, wybierającego ze 
śmietnika odpadki Mandelsztama, który ze strachu stał się jurodiwym, 
kończącą samobójczą śmiercią Cwietajewą:

„Żeby znalazł się choć jeden wilk i zmarł, ostrzeliwując się, dostając 
kulę w czoło, lecz zabierając na tamten świat chociaż kilku gadów. Wstyd 
mi za literaturę rosyjską” (s. 323).
Amerykańska odyseja Edwarda Limonowa, sługi walczącego o to, 

by mogło się zrealizować jego prawdziwe powołanie, zakończyła się 
niepowodzeniem. Nie udało się opublikować utworu o Ediczce, ale 
pisarz doceniony został gdzie indziej:

„Uciekam z Ameryki, lecę do Paryża, gdzie moja pierwsza książka 
w przekładzie na francuski ma się ukazać jesienią” (s. 572).
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II. Kat. Powieść erotyczna

Z amerykańską trylogią związana jest powieść Kat (Palaczy. Łączy 
je ta sama przestrzeń fabuły, podobne środowisko, analogiczne moty
wy, różni natomiast odejście od zasady biografizmu oraz inna forma 
narracji. Kat jest bardziej jeszcze skandalizujący niż To ja - Ediczka, 
epatuje erotyzmem, pewne jego partie określić można jako hard-pomo. 
Żółkowski nie ma wątpliwości, że Limonow napisał powieść pornogra
ficzną, spełniającą wszystkie wymogi gatunku1 2. A. Szatałow twierdzi, 
że Limonow wstydzi się Kata i nie afiszuje się z nim, uważa go za tekst 
eksperymentalny3.

1Э. Лимонов, Палач, Jerusalem 1986; wydanie krajowe: Э. Лимонов, Палач, 
„Глагол” 16, Москва 1993. Cytuję według tego wydania, w nawiasie podaję numer 
stronicy. Fragment utworu, noszącego w polskim tłumaczeniu H. Chłystowskiego tytuł 
Zawód: sadysta, opublikowany został w „Literaturze na Świecie” 1992, Nr 4.

2 Бунт маленького человека. С профессором университета Южной Калифор
нии в Лос-Анджелесе Александром Жолковским беседует Н. Ажгихина, „Огонек”, 
s. 17.

3 А. Шаталов, Приложение [w:] Э. Лимонов, Палач.., s. 16, 288.

Bohaterem powieści nie jest jak dotąd Limonow, lecz postać fikcyj
na - Oskar Chudziński, przypomina on jednak narratora z poprzednich 
utworów. To emigrant z Polski, który przestał czuć się Polakiem - i choć 
pragnie zostać Amerykaninem, ma naturę kosmopolity. Krytycznie 
ocenia wydarzenia związane z ruchem „Solidarności”, jej przywódców 
uważa za demagogów, którzy tak samo „pragną władzy, jak oficjalni 
liderzy” (s. 75). 37-letni Oskar, od sześciu lat przebywający w Stanach 
Zjednoczonych, jest, jak narrator - bohater trylogii, emigrantem bez 
perspektyw, samotnym mieszkańcem taniego hoteliku. Znamienne, że 
Limonow głównym bohaterem znowu czyni człowieka pióra - tym 
razem nie beletrystę, lecz autora dzieła socjologiczno-filozoficznego, 
które zresztą nie zostanie napisane. W retrospekcji autor przedstawia 
zwięźle jego życie w kraju, studia w Warszawie, pierwszą miłość.

Z perspektywy Warszawy emigracja wyglądała inaczej, wydawała się 
rajem - w Ameryce karierę zrobili przecież Polański, Kosiński, Brze
ziński. Rzeczywistość szybko zabiła marzenia, Oskar uświadomił sobie, 
że jak wielu innych jest pechowcem, nieudacznikiem i żyje w Nowym



Jorku „beznadziejnie tępo” (s. 29) - alkohol, tanie narkotyki, koktajle, 
party. Początkowo obracał się w środowisku polskich emigrantów - 
w powieści pojawia się wiele polskich nazwisk, lecz Polacy są tu z re
guły postaciami epizodycznymi. Oprócz Oskara ważne miejsce w fabule 
przypada Jackowi Gutorowi. Jest przeciwieństwem Oskara - mieszka 
samotnie, unika seksu, otoczony jest starymi polskimi książkami. Nie 
lubi Ameryki, równie niebezpiecznej jak komunizm:

„(...) amerykanizm deprawuje ludzi, Amerykanie zapomnieli, że człowiek 
posiada jeszcze duszę, a nie tylko żołądek” (s. 225).
Oskar wpisuje się w amerykańską rzeczywistość, Nowy Jork staje 

się jego miastem, które nim zawładnie i wciągnie go w swoje odmęty. 
Bohater Kata zrobił karierę, chociaż jest ona szczególnego rodzaju - 
potrafił wyjść z podziemia i przestał być anonimowym mieszkańcem 
miasta molocha, czego nie udało się osiągnąć Ediczce. Droga, jaką wy
brał, nie przyniesie mu jednak szczęścia. Za swój immoralizm i cynizm 
będzie rnusiał zapłacić: zginie zamordowany w tajemniczych okolicz
nościach. Jak zauważa Robert Porter, Oskar i Jacek Gutor mogą być 
odbierani jako dwa możliwe warianty niespójnej osobowości Ediczki 
i narratora - bohatera Dziennika pechowca4.

4 Patrz o tym: R. Porter, Eduard Limonov and the Benefit of the Doubt..., s. 69.
5M. Лемхин, Инопланетянин Лимонов [w:] Э. Лимонов, Палач .., s. 307.
6Я. Могутин, Палачи и жертвы [w:] Э. Лимонов, Палач .., s. 310.

Amerykańską trylogię przypomina również wątek miłosny. Po
czątkowo szczęśliwy, Oskar zostaje zdradzony i porzucony. Do uwiel
bianej Nataszy zaczyna odczuwać nienawiść i pogardę. W jego życiu 
pojawią się inne kobiety, starsze od niego i bogate, ale będą jedynie 
klientkami: Oskar postanawia bowiem zostać zawodowym sadystą - 
katem. Postać tę podpowiedziało Limonowowi życie - poznał w No
wym Jorku pewnego Polaka, który w nocnym show występował jako 
sadysta. Erotyczną fantazję pisarz przekształca w rzeczywistość, kreu
je bohatera, którego poprzednikami byli Vlad, Dracula, de Sade. 
Sporą część książki stanowią opisy seansów erotycznych, orgii, scen 
seksualnych deprawacji i zboczeń, strojów i przyrządów sadysty. Jak 
uważa M. Lemchin: „Powieść Limonowa dlatego jest nudna, że na 
tym motywie się kończy”5. Wybór tematu był jednak wymowny.

„Kult ofiary - piszę J. Mogutin - utrwalony w literaturze rosyjskiej 
XIX wieku, runął. Zahukani, zdławieni, przytłoczeni, skrzywdzeni ge
niusze powoli, lecz zdecydowanie, wychodzą z mody. Masochizm autora 
i bohatera został zastąpiony sadyzmem”6.
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III. Trylogia rosyjska

Podobnie spójną całość, jak trylogia amerykańska (nowojorska), sta
nowi trylogia rosyjska, charkowska1, prowincjonalna, na którą składają 
się: Mieliśmy Wielką Epokę (U nas była Wielikaja Epocha)2, Wyrostek 
Sawienko (Podrostok Sawienko)3 4 oraz Młody niegodziwiec (Mołodoj 
niegodiaj)*.

1 Patrz o tym R. Porter, Russia 's Altemative Prose ...
2Э. Лимонов, У нас была Великая Эпоха, „Знамя” 1989, Nr 11. Wydanie książ

kowe: Э. Лимонов, У нас была Великая Эпоха, Москва 1994. Cytuję według tego 
wydania, w nawiasie podaję stronicę.

3Э. Лимонов, Подросток Савенко, „Синтаксис”, Париж. 1983. Cytuję według 
tego wydania, w nawiasie podaję stronicę. Wydanie krajowe: Э. Лимонов, Подросток 
Савенко, Приложение к журналу „Кубань” 1992.

4Э. Лимонов, Молодой негодяй, Синтаксис, Париж 1986; wydanie krajowe: 
Э. Лимонов, Молодой негодяй, „Глагол” 19, Москва 1992. Cytuję według tego wy
dania, w nawiasie podaję stronicę. W polskich pracach spotyka się też tytuł Młody 
łajdak.

5 Limonow zamierzał początkowo napisć tetralogię.

Sam autor twierdzi, że jego zamiarem nie było stworzenie trylo
gii5, co zdaje się potwierdzać geneza dzieł. Prace nad nimi rozpoczął 
w roku 1980, ale wówczas napisał zaledwie dwie stronice i zarzucił 
swój projekt na dwa lata. Teksty nie powstawały zgodnie z chronologią 
wydarzeń fabularnych: najpierw ukończony został Wyrostek Sawienko 
(1982), po nim Młody niegodziwiec (1985), a jako ostatnia ukazała 
się Wielka Epoka (1987). Niemniej przeto stanowią trylogię, złączoną 
jednością podmiotu literackiego i bohatera, którego biografia roz
ciąga się od dzieciństwa aż do osiągnięcia dojrzałości. Jednocześnie, 
jak to w cyklu się zdarza, poszczególne części zachowują autonomię 
i stanowią samoistną całość.

Trylogia Limonowa może się kojarzyć ze znanymi cyklami literatury 
rosyjskiej, w których element autobiograficzny jest równie silny. Przy
pomnijmy, że Dzieciństwo, Lata chłopięce, Młodość Lwa Tołstoja sta
nowią wzorcowy przykład realizacji modelu powieści autobiograficznej 
ujętej w formę cyklu. W ramach klasycznego realizmu powstała tetra- 
logia Nikołaja Garina-Michajłowskiego, obejmująca tomy: Dzieciństwo 



Tiomy, Gimnazjaliści, Studenci, Inżynierowie. Maksim Gorki napisze 
trylogię: Dzieciństwo, Wśród ludzi, Moje uniwersytety, w której pojawi się 
bohater z nizin społecznych i nastąpi obrachunek z własną przeszłością. 
Wspomnieć też trzeba o autobiograficznych powieściach neorealistów 
rosyjskich, o tetralogii Podróż Gleba (Zorza, Cisza, Młodość, Drzewo 
życia) Borisa Zajcewa6.

6 Z. Maciejewski, Z problemów dekompozycji temporalnej opowiadania w powieści 
autobiograficznej neorealistów rosyjskich. Poetyka retrospekcji [w:] Literatura i komuni
kacja. Od listu do powieści autobiograficznej. Red. A. Blaim, Z. Maciejewski, Lublin 
1998, s. 369-393.

7Я. Могутин, Воспоминания русского панка, или Автопортрет бандита в мо
лодости [w:] Э. Лимонов, У нас была Великая Эпоха..., s. 180.

8 Д. Глад, Беседы в изгнании ..., s. 276.
9 Я. Могутин, Воспоминания русского панка.. s. 182. Wśród pisarzy postmo- 

dernistów znalazł się Limonow w książce: M. Эпштейн, Постмодернизм в России. 
Литература и теория, Москва 2000.

10 Д. Глад, Беседы в изгнании .., s. 277.

Wobec trylogii Limonowa stosować można różne określenia genolo- 
giczne: powieść autobiograficzna, kronika rodzinna, powieść rodzinna, 
upowieściowana kronika rodzinna, powieść środowiskowa, epopeja, 
jednak żadne z nich nie oddaje w pełni istoty cyklu, dlatego uzasa
dnione jest mówienie o konwergencji gatunkowej.

Rozmaicie też określa się kierunek literacki, metodę i styl, z którym 
kojarzy się Limonowa, wyznającego:

,Jest mi całkowicie obojętne, do jakiej kategorii pisarzy mnie zali
czają”7.

Niektórzy badacze, jak na przykład W. Kasack czy John Glad, wiążą je
go twórczość z tradycyjnym realizmem8. Używa się również, brzmiącego 
tu pogardliwie, określenia „zwykły realista”: realizm w epoce postmo
dernizmu zostaje uznany za zjawisko z przeszłości. Jak wyraził się Mo- 
gutin, Limonow to raczej „realista żyjący w epoce postmodernizmu”9. 
Sam Limonow w rozmowie z G. Gladem dowodzi, że literatura, po 
dwu falach formalizmu - lat trzydziestych i sześćdziesiątych - wróciła 
do realizmu, jednak znacznie bardziej zróżnicowanego niż w XIX 
stuleciu10.

РЛу próbach analizy powieści Miełiśmy Wielką Epokę nie brak także 
określenia realizm socjalistyczny. Realizm socjalistyczny był metodą 
w literaturze i sztuce, będącą ideologicznym i estetycznym wyrazem 
związanej ze światopoglądem socjalistycznym (komunistycznym) kon
cepcji świata i człowieka. W myśl założeń teorii, opierał się na hu
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manizmie, zakładającym harmonijny rozwój człowieka, jego potencji 
duchowych i moralnych, na głęboko ludzkim stosunku do człowieka, 
społeczeństwa, natury11. Szczególną rolę upatrywano w funkcjach po- 
zaestetycznych kultury - poznawczej i wychowawczej. Ideologowie 
i teoretycy propagowali hasła mające dowodzić postępowości lite
ratury zaangażowanej. Zasadą naczelną stał się ścisły związek dzieł 
z rzeczywistością, nieoparty wszakże na wierności obiektywnej, lecz 
mający ukazywać świat zgodnie z programowymi założeniami ideolo
gicznymi. Artysta, tworzący w nowych warunkach, jakie wprowadziła 
rewolucja, opowiadał się po stronie postępowych tendencji rozwoju 
historycznego, pomagał w urzeczywistnianiu haseł, a jedną z podsta
wowych kategorii stawała się walka. Jako składową ideologii realizm 
socjalistyczny propagował klasową istotę sztuki, określał typ bohate
ra, formułował główne założenia programowe: ideowości, partyjności, 
ludowości, optymizmu historycznego.

11Д. Марков, Л. Тимофеев, Социалистический реализм [w:] Литературный 
энциклопедический словарь. Под ред. В. Кожевникова и П. Николаева, Москва 1987, 
s. 414.

12 М. Heller, Maszyna i śrubki, Paryż 1988, s. 221-222.
13 M. Aucouturier, Le rćalismesocialiste, Paris 1998, s. 7-50. Patrz także E. Możejko, 

Der Sozialistische Realismus. Theorie. Entwicklung und Versagen einer Literatur-methode, 
Bonn 1977.

Doktryna realizmu socjalistycznego obejmowała zarówno sferę 
treści, jak i formy, wskazując preferowaną problematykę: w okre
sie industrializacji dominowała tematyka pracy i produkcji, w czasach 
kolektywizacji - problematyka wsi, wojna zrodziła tematykę patrio
tyczną, stale aktualny był temat rewolucji. Program doktryny opierał 
się na nakazach oraz zakazach światopoglądowych i estetycznych, co 
musiało prowadzić do schematyzmu. Pisarze zgadzali się na istnie
nie ideologicznych tabu, podporządkowywali się cenzurze, uciekali do 
autocenzury. Ta ostatnia, jak piszę Heller, to

„(...) zaczarowany krąg obowiązujących mitów, dozwolonych postaci, 
przyjętych symboli. Żaden sowiecki pisarz, jeśli chce publikować w kraju, 
nie może się z tego kręgu wyrwać”12.
Źródeł doktryny badacze dopatrują się w ciążeniu ku sztuce lewi

cowej rewolucyjnego futuryzmu, w koncepcjach LEF-u i konstruk
tywizmu, w próbach tworzenia kultury proletariackiej (Proletkult, 
RAPP)13. Te nurty w sztuce odznaczały się autonomicznością, lecz 
w konsekwencji prowadziły do ukształtowania się „sztuki państwowej”,



ortodoksalnej w stosunku do systemu i partii, co znalazło wyraz w ofi
cjalnym zapisie w statucie Związku Pisarzy ZSRR. Badaczka kanadyj
ska, pisząc o Pierwszym Zjeździe Pisarzy Radzieckich, mówi o „obsesji 
unanimizmu” i ideowej sloganizacji wypowiedzi14.

14 R. Robin, Le rćalisme socialiste, Paris 1986, s. 31.
15 И. Земцов, Советский политический язык, London 1985, s. 369.
16 Г. Свирский, На лобном месте. Литература нравственного сопротивления 

(1946-1976), London 1979, s. 6.
17Т. Klimowicz, Przewodnik po współczesnej literaturze rosyjskiej i jej okolicach ..., 

s. 262.

Znamiennym sygnałem upaństwowienia literatury było postawie
nie, po śmierci Gorkiego, na czele Związku Władimira Stawskie
go, nomenklaturowego aparatczyka. Odtąd pisarz, który staje się 
inżynierem dusz, wypełnia zadania, jakie stawia przed nim partia, 
lub - skazując się na represje - prowadzi działalność antypartyjną 
i antypaństwową15. Wyższy etap w rozwoju realizmu socjalistycznego 
stanowi ukształtowana w epoce stalinizmu sztuka totalitarna, niwe
cząca najmniejsze nawet iluzje autonomii. Była ona coraz bardziej 
oddalona od życia; o jej sztuczności świadczą takie zabiegi ideowe, jak 
teoria bezkonfliktowości i upiększania (lakierowania) rzeczywistości 
(utwory Wasilija Ażajewa, Siemiona Babajewskiego i wielu innych). 
Uderzająca była wszechobecność kłamstwa, o czym pisał G. Swirski:

„Tak przywykliśmy do kłamstwa, że czasem nie zabiegamy nawet o cień 
prawdopodobieństwa”16.
W wyniku zmian ideologicznych w ZSRR realizm socjalistyczny 

jako metoda został zakwestionowany i rozpoczęła się jego powolna 
agonia. Była ona procesem długotrwałym, jak piszę Klimowicz,

„(...) nastąpiła w latach pięćdziesiątych - można by je nazwać okresem 
dekadentyzmu w jego (realizmu socjalistycznego - L.S.) dziejach, ale 
magiczne zaklinanie rzeczywistości, surrealistyczny sposób jej postrzegania 
obecne były w sztuce rosyjskiej do lat osiemdziesiątych”17.

Ale jeszcze w 1987 roku w Encyklopedycznym słowniku literackim 
stwierdzano:

„Realizm socjalistyczny rozpatrywany jest jako nowy typ świadomości 
artystycznej, nie zamknięty w ramach jednego czy nawet kilku sposobów 
odbicia, lecz będący postępowym, otwartym historycznie systemem arty
stycznie prawdziwego odzwierciedlenia życia, wchłaniającym postępowe 
tendencje światowego procesu artystycznego i znajdującym nowe formy 
wyrażania go. Dlatego pojęcie «realizm socjalistyczny» jest nierozerwal-
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nie związane z pojęciem postępu, odzwierciedlającego postępujący ruch 
społeczeństwa ku coraz bardziej wielostronnym i pełnowartościowym for
mom życia duchowego”18.

18 Литературным энциклопедический словарь ..., s. 416.
19 Я. Могутин, Воспоминания русского панка..., s. 182.
20Tamże, s. 181.
21 Tamże, s. 184.
22 A. Żdanow, Przemówienia o literatrurze i sztuce, Warszawa 1954, s. 8.
23 Первый Всесоюзный свеэд советских писателей. 1934. Стенографический от

чет, Москва 1934. Cyt. wg A. Drawicz, Realizm socjalistyczny [w:] A. Drawicz, F. Nie
uważny, W. Olbrych, Literatura rosyjska, Warszawa 1999, s. 224.

Sam Limonow powiedział: „Napisałem Mieliśmy Wielką Epokę, 
starając się zrobić to w stylu późnego socrealizmu, albo w każdym 
bądź razie «pod socrealizm»”19. W innym miejscu pisarz dodaje: „So
crealizm w swych najlepszych przejawach lat 20.-30. jest w ogóle 
wspaniały”, jako przykłady przytaczając Cichy Don, Czapajewa, Nagi 
rok, Żelazny potok, Jak hartowała się stal20. Ta nostalgia za głęboko 
ideową, partyjną literaturą pozwoliła wszakże Limonowowi odcinać 
się od współczesnych „dinozaurów socrealizmu”, miernych pisarzy - 
„kaprali od literatury”. Znamiennie brzmią słowa J. Mogutina:

„Limonowa, przestrzegającego nie tylko estetyczne, ale również ideo
logiczne wymogi proklamowanej przez Żdanowa metody, można nazwać 
ostatnim przedstawicielem socrealizmu, ostatnim klasykiem nieistniejącej 
już literatury radzieckiej”21.
Przypomnijmy, że Andriej Żdanow na I Zjeździe Pisarzy nazwał 

literaturę radziecką najbardziej ideową, postępową i rewolucyjną lite
raturą na świecie. Myśl tę oparł na przekonaniu, że odzwierciedla ona 
najbardziej postępowy w dziejach ludzkości ustrój oraz specyficznie 
radziecki styl życia. Żdanow mówił do pisarzy:

„(...) musicie dobrze znać życie, aby umieć je prawdziwie przedstawiać 
w utworach literackich nie na modłę scholastyczną, bezduszną, nie po 
prostu jak «obiektywną rzeczywistość», lecz jako rzeczywistość, która 
znajduje się w procesie rewolucyjnego rozwoju”22.
Jeśli szukać w powieści Mieliśmy Wielką Epokę zbieżności z ideo

logicznymi wskazaniami Żdanowa, to można się ich dopatrzyć w ide
owej tendencyjności, to „znaczy prawdziwej historycznie prezentacji 
rzeczywistości w jej rewolucyjnym rozwoju” - jak zapisano w statucie 
Związku Pisarzy23. W pewnym sensie znajduje w niej odbicie wymóg 
wychowawczego oddziaływania na czytelnika, założonej programowo 
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perswazyjności. Zgodnie z założeniem Limonowa utwór ma przekazać 
prawdziwą wizję rzeczywistości radzieckiej, od której odbiorca w la
tach, gdy w epoce pierestrojki powstawała książka, był już daleki - 
dawna ortodoksyjna estetyka i program ideowy literatury odchodziły 
w przeszłość, przestała obligatoryjnie obowiązywać doktryna reali
zmu socjalistycznego. Można więc mówić o ideologiczności utworu, 
a używając dawnego terminu - o partyjności, rozumianej wszakże nie 
jako wierność aktualnej linii politycznej, lecz jako światopoglądowy 
sentyment do dawnej epoki. W postawie Limonowa brzmią dalekie 
echa sformułowań ze Statutu Związku Pisarzy:

„(...) prawdziwość i historyczna konkretność artystycznego odzwierciedle
nia rzeczywistości winny łączyć się z zadaniami ideowego przekształcenia 
i wychowania mas pracujących w duchu socjalizmu”24.

24 Cyt. wg W. Kasack, Leksykon literatury rosyjskiej XX wieku ..., s. 514.
25 Patrz o tym: А. Синявский, Что такое социалистический реализм, Париж 

1988, s. 48 i п.

Pozycja, jaką zajmuje narrator - autor powieści Mieliśmy Wielką 
Epokę, pozwala mówić o tendencyjności. Ta cecha w estetyce realizmu 
socjalistycznego konkretyzowała się w kategorii partyjności. W wy
padku utworu Limonowa przejawia się ona w ideowo-emocjonalnym 
stosunku autora do świata przedstawionego, w jego ocenie, zarówno 
bezpośredniej, jak i ukrytej. Polega też na takim doborze obrazów 
i scen, by odtwarzana rzeczywistość była odbierana pozytywnie.

Świat przedstawiony powieści Limonowa jest niepełny, świadomie 
przez autora ograniczany. Pisarz nie chce dostrzec jego istotnego 
aspektu - zniewolenia, represyjności, terroru, wszechogarniającego 
strachu. Możemy tu przeto doszukiwać się związku z jednym z ha
seł realizmu socjalistycznego, które wiedzie swój żywot od Gorkiego 
i dotyczy prawa pisarza do upiększania rzeczywistości25.

Z tradycyjną metodą realizmu socjalistycznego wiąże powieść Limo
nowa przywiązanie do poetyki realistycznej, głoszącej postulat przeka
zywania prawdy życiowej. Ale jest on przecież reprezentatywną cechą 
realizmu w ogóle i wynika z jego niechęci do umownych, arealistycznych 
form sztuki. Nie odzwierciedlił się natomiast w powieści Limonowa in
ny ważny aspekt realizmu socjalistycznego - romantyczny wymiar wizji 
rzeczywistości, pokazywanej z perspektywy przyszłości, gdy głoszone 
ideały komunizmu zostaną wcielone w życie, w czym odzwierciedla 
się teleologiczność doktryny. Nie mamy w utworze także romantyki 
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pracy, która była wcielaniem w życie haseł systemu, co doprowadziło 
do rozkwitu literatury produkcyjnej.

Także postaci powieści Limonowa nie odpowiadają schematyczne
mu wzorcowi bohatera pozytywnego, wcielającego w życie nowe ideały. 
Radziecki teoretyk literatury, L. Timofiejew, pisał:

„Człowiek w estetyce komunistycznej występuje jako nowy typ czło
wieka przede wszystkim dlatego, że w nim po raz pierwszy w historii 
światowej urzeczywistniona została jedność jednostki i społeczeństwa”26. 

Bohater trylogii nie ilustruje zjawiska w literaturze realizmu socjali
stycznego, o którym pisał ten sam autor:

26 Л. Тимофеев, Основы, теории литературы, Москва 1960, s. 411.
27Tamże, s. 413.

„Udział we wspólnej sprawie kształtuje i określa niezłomność jego 
(bohatera pozytywnego - L.S.) charakteru, jego zapał wobec wszelkich 
zadań, jakie stawia przed nim życie, umiejętność zdobycia się na odwagę, 
pryncypialność i nieprzejednanie”27.
Limonow nie wyposażył swych bohaterów w propagowaną przez 

doktrynę cechę charakteru - heroizm, rozumiany jako forma po
stępowania wynikająca z realizacji ideału moralnego komunizmu, 
oznaczał gotowość do czynu w imię wspólnej sprawy - budowania 
świetlanej przyszłości.

1. Mieliśmy Wielką Epokę

Tom otwierający trylogię nosi wiele mówiący, bogaty semantycznie 
tytuł - bez jego interpretacji nie można zrozumieć utworu. Akapit 
rozpoczynający Wstęp brzmi:

„Książka niniejsza to mój wariant Wielkiej Epoki. Moje spojrzenie na 
nią. Dotarłem do niego przez narzucane mi inne. Jestem przekonany co 
do mojego poglądu” (s. 5).

A dalej autor uzupełnia swoją wypowiedź:
„Moje spojrzenie nie jest oczyma ofiary, w żadnym wypadku nie jest 

to spojrzenie przedstawiciela inteligencji. W pewnym sensie mój wariant 
epoki jest wariantem folklorystycznym. To książka dokumentalna w tym 
szerokim sensie, że wespół z prawdziwą historią mojej zwykłej rodziny 
zachowana w niej została mitologia tamtych czasów” (s. 5).



Książka ma dedykację: Moim Rodzicom, Wieniamirtowi Iwanowiczowi 
Sawienko i Raisie Fiodorownie Zybinej.

Zauważmy, że w tytule i Wstępie do książki używa autor nazwy 
Wielka Epoka i piszę ją dużą literą. Wielka Epoka nie jest termi
nem historycznym - to pojęcie ideologiczne, przejęte przez Limonowa 
z całym pozytywnym bagażem propagandowego wydźwięku tej nazwy. 
W ten właśnie sposób już w tytule demonstruje pisarz swą postawę 
wobec czasów, które historycy skłonni są nazywać erą stalinowską28, 
czy dyktaturą stalinowską29; potocznie określa się ją zazwyczaj mia
nem stalinizmu. Poddał go ostrej krytyce XX Zjazd KPZR, wskazując 
wiele dziedzin, które wcześniej nie mogły stać się przedmiotem praw
dziwej analizy i oceny. Oprócz sfery politycznej, problemów systemu 
i władzy, swobody wypowiedzi, chodziło również o sprawy gospodar
cze, zacofanie ekonomiczne, położenie chłopstwa, o warunki życia 
i trudy codziennej egzystencji.

28 M. Heller, A. Niekricz, Utopia u władzy, t. II, Londyn 1987, s. 122.
29 J. Smaga, Narodziny i upadek imperium. ZSRR 1917-1991, Kraków 1992, s. 87.
30 Patrz o tym szerzej L. Suchanek, Homo sovieticus, świetlana przyszłość, gnijący 

Zachód. Pisarstwo Aleksandra Zinowiewa, Kraków 1999, rozdział: Stalin i stalinizm, 
s. 79-104.

Kogo ma na myśli Limonow, mówiąc o odrzuconych przez niego 
poglądach innych na Wielką Epokę? Trzeba raz jeszcze podkreślić, 
że jego spojrzenie ma być programowo odmienne od oceny epo
ki, jaka stała się możliwa po jej upadku. Odrzuca więc Limonow 
ujęcia historyków, sowietologów, krytyków stalinizmu, ofiar reżymu. 
Pragnie popatrzeć na system od wewnątrz i pod tym względem przy
pomina A. Zinowiewa30. Znamienne, że wybiera spojrzenie dziecka, 
podkreślając w ten sposób naiwność odbioru rzeczywistości, która jawi 
się na poziomie spraw podstawowych, najprostszych, niepodlegających 
głębszej refleksji, na jaką pozwala wiedza i doświadczenie. Spojrzenie 
takie jest możliwe, ale z góry niejako, bez względu na to, czy autor 
tego pragnie, czy nie, zakłada ono, że wizja epoki będzie okrojona, 
cząstkowa, subiektywna.

W cytowanej wyżej wypowiedzi Limonowa uderzają dwa jeszcze 
słowa. Autor stwierdza mianowicie, że jest to spojrzenie folklorystycz
ne, a więc dobiera określenie, które również mieści się w sferze pojęć 
ideologicznych. Nie oznacza ono bynajmniej spojrzenia z perspektywy 
ludu, który swe poglądy na świat wypowiada w specyficzny, charakte
rystyczny dla niego sposób. Pamiętajmy, że folklor, jak szereg innych
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dziedzin życia duchowego i kultury, zawładnięty został przez system, 
który, odpowiednio go kształtując i nadając mu właściwy kierunek, 
wykorzystywał go w celach ideologicznych i propagandowych. W ten 
sposób folklor stawał się narzędziem polityki i propagandy. Limonow 
nie może tego nie wiedzieć.

Popatrzmy na kolejne określenie z wypowiedzi autora - książka do
kumentalna. Użyty w nim epitet ma charakter metaforyczny, książka 
przecież jest utworem literackim, beletrystycznym, fikcjonalnym, choć 
wiele elementów świata przedstawionego ma swe paralele w faktach 
biograficznych. W żadnym przypadku jednak nie mamy tu do czy
nienia z dokumentalnością rozumianą jako sposób relacji, w której 
przedmiot opisu został oparty na dokumentach, relacjach, notatkach, 
zapisach czy rozmowach przedstawiających realne fakty bądź posta
cie. Używając słowa dokumentalna, Limonow chce powiedzieć, że jego 
książka w sposób prawdziwy odtwarza epokę. A czy tak jest rzeczy
wiście, wynikać musi nie z deklaracji pisarza, lecz z zawartości utworu, 
który zgodnie z założeniem autora ma przynosić prawdziwy obraz 
epoki historycznej.

Ze słów pisarza, przekonującego czytelnika, że przedstawia praw
dziwe dzieje swojej rodziny, nie wynika, że obraz epoki jest praw
dziwy. Lektura tekstu dowodzi, że obraz ten jest jednostronny: autor 
zajmuje się wyłącznie życiem codziennym jednej z wielu rodzin ro
syjskich, pomijając zupełnie wynaturzenia systemu, powszechny ter
ror, wszechwładzę organów bezpieczeństwa, prześladowania politycz
ne, obozy - to wszystko, dzięki czemu tamte czasy określa się mianem 
stalinizmu.

Pisarz zaznacza, że zachowana została w jego dziele mitologia epoki. 
Była ona, jak wiemy, zbiorem zasad kształtujących życie narodu i jedno
stki, mitów mających wspierać ideologię, wygodnym narzędziem pro- 
pagandystów. Wcielała ją w życie i upowszechniała sztuka, nauka, lite
ratura. Przekonująco niektóre z tych mitów, trafnie określonych przez 
A. Wołodźko jako czerwone31, scharakteryzował Jurij Drużnikow. We 
wstępie do polskiego wyboru jego tekstów Drużnikow dowodzi, że 
w epoce radzieckiej mitologizowano wszystko: politykę, ekonomię, 
historię, filozofię, literaturę, nauki ścisłe.

31 A. Wołodźko, Na tropie czerwonych mitów. O eseistyce Jurija Drużnikowa [w:] 
J. Drużnikow, Rosyjskie mity. Od Puszkina do Pawlika Morozowa. Przekł. F. Ociepka 
i M. Putrament, Warszawa 1998, s. 7-18.



,Jedne mity - piszę - ukształtowały się żywiołowo, na gruncie niewie
dzy, inne są wynikiem świadomie popełnianych błędów, są i takie, które 
stworzono celowo, by dodać blasku życiorysowi człowieka lub życiu kraju. 
Nie mity jednak są niebezpieczne, lecz świadomość, która woli utopijne 
marzenia od surowej rzeczywistości. Rosja nie stanie się krajem cywilizo
wanym, póki nie wyzbędzie się mitologicznego sposobu myślenia”32.

32J. Drużnikow, Rosyjskie mity. Od Puszkina do Pawlika Morozowa..., s. 17.
33 И. Земцов, Советский политический язык..., s. 7.
34 Patrz o tym szerzej Historia literatury rosyjskiej XX wieku. Praca zbiorowa pod 

red. A. Drawicza, Warszawa 1997, rozdział: Literatura lat 1953, s. 329-370.
35 Patrz o tym szerzej L. Suchanek, Świadkowie, oskarżyciele, sprzymierzeńcy i obroń

cy. O postawach pisarzy rosyjskich [w:] Dać świadectwo prawdzie. Portrety współczesnych 
pisarzy rosyjskich. Pod red. L. Suchanka, Kraków 1966, s. 16-18 i in.

36 Patrz szerzej L. Suchanek, Aleksander Sołżenicyn, Kraków 1994, s. 25-35.
37 Patrz o tym Ю. Мальцев, Вольная русская литература. 1955-1975, Frank- 

furt/Main 1976; Emigracja i tamizdat. Szkice o współczesnej prozie rosyjskiej ..., patrz

W dobie radzieckiej ukształtował się specjalny język ideologii, zja
wisko unikatowe, określane dziś mianem języka radzieckiego - to on 
właśnie pozwalał wyrażać hasła mitologii politycznej.

„Semantyka tego języka - piszę I. Ziemcow - odzwierciedla nie 
obiektywne procesy i zjawiska społeczne, ale światopogląd komunistyczny 
nałożony na rzeczywistość”33.
Literatura rosyjska o czasach nazywanych dziś epoką stalinizmu jest 

olbrzymia34. Ortodoksyjna literatura radziecka, realizując nałożone 
na nią zadania wychowawcze, przedstawiała rzeczywistość w formie 
idyllicznej. Odświętne dzieła wyrastały z utopijnej filozofii marzenia 
i rysowały wizję świata upiększoną, przedstawiały triumfalny marsz 
ku świetlanej przyszłości. Ich bohaterowie byli jedynie ideologicznymi 
schematami i ilustracjami tez, słusznie więc twierdzono, że literatura 
taka „lakieruje” rzeczywistość35.

Inna wizja epoki stalinowskiej pojawiła się w okresie, gdy kult 
wodza został poddany krytyce, a nowy okres, nazywany odwilżą, po
zwoliły czasowo przynajmniej, na zliberalizowanie cenzury. Wtedy do
piero mogły się pojawić utwory, przedstawiające terror systemu i jego 
ofiary. Ich najlepszym przykładem jest Jeden dzień Iwana Denisowicza 
A. Sołżenicyna36. Ale inne jego dzieło, Krąg pierwszy, nie mogło się 
ukazać - i odtąd prawdę o epoce stalinowskiej przynosiły wyłącznie 
utwory wydawane w samizdacie, tamizdacie oraz dzieła pisarzy emi
gracyjnych37.
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Książka Limonowa, „ostatniego przedstawiciela socrealizmu”, sięga 
pierwszej z wymienionych tu tradycji, nie oznacza to jednak, że mamy 
do czynienia z reprodukcją martwej metody. Tym, co pozwala mówić 
o kontynuacji tradycji, jest nastrój książki, jej ideowy patos i przeko
nanie, że opisywana epoka dla zwykłego człowieka nie była okresem 
tragedii i cierpień, że dla niego życie toczyło się normalnie, a wyna
turzenia systemu jego bezpośrednio nie dotykały. Limonow odrzuca 
rewizjonistyczną, jego zdaniem, postawę wobec Wielkiej Epoki, pra
gnie przywrócić jej rzeczywisty obraz poprzez ukazanie codziennej 
egzystencji, z jej wiarą w lepszą przyszłość. Obcy mu jest heroizm 
przeciwników systemu, podejmujących straceńczą walkę z ustrojem 
i władzą. Limonow wyznaje:

„Wielkiej Epoce „zarzucają wielką ilość krwi i trupów. Cóż, jedne 
epoki przypominają tragedie, inne operetki” (s. 6).
Książkę swoją, poprzedzoną Wstępem, zbudował Limonow z 18 

rozdziałów, z których wyłania się portret postaci i portret epoki. 
Obejmuje ona lata 1947-1950; jej bohater, urodzony 2 lutego 1943 
roku, w chwili rozpoczęcia fabuły liczy 4 lata, a gdy utwór się kończy 
ma lat 7 i zaczyna naukę w szkole.

Limonow jest zdania, że w jego książce opis czasów powojennych 
przypomina filmy niemieckiego reżysera Fassbindera - Małżeństwo 
Marii Braun (1977) i Tęsknotę Weroniki Foss (1982). Istota sposobu 
oddawania rzeczywistości u obu artystów - słowa i obrazu - sprowadzać 
się może do faktu, że akcentują oni to, co indywidualne, i to, co 
prywatne, osobiste. Łączy ich ponadto pokrewieństwo światopoglądu - 
obaj mogą być zaliczeni do nurtu lewicowgo. Niemiecki reżyser

„(...) chcial kina dostępnego dla wszystkich, może mniej ambitnego, ale 
przede wszystkim dostępnego i zaangażowanego. Nie chcial robić filmów 
intelektualnych, czytelnych jedynie dla elit, chcial filmu dla ludu, a to 
łączył z «aktywizowaniem uczucia widza»”38.

teksty A. Raźny, K. Pietrzyckiej-Bohosiewicz, A. Drawicza, A. Dudka, L. Liburskiej, 
L. Suchanka; Dać świadectwo prawdzie. Portrety współczesnych pisarzy rosyjskich ..., patrz 
teksty A. Raźny, K. Pietrzyckiej-Bohosiewicz, A. Dudka, L. Liburskiej, H. Kowalskiej, 
L. Suchanka.

38 K. Stanisławski, Fassbinder - kino o nas - dla nas [w:] Rainer Werner Fassbinder, 
Kraków 1993, s. 21.

Zbliżony cel stawia sobie Limonow - nie adresuje swego utworu 
do przeciwników sytemu, dysydentów, lecz do tych, którzy zachowali 
nostalgię po czasach stalinowskich, trudnych, gdy idzie o codzienną



egzystencję, lecz naznaczonych patosem heroizmu epoki powojennej - 
odbudowy państwa. Podobnie jest u Fassbindera, który stworzył cykl 
filmów o Niemczech w epoce „podnoszenia się z klęczek”, epoce 
„cudu gospodarczego”39. W wypadku filmu Fassbindera Małżeństwo 
Marii Braun ukazany został:

39 Tamże, s. 30.
wHans Gunter Pflaum o Fassbinderze [w:] Rainer Werner Fassbinder..., s. 16 (tłum. 

I. Szaszkiewicz-Michalczyk).
41 L. Bukowiecki, Rainer Werner Fassbinder. 1946-1982 [w:] Rainer Werner Fassbin

der. .., s. 38.

„(...) fragment historii RFN, ale nie w wersji oficjalnej. Kawałek dziejów 
życia prywatnego i indywidualnych wyobrażeń o szczęściu w latach odbu
dowy”40.

Warto zwrócić uwagę na jeszcze jedno podobieństwo - pietyzm 
realiów rzeczywistości. Komentator filmów Fassbindera, Leon Buko
wiecki, mówiąc o Małżeństwie Marii Braun, podkreśla:

„Film z wiernością i pedanterią odtwarza czas powojenny w strojach, 
fryzurach, samochodach, językach, zachowaniu”41.

Limonow, prezentując Wielką Epokę, również dba o realia tamtych 
czasów, co przyczynia się do lepszego zarysowania kolorytu epoki.

W książce Limonowa epoka pokazana zostaje oczyma dziecka, po
przez jego świadomość, wyobraźnię, świat odczuć i poziom umysłowy, 
w które stara się wniknąć narrator. Jak sam zaznacza, patrzy on na 
życie ludzkie jakby z lotu ptaka czy z wysokiej wieży. Konstruuje 
świat przedstawiony w formie kroniki rodzinnej, musi więc korzystać 
z retrospekcji, by ukazać wcześniejsze losy rodziców, kreśląc przy tym 
szczególnie tu potrzebny obraz czasów wojny. Syn „poczęty został 
w smutnym maju porażek, a urodził się w zwycięskim triumfie”, gdy 
wojska radzieckie zdobyły Rostów (s. 26). Narrator nie może także 
uniknąć ekskursów w przyszłość, głównie po to, by zaspokoić cieka
wość czytelnika lub skomentować z perspektywy pewne wydarzenia 
i postacie. Bez nich niektóre fakty byłyby niezrozumiałe lub niepełne: 
stanowią one wprowadzenie do przyszłych losów bohatera trylogii, ale 
także uzupełniają opis epoki, ukazują świadomość ludzi, pozwalają 
zrozumieć ich polityczne zaangażowanie oraz wiarę w ustrój i Wo
dza. Pod tym względem wymowna jest reakcja Edika i jego matki na 
wiadomość o śmierci Stalina.
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Limonow przedstawia życie oficera - nomada i jego rodziny: z roz
kazu przełożonych przemieszczał się on z miejsca na miejsce, dzięki 
czemu syn zdobywał szerszą wiedzę o świecie i w jego świadomość zapa
dały rozmaite pejzaże zrujnowanego wojną kraju. Autor jest wyczulony 
na realia tamtych czasów, niezwykle szczegółowo, na przykład, opisuje 
mundur wojskowy - ojciec bohatera wszak był żołnierzem, a później 
oficerem NKWD, w którym służył 28 lat. Młodego Edika nie inte
resowało, gdzie ojciec pracuje. Z perspektywy dorosłego wspomina 
go jako człowieka prawego, który potrafił dobrze wychować swego 
syna:

„Przykazania ojca komunisty, lejtnanta NKWD, niczym - co później 
stwierdził - nie różniły się od przykazań rodziców katolików czy rodziców 
protestantów w innych krajach świata” (s. 93).
Z utworu dowiadujemy się także, jak w trudnych czasach powojen

nych ubierały się kobiety rosyjskie, w jakiej odzieży chodziły dzieci, 
znajdujemy tu również opis niezwykłego zjawiska, jakim była tandeta 
(ros. b ar a c ho łka). Osobny fragment poświęca Limonow jedzeniu, a nie 
zapominajmy, że zdobywanie pożywienia stanowiło wówczas poważny 
problem. W tym aspekcie książka Limonowa jest dokumentalna, et
nograficznie pożyteczna.

Limonow odnotowuje pierwsze spostrzeżenia i obserwacje kilku
letniego Edika; jego wiedzę o świecie kształtują też opowieści matki. 
Mamy w książce ukazane pierwsze objawy seksualizmu dziecięcego, 
z towarzyszącą im taką oto sentencją:

„Dojrzały seks jest być może lepszy, lecz seks dziecięcy, może dlatego, 
że jest bliższy narodzinom, jest bardziej przenikliwy i mistyczny” (s. 74). 
Limonow wspomina też o dojrzewaniu intelektualnym i ideowym 

Edika, które w dużym stopniu zawdzięczał odbiornikowi radiowemu. 
Wraz z upływem czasu bohaterowie wojny, opiewani w literaturze 
Zoja Kosmodemianska i Sasza Matrosów, zostali zastąpieni przez 
Piętnastoletniego kapitana i Dzieci kapitana Granta. Ale tematyka wal
ki nie zniknęła zupełnie - radiowa inscenizacja utworu Gajdara Taje
mnica wojskowa (Wojennaja tajna, 1935) oddziaływała na wyobraźnię, 
ostrzegała przed wrogami ludu, amerykańskimi szpiegami i dywersan- 
tami. Rzuca się w oczy, że Limonow wyraźnie pomniejsza i bagatelizuje 
rolę propagandy - słowo ‘szpieg’, jak piszę, nie przerażało; często po
wtarzane przez ojca w zabawnym kontekście - dla Edika stało się 
czymś banalnym.
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Książka Gajdara wychowywała młode, porewolucyjne pokolenie, 
podkreślając, że wróg

„(...) nie może zrozumieć, co to za niepojęty kraj, w którym nawet 
takie maluchy znają Tajemnicę Wojskową i potrafią tak zdecydowanie 
dotrzymać słowa”42.

42 А. Гайдар, Собрание сочинений, т. 2, Москва 1955, s. 189.
43 Patrz szerzej Детская литература [w:] Краткая литературная энциклопедия. 

Гл. ред. А. Сурков, Москва 1964, т. 2, s. 611-619.
44Jak twierdzi W. Bondarienko, książka ta jest bardziej znana od Ediczki, prze

tłumaczono ją na więcej języków. В. Бондаренко, Реальная литература. Двадцать 
лучших писателей России, Москва 1996, s. 156.

Pisarstwo tego autora mieści się w nurcie literatury dziecięcej lat 
trzydziestych-czterdziestych, kiedy nasila się propagandowa działalność 
literatury. Gajdar zyskał sławę jednego z najlepszych radzieckich „pi
sarzy wychowawców”, ale była również cała plejada innych twórców 
dla dzieci, prozaików (L. Kassil, R. Frajerman, M. Priszwin, W. Bianki, 
J. Czaruszyn) i poetów (S. Marszak, A. Barto, S. Michałków)43.

2. Wyrostek Sawienko

Niewielka objętościowo powieść o dzieciństwie Edika kończy się na 
roku 1950:

„Wielka Epoka szybko dobiegała końca, robiąc miejsce dla innej 
epold” (s. 155).

Kolejne stadium w dziejach ZSRR - odwilż czasów Chruszczowa - 
stanowi tło historyczne powieści Wyrostek Sawienko44. Jej fabuła trwa 
krótko, obejmuje dwa zaledwie dni - 7 i 8 października 1958 roku, lecz 
liczne retrospekcje znacznie czas wydłużają, dzięki czemu możemy się 
wiele dowiedzieć o piętnastoletnim bohaterze utworu, który w swo
im środowisku otrzymuje na wzór amerykański przezwisko Edi-baby 
(Edi-bebi).

W utworze mowa jest o okresie odwilży, której Limonow nie ceni, 
nie dostrzega w niej heroizmu Wielkiej Epoki. Nie jest również wy
sokiego mniemania o ówczesnym przywódcy narodu - Chruszczowie. 
Dla młodego bohatera powieści największą jego zasługą było to, że 
pozwolił zakupić amerykańskie filmy. Wykpiwa natomiast jego wy-
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gląd i prostackie maniery. Nie różni się on zresztą od pozostałych 
przywódców Związku Radzieckiego i Ukrainy, równie prymitywnych 
i mówiących z wiejskim akcentem.

Edi ma własną wizję władzy i w tajnym kajecie zapisuje
„(...) nazwiska i stanowiska członków Biura Politycznego Partii, generałów 
i ministrów, których należy zdjąć” (s. 196-197).

Życiowe doświadczenie wyrostka z marginesu podpowiada mu, że 
w Związku Radzieckim w miejsce dyktatury proletariatu zaprowadzić 
należy dyktaturę „szpany”, bandy. Według koncepcji Edika, zdobycie 
władzy może się odbyć podobnie jak w roku 1917, kiedy w czasach 
chaosu i zamętu „niewielka banda Lenina” wzięła władzę w swe 
ręce.

Utwór Limonowa w aspekcie genologicznym może być zaklasyfi
kowany jako powieść środowiskowa, dająca przekrój środowiska i uj
mująca je w jego właściwościach socjologicznych i kulturowych. Przed
stawia w niej autor leżące na peryferiach Charkowa osiedle robotnicze 
Sałtowo, koncentrując się na młodzieży jako formie subkultury. Ma
my tu wyraźnie zarysowaną socjologię grup, wśród których dominuje 
„szpana” - należy do niej bohater powieści. Dwie pozostałe niewiel
kie już grupy stanowią bikiniarze (rosyjskie: stilagi) oraz „inteligenci”, 
którzy marzą, by pójść na studia.

Powieść Limonowa jest zbudowana na opozycji: centrum - przed
mieście. Odległemu kulturowo centrum przeciwstawia zapomnianą 
przez cywilizację Sałtowkę. Obiektem opisu jest ta ostatnia, cen
trum - to wyłącznie przedmiot marzeń, zazdrości, to rzeczywistość 
niedostępna dla mieszkańca robotniczych osiedli. Tylko nieliczni mogą 
jeździć do „centrum”, na ulicę Sumską, gdzie przechadzają się miłośnicy 
jazzu i bikiniarze - wyższa klasa młodzieży charkowskiej. Grupy takie 
mogły wyjść na światło dzienne dzięki zmianom w obyczajowości, jakie 
przyniosła Odwilż.

Środowisko młodzieżowe pokazuje Limonow w nieco romantycznej 
poświacie. Przestrzega ono swoistego kodeksu złodziejskiego, zabra
niającego grabić w swoim rejonie:

„(...) żaden szanujący się przestępca nie pozwoli sobie na to, by ograbić 
stołówkę na swojej ulicy” (s. 134).

Niepisane prawo środowiska uczy także, że nie wolno pozwolić się 
skrzywdzić - prowadzi to do zachwiania wiary w siebie i utraty pozycji 
w grupie. Kodeks każę „zawsze i wszędzie być mężczyzną” (s. 222).
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Edi-baby, podobnie jak inni, dokonuje kradzieży oraz włamań do 
mieszkań i sklepów. Ale pragnie czegoś więcej: marzy o tym, by zostać 
prawdziwym przestępcą, chce, by ich niewielka banda stała się ogni
wem w sieci zorganizowanej przestępczości. I jak można najszybciej, 
chciałby opuścić dom rodzinny. Zgodnie z osiedlowym stylem życia, 
uczestniczy w nieustających pijaństwach, bierze udział w walkach band, 
próbuje narkotyków. Wchłania go środowisko zdemoralizowane, bez 
aspiracji życiowych, których radziecka rzeczywistość przedmieścia nie 
oferuje.

Podobnie jak w pierwszej części trylogii, kreśląc sylwetkę Edi-baby 
Limonow nie pomija wątków erotycznych. Mówi o pierwszych seksu
alnych reakcjach organizmu, o inicjacji erotycznej. Czternastoletnia 
Swietka staje się nie tylko obiektem pierwszej próby aktu seksualne
go, z biegiem czasu zaczyna odgrywać w życiu Edi-baby także inną rolę. 
Budzi się w nim uczucie miłości, ale okaże się ono bolesne - Swietka 
zdradzi go, okłamie i Edi przeżyje rozczarowanie, będzie cierpieć.

Edi na pozór nie odróżnia się niczym od swoich rówieśników, od 
sałtowowskiej szpany, ale jest jednak inny - układa wiersze, które się 
podobają i są zapamiętywane. Zdobywa pierwszą nagrodę na konkursie 
poetyckim. Zaczyna także pisać powieść.

Utwór Limonowa przynosi ponury obraz radzieckiej prowincji, 
klasy robotniczej, młodzieży - dumnie zwanej przyszłością narodu. 
Może się zrodzić pytanie, czy pokazane przez Limonowa życie chuli
gańskie, przestępcze, z bandami drobnych złodziejaszków i groźnych 
bandytów, możliwe było w ZSRR - w państwie, gdzie funkcjonowa
nie społeczeństwa i egzystencję jednostki regulowały surowe zasady 
ideologii.’Pisarz demitologizuje nieprawdziwy, świadomie idealizowa
ny wizerunek klasy - hegemona, znany z powieści produkcyjnej:

„(... )mieszkańcy Sałtowki nienawidzą swoich fabryk i zakładów pracy. 
Stają się weseli jedynie dwa razy w miesiącu - w dniach zaliczek i wypłat” 
(s. 194).
Ich życiu brak celu, praca stanowi obowiązek i nie przynosi satys

fakcji. Życie rodzinne uległo zagładzie, między pokoleniem rodziców 
i dzieci istnieje rozziew. Organizacja życia prowadzi do atomizacji 
i nie stwarza możliwości rozwoju, szkoła nie kształci odpowiednio 
i nie wychowuje. Brak instytucji, które mogłyby formować życie du
chowe, kultura nie jest w stanie zaspokoić potrzeb intelektualnych 
i estetycznych. Religia została wyrugowana:
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„(...) nie lubię Boga, to nudne” - wyznał Edik i dodał: „nigdy nie byłem 
w cerkwi” (s. 176).
Warunki takie prowadzą do powszechnej demoralizacji młodzieży. 

Przestrzenią życia staje się ulica, która deprawuje moralnie i zacie
ra granice między dobrem a złem. Brak wzorców osobowościowych 
sprawia, że wzorcem stają się postacie negatywne, imponujące nie
dojrzałym wyrostkom. Edi Sawienko jest tego najlepszym przykładem, 
ale uda mu się uniknąć upadku, natomiast inni członkowie „szpany” 
skończą tragicznie. Z Epilogu dowiadujemy się, że parę lat później 
za napad kilku z nich zostanie skazanych na karę śmierci; na jed
nym zostanie ona wykonana, pozostałym zamieniona na wieloletnie 
więzienie.

Wyrostek Sawienko nie zawiera apologii rzeczywistości radzieckiej, 
jaką wyczytać można z książki o Wielkiej Epoce. Czasy Chruszczowa - 
zdaniem Limonowa - nie stwarzały warunków do przyjmowania postaw 
heroicznych, entuzjazm epoki powojennej odszedł w przeszłość. Nowy 
przywódca nie potrafił, jak Stalin, panować nad imperium i kreować 
świat zgodnie z przyjętą ideologią. Życie odrzucało zaprogramowany 
system, idea przegrywała w konfrontacji z rzeczywistością.

Utwór Limonowa nie jest jednak czarną powieścią, karykaturą 
systemu, ponurą wizją świata komunizmu. Pokazany z perspektywy 
wyrostka, jawi się on w innym świetle, wydaje się swojski, choć brutal
ny i szary. Autor pragnie przekonać, że podobne było życie „podro
stków”45 w innych częściach globu ziemskiego, gdzie nazywano ich 
punk lub head skin. W ten sposób powieść Limonowa zyskuje wy
miar uniwersalny, a jego cechą oryginalną staje się klimat radzieckiej 
prowincji.

45 O kategorii „podrostkowości” patrz А. Кабаков, Подросток Савенко u другие 
подростки, „Московские новости” 27.02-6.03.1994.

46 Tytuł książki Pasoliniego tłumaczony jest także inaczej - Chłopcy z marginesu.
47Mały słownik pisarzy włoskich, Warszawa 1969, s. 151-152.

Autor nie przeczy, że jego powieść o prowincjonalnej młodzieży, 
o środowisku lumpenproletariatu, przypomina utwór Pierra Paola 
Pasoliniego Chłopcy z życia (Ragazzi di vita, 1955)46, w którym pisarz 
włoski

„(...) tworzy obraz przedmieść Rzymu, operując «scenami z życia», 
epizodami, w których w sposób śmiały, a nawet drastyczny przedstawia 
codzienne zmagania grupy wyrostków poznających życie we wszystkich 
jego aspektach”47.



W przypadku Chłopców z życia zwraca się uwagę na erotyczne obyczaje 
młodych bohaterów, ich degradację moralną, a także na mimetyczny 
język utworu. O utworze Pasoliniego piszę się także, iż

„(...) bardziej niż powieścią jest dokumentalną kroniką życia chłopców 
z rzymskiego lumpenproletariatu, montażem autonomicznych epizodów”48. 
Przyznając się do podobieństwa typologicznego, Limonow wyklucza 

zależność genetyczną, poznał bowiem dzieło włoskiego neorealisty już 
po napisaniu Wyrostka Sawienki.

48 J. Ugniewska, Historia literatury włoskiej XX wieku, Warszawa 1985, s. 216.
49J.P. Sloan, Jerzy Kosiński. Biografia. Przekł. E. Kulik-Bielińska, Warszawa 1997, 

s. 253.

Identycznie komentuje Limonow uwagi o zbieżności jego utworu 
z książką Jerzego Kosińskiego Kroki (Steps, 1968). Ta ostatnia - to 
opowieść o doświadczeniach młodego człowieka, obejmująca okres 
jego życia najpierw w kraju należącym do bloku socjalistycznego (Pol
ska), a następnie na kontynencie amerykańskim - pod tym względem 
oba utwory różnią się w sposób istotny. Wspólne zaś jest to, że młody 
bohater zostaje ukazany w całej serii sytuacji wiążących się z przemocą 
i sferą seksu. Zbliża je również to, że wiele sytuacji fabularnych wyrasta 
z doświadczenia autora. Jednak warstwa myślowa utworu Kosińskiego 
jest głębsza, przesłania filozoficzne obu powieści są odmienne.

,Kroki - jak piszę James Park Sloan - istnieją na pograniczu filozofii 
i psychologii. Są zarówno traktatem o sposobie podchodzenia do odartych 
z kontekstu zdarzeń, jak i psychologicznym studium jednostki”49.

Limonow nie ma ambicji filozoficznych, interesuje go bardziej obraz 
środowiska, w którym kształtuje się charakter głównej postaci, Kosiński 
natomiast pokazuje bohatera niewtopionego w grupę, odrzucającego 
wszelkie z nią więzi.

3. Młody niegodziwiec

Trzecia faza w rozwoju biologiczno-emocjonalnym i duchowym boha
tera trylogii i nowy etap w ewolucji wewnętrznej ZSRR przedstawione 
zostały w Młodym niegodziwcu, rozpoczętym w 1982, a skończonym - 
po kilkuletniej przerwie - w roku 1985. Edik z Wielkiej Epoki, Edi-baby 
z Wyrostka Sawienko przemienił się w dorosłego Eda, Edwarda,
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któremu przestało podobać się jego ukraińskie nazwisko Sawienko 
i zmienił je na Limonow.

Znowu jak w poprzednich częściach akcja rozgrywa się w Char
kowie, ale już nie na przedmieściu, lecz w Starym Mieście: Limonow 
mieszka na placu, od którego odchodzi centralna arteria miasta - ulica 
Sumska, z najbardziej znanymi restauracjami i kinami. Znajduje się 
tam bar

„«Automat», pełniący w Charkowie rolę «La Rotonde lub Closerie 
des Lilas» czy kawiarni «Florę». Dokładniej biorąc, zastępujący wszystkie 
te trzy kawiarnie razem wzięte” (s. 43).

Tak widzi to Limonow, piszący w Paryżu książkę o prowincjonalnym 
Charkowie.

W biografii bohatera w topografii miasta znaczący punkt stanowi 
księgarnia „Poezja”, odwiedzana niemal codziennie przez wszystkich 
poetów charkowskich. Thm dwudziestojednoletni Edward, który rzucił 
pracę w odlewni w fabryce „Sierp i Młot”, poznał starszą od siebie 
o sześć lat Annę Mojsiejewnę Rubinsztejn, jedną z czterech „Muz” 
pracujących w księgarni. W filii księgarni Limonow podjął pracę kol
portera, ulicznego sprzedawcy książek:

„Eduard Sawienko zarabiał mało. Dokładniej mówiąc, prawie nic. 
Jednakże w szybkim tempie w październiku, listopadzie, grudniu odbywała 
się transformacja młodego robotnika, półprzestępcy w kogoś innego, nie 
bardzo jeszcze wiadomo kogo, ale jako minimum było to przejście w owe 
chłodne miesiące do innej klasy społecznej” (s. 31).
Bohater Wyrostka Sawienko pisał wiersze, Edward Limonow z Mło

dego niegodziwca uważa się za poetę i jest akceptowany w środowisku 
bohemy. Spod jego pióra wychodzą także pierwsze próby prozatorskie, 
tak oceniane z perspektywy lat przez autora:

„Młode talenty naśladowały wówczas albo dopiero co na nowo odkrytą 
prozę Andrieja Płatonowa, albo smętną prozę Pasternaka, albo zawikłaną 
prozę Cwietajewej, usypiający styl Andrieja Biełego. Nasz autor potrafił 
w tych latach, zużywszy tysiąc kartek szarego papieru, (...) stworzyć 
własną oryginalną manierę” (s. 145).
Z biegiem czasu młody autor dojdzie do przekonania, że w Charko

wie piszę najlepiej, najdojrzalej i jak kiedyś Czechowowskie trzy siostry 
zamarzy o Moskwie, gdzie, jak sądzi, w środowisku prawdziwych po
etów będzie mógł zostać autentycznym pisarzem. Jego awangardowe 
wiersze pozytywnie ocenia pochodzący z Charkowa literat moskiewski, 
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Brusiłowski. Rozmowa z nim uświadamia młodemu autorowi, że w ofi
cjalnej kulturze dla jego poezji nie ma miejsca, że istnieć może ona 
wyłącznie w nurcie nieoficjalnym, tak jak twórczość Cholina, Sapgira 
czy grupy SMOG.

Charkowska elita artystyczno-literacka gromadziła pisarzy i ma
larzy. Wśród pierwszych był Jurij Miłosławski, który po latach, tak 
samo jak autor powieści, znajdzie się na Zachodzie: wyjedzie w ra
mach emigracji żydowskiej. Emigrantem zostanie również Wa- 
gricz Bachczanian, tępiony w Charkowie w czasie kampanii prze
ciwko pasożytom (rosyjskie: tuniejadcy). Nie spotkał go co prawda los 
Brodskiego: jego abstrakcyjne malarstwo poddano jedynie pod osąd 
społeczny:

„W świetlicy fabryki rozwieszono obrazy Bachczaniana (on sam na
iwnie zgodził się na tę przymusową wystawę), i zebrawszy robotników, 
zaproponowano, by wypowiadali się na temat jego obrazów” (s. 241).
Droga Eda do środowiska twórców nie była prosta, sam talent 

nie wystarczał, dotychczasowa wiedza okazała się zbyt skromna, wie
le trzeba było nadrobić. Dzięki innemu charkowskiemu poecie Ed 
dociera do książek, które kształcą i inspirują, rozwijają horyzonty 
i zapoznają z wielką poezją. W tej edukacji intelektualno-artystycznej 
rolę szczególną odegrał wydany wówczas po latach nieobecności tego 
autora w życiu literackim zbiór wierszy W. Chlebnikowa. Istotę sztu
ki pisarskiej, jej oddziaływanie, artystyczny wymiar dzieła przybliżały 
rozprawy członków słynnej rosyjskiej szkoły formalnej, opojazowców - 
Szkłowskiego, Ejchenbauma, Tomaszewskiego. Wśród lektur Eda zna
lazło się także przedwojenne wydanie Wstępu do psychoanalizy Freu
da, z przedmową zapomnianego freudysty rosyjskiego Jermakowa. 
Zetknięcie się z tomem przekładów na rosyjski Tadeusza Różewicza 
pozwoliło mu zrozumieć, że poezja ma rozmaite wymiary, i wiersze 
przyjaciela, które dotąd uważał za oryginalne w formie, wydały mu się 
jakby plagiatem z polskiego autora.

Wciąż rosnącemu poziomowi wiedzy Eda odpowiada charakter 
i zakres informacji o mieście, dla których nie było miejsca w po
przednich częściach trylogii. Charków, wielkie centrum przemysłowe, 
zostaje ukazany z innej perspektywy: wspomina się o faktach z dziejów 
kultury, wymieniani są wielcy charkowianie. Tu urodził się znakomity 
architekt konstruktywista Tatlin, stąd pochodził członek ugrupowa
nia OBERIU Wwiedienski, a w 1930 roku w Charkowie odbywał 
się Internacjonalistyczny Kongres Pisarzy Proletariackich, w którym 
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uczestniczyli francuscy pisarze lewicujący - R. Rolland, H. Barbusse, 
L. Aragon.

Osobowość Eda Limonowa ma dwa wymiary: natura poety splata 
się z cechami charakteru, dzięki którym przylgnie do niego epitet 
łajdak, niegodziwiec (rosyjskie: niegodiaj). Nie mając stałego miejsca 
pracy, trudni się dorywczo szyciem spodni, a zarobione pieniądze 
przepija. Nie ominęła go plaga prowincjonalnego życia radzieckie
go - pijaństwo, lecz by móc pić, musi okłamywać i oszukiwać Annę. 
Większość czasu spędza w wesołej kompanii podobnych mu niego
dziwców w restauracjach i barach, włóczy się bezczynnie po Sumskiej - 
taki sposób spędzania wolnego czasu daje zadowolenie i stanowi gwa
rancję swoiście pojmowanej wolności.

Książka Limonowa ma również wątek miłosny: Ed związał się 
z piękną niebieskooką, przedwcześnie posiwiałą Anną Mojsiejewną, 
byłą żoną reżysera telewizyjnego. „Eduardowi Sawienko potrzebne 
było środowisko. A ludzie, wśród których żyła Anna Mojsiejewną, 
odpowiadali mu” (s. 25) - tłumaczy narrator. Związek z Anną rozpoczął 
się, gdy młody robotnik zaczynał przeżywać kryzys tożsamości: „Nie 
wiedział, kim jest” (s. 25). Znalazł się w nowym środowisku, porzucił 
przedmieście, zamieszkał z Anną i jej matką w centrum Charkowa.

Miłość Eda do Anny była szczególna, jak większość jego zaan
gażowań emocjonalnych. Nie była uczuciem, które mogło pochłonąć 
bez reszty, nie poświęcił dla niej oblewanych alkoholem spotkań z przy
jaciółmi. Stanowiła ich dopełnienie, będąc jednocześnie pewną gwa
rancją stabilności.

Nie była pierwszym doświadczeniem erotycznym Eda. Jednak raz 
jeszcze pokazała, że zdolny jest do szaleńczego kroku. Przed laty, pra
gnąc wywrzeć wrażenie na swej przyjaciółce, podciął sobie żyły. Teraz 
z zazdrości o Annę i z nienawiści do domniemanego rywala podpa
la jego mieszkanie. To podpalenie ma również wymiar symboliczny - 
ogień, podobnie jak woda, oczyszcza. Tym oczyszczeniem autor kończy 
charkowską biografię bohatera. Otwierała się przed nim nowa droga, 
możliwa stała się realizacja marzenia - Moskwa czekała na młodego 
niegodziwca.

Okres charkowski w życiu bohatera trylogii, choć nie przyniósł 
sukcesu, nie stał się klęską. Według koncepcji Edwarda, jedni oka
zują się nieudacznikami, inni rokują nadzieję. W rozumieniu Eda - 
nieudacznik to ten,
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„(...) kto poniósł porażkę w ewolucji życiowej. Kto nie wspiął się na wszy
stkie możliwe szczeble w życiu, kto nie naprężył się do granic możliwości, 
nie sprawdził w wielkich sprawach, w najtrudniejszych zadaniach w życiu, 
kto nie staczał pojedynków z najbardziej wytrawnymi przeciwnikami... 
Dlatego młody niegodziwiec śpieszy na moskiewskie pojedynki, a dalej... 
kto wie...” (s. 248).
Tak kończy się fresk, panorama, szkic o życiu młodego poety w pro

wincjonalnym mieście. Określenia te pochodzą od samego autora, użył 
ich w posłowiu do moskiewskiego wydania Młodego niegodziwca. Mówi 
tam o szczęśliwym życiu w okresie zastoju, nobilitując w ten sposób 
szarą epokę i zmurszałe państwo, które nie wiadomo dlaczego przypo
minać ma, jego zdaniem, Austro-Węgry. To zaskakujące porównanie 
ma, jak wiele rzeczy u Limonowa, szokować. Zestawienie Związku 
Radzieckiego epoki Breżniewa z cesarstwem austro-węgierskim prze
kracza jednak dopuszczalne granice, wysoce podejrzane wydaje się 
też twierdzenie o szczęśliwym życiu w ZSRR. Jest ono tylko wówczas 
prawdopodobne, jeśli zapomni się o wszystkich deformacjach życia 
radzieckiego. A Limonow właśnie o nich zapomniał i chce, by inni 
zapomnieli również. Wiktor Jerofiejew dopatruje się w tym cynizmu. 
Pisze o Limonowie:

„Doświadczywszy nudy życia na Zachodzie, wybiera spostponowany 
ideał komunistyczny jako wyzwanie, jako szansę pójścia pod prąd”50.

50W. Jerofiejew, Rosyjskie kwiaty zła. Przel. A. Pomorski, „Literatura na Świecie” 
1994, Nr 7-8, s. 342.

51 Э. Лимонов, Собрание сочинений в трех томах, т. 1, Москва 1998, s. 638.

Po wielu latach Limonow powróci do swojej książki. W wydanym 
w roku 1998 trzytomowym zbiorze swych dzieł zamieści Posłowie. Nie 
będzie w nim jednak zastanawiać się nad wymową książki, lecz będzie 
prostować niektóre zamieszczone w niej fakty, wspominać postacie, 
o których zapomniał: wypowie się o swej książce wyłącznie w aspekcie 
dokumentalnym. Spróbuje znaleźć wytłumaczenie:

„(...) trudno jest, tworząc takiej wielkości fotografię (fresk, panoramę, 
szkic..., jak chcecie), nie sypnąć się”51.
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IV. Powieść europejska

W powieści Śmierć współczesnych bohaterów (Smiert' sowriemiennych 
gierojewy pojawia się nowa przestrzeń - Europa Zachodnia, Paryż 
i Wenecja. Można w odróżnieniu od trylogii amerykańskiej i charkow
skiej, mówić o prozie europejskiej. Od poprzednich odróżniają ją nie 
tylko realia geograficzne i kulturowe, ale także model postaci.

W powieści Limonowa współcześni bohaterowie to ongiś kurier 
narkotykowy - Fiona Evans, na poły Angielka, na poły Szkotka, Ame
rykanin John Galant - pisarz nieudacznik i Latynos, homoseksualista - 
Victor Carden. To przypadkowa kompania, wiedzą o sobie tylko to, 
co sami wyznają w biograficznych opowieściach. Czy jest to jednak 
cała prawda? Tragiczna przygoda w Wenecji pokaże, jak wiele nieroz
wikłanych tajemic kryją w sobie losy Fiony i Victora.

Tytuł utworu zawiera duży ładunek ironii, choć ukazane postacie są 
dla określonego środowiska typowe. Stanowi ono pogranicze bohemy 
i świata przestępczego, jest znakiem upadku pewnego typu kultury 
i degeneracji człowieka, duchowego wypalenia i pustki, braku celu 
w życiu, realizowania jednego tylko jego wymiaru - hedonistycznego 
używania. Ci współcześni bohaterowie są ubodzy moralnie, nihilistycz- 
ni, egzystują na marginesie normalnego społeczeństwa.

Fabułę swej powieści umieścił Limonow w atrakcyjnych krajobra
zach Paryża i Wenecji. Główna część wydarzeń toczy się w Wenecji, 
wśród jej zabytków, kościołów i galerii, mamy w powieści wytworne 
restauracje i zwykłe trattorie, są kanały, gondole i vaporetto. Bohate
rowie uprawiają miłość, palą jointy, zażywają heroinę, piją chianti. Li
monow, jak zwykle, nie szczędzi czytelnikowi naturalistycznych opisów 
erotyczno-seksualnych. Szczególnym napięciem erotycznym odznacza 
się Fiona: „Wszystkie moje stosunki z mężczyznami są seksualne” - 
wyjaśnia (s. 28). Niespełniona erotycznie w pierwszym małżeństwie, 
całe swe życie rozgrywa na fali przeżyć erotyczo-seksualnych. Jego 
drugi wymiar stanowią narkotyki, bez których istnienie traci swój nor-

1 Э. Лимонов, Смерть современных героев. Роман, Рассказы, Москва 1993. 
Cytuję według tego wydania, w nawiasie podaję stronicę. 
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malny blask. Amerykanin Galant, były hippie lat sześćdziesiątych, mówi 
o narkotykach:

„Nasza superzorganizowana cywilizacja boi się drugs, dlatego że otwie
rają one oczy człowiekowi na istotę życia, na to, że jest ona codziennym 
procesem, a nie celem” (s. 43).
Lecz choć to czas karnawału, „przypominająca gnijący pisuar” 

(s. 120) Wenecja zionie smutkiem i wywołuje posępny nastrój. Wzma
ga go zakończenie weneckiej przygody. Zamieszana w narkotykowe 
interesy (drug traffic) Fiona ginie z rąk mafii, a razem z nią Victor. 
John Galant, który nie sprawdził się ani jako pisarz, ani jako redaktor 
pisma, opuszcza Europę i wraca do rodzinnego Nowego Jorku, gdzie 
będzie prowadzić interesy ojca.

Utwór Limonowa ma pewne cechy powieści kryminalnej - mamy 
tu tajemnicze śledzenia, policję, trupy. Eskapada do Wenecji kończy 
się rozwiązaniem w stylu filmowej zemsty mafii za zdradę:

„Oto co się dzieje z tymi, którzy wybierają chodzenie on the wild side 
życia (...) Można bardzo długo chodzić po dzikiej stronie i uwierzyć, że się 
dostało wieczny immunitet, ale pewnego razu, kiedy jesteś zrelaksowany 
i zapomniałeś wszystko i idziesz beztrosko dziką stroną, kula z cudzej 
strzelaniny cię dosięga” (s. 134).
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И „Pożyłeś - daj pożyć innym” 
Demograficzna antyutopia

Książka Limonowa 316, punkt „B"1 wpisuje się w bogaty nurt współ
czesnej rosyjskiej antyutopii, wraz z takimi dziełami, jak Denne wyżyny 
Aleksandra Zinowiewa czy Moskwa 2042 Władimira Wojnowicza2. 
Były one rozrachunkiem z utopią komunizmu, z zaprogramowanym 
systemem, który chciał stworzyć nowego człowieka i zaprowadzić nowy 
ład społeczny. Realizacja tych zamierzeń okazała się karykaturą i do
prowadziła do powstania totalitarnego antyświata, degradując osobę 
do roli śrubki w niesprawnym, wrogim mu mechanizmie państwa. Za
miast dobra i piękna eksperyment przyniósł ich pełne zaprzeczenie - 
świat stał się antyludzki3.

1 Э. Лимонов, 316, пункт „В” Роман, Москва 1998. Cytuję według tego wydania, 
w tekście w nawiasie podaję numer stronicy.

2 Patrz K. Duda, Antyutopia w literaturze rosyjskiej XX wieku, Kraków 1995.
3 Por. L. Suchanek, Człowiek radziecki i naród radziecki. Eksperyment ideologiczny 

i etniczny [w:] Współcześni Słowianie wobec własnych tradycji i mitów. Sympozjum w Castel 
Gandolfo. 19-20 sierpnia 1996. Pod red. M. Bobrownickiej, L. Suchanka, F. Ziejki, 
Kraków 1997, s. 133-146.

Limonow nie idzie tropem krytyków komunizmu, lecz ukazuje 
ogólnoświatową cywilizację w upadku, targaną kryzysami, na przykład 
energetycznym, z korupcją i silnie rozwiniętą przestępczością, której 
nie udało się opanować. Nowy system, w którym naczelną wartością 
jest państwo, spowodował wzrost apatii, zagubienie sensu życia. Wiel
kie ideologie umarły i ani kapitalizm, ani komunizm nie decydują już 
o losach ludzkości, chociaż pozostały tradycyjne dwudziestowieczne 
określenia, takie jak demokracja i społeczeństwo komunistyczne. Jed
nak pogłosy dawnych ideologii są w życiu obecne. Jednym z objawów 
okazuje się „epidemia czerwonej mody”, w wyniku której amerykańska 
młodzież przypomina ubiorem radzieckich komsomolców.

Ludzkość przeżyła kataklizm krótkiej, bo trwającej zaledwie dobę, 
wojny nuklearnej. Rok 2007, kiedy Stany Zjednoczone i Rosja starły 
się w pojedynku jądrowym, wprowadził nowy porządek w świecie, 
zmienił geografię, starł z powierzchni ziemi część Europy i Amery-



ki, pozostawił olbrzymie tereny skażone groźnym promieniowaniem. 
Znikła z mapy świata Moskwa, stolicą Związku Rosyjskiego stał się 
Omsk, przemianowany na Sowietsk. Świat się skurczył, jego zasoby 
zmniejszyły.

Odpychający świat Limonowowskiej antyutopii nie jest wynikiem 
fantazji autora, lecz skonstruowany został na lękach współczesności, 
na zagrożeniach, jakie dziś dostrzegają demografowie i futurolodzy. 
Poważny problem stanowi przeludnienie - i w tym widzi autor główne 
niebezpieczeństwo, zagrażające ludzkości. Odbicie w książce znalazła 
także obawa przed wojną jądrową, która może przynieść tragiczne 
skutki. Z dzisiejszej rzeczywistości, w której eutanazja, nazywana eu
femistycznie prawem do śmierci, zyskuje coraz więcej zwolenników, 
wyprowadzić można przedstawioną w powieści ideę kontroli liczby 
ludzkości. Obserwowany od wielu już lat gwałtowny rozwój systemów 
komputerowych, swoisty komputerowy imperializm pozwolił Limono- 
wowi uwypuklić jego demoniczną siłę4. Wiele innych jeszcze, bardziej 
już szczegółowych zjawisk opisanych w książce Limonowa ma swe 
korzenie w obserwacji rzeczywistości końca XX wieku. Jest wśród 
nich, na przykład, znana z Chin z okresu rewolucji kulturalnej metoda 
przesiedlania ludzi z miast na prowincję.

4 Zauważmy, że podobnie, jako zdominowaną przez komputer, widzi przyszłość 
ludzkości Aleksander Zinowiew. Patrz L. Suchanek, Homo sovieticus ..., s. 277-293.

Limonow tworzy wizję futurologiczną, lecz przyszłość, jaką opisuje, 
nie jest odległa - rok 2015. W wielu swych aspektach przypomina 
ona Orwella - uformowała się cywilizacja, w której zabrano jedno
stce wolność i oddano ją pod totalną kontrolę władzy, dysponującej 
komputerowym dossier, z danymi o każdym obywatelu. Deklaracja, 
jaką podpisano po zakończeniu wojny, zawierała wskazówkę, jak zor
ganizować porządek światowy. Główne założenie głosiło: „świat musi 
być kontrolowany” (Mir dołżen byt’ uprawlajem). Jednym z narzędzi 
pozwalającym sterować polityką demograficzną stał się paragraf 316, 
punkt B. Zgodnie z nim osoby, które ukończyły 65 rok życia, pod
legają usunięciu ze społeczeństwa, innymi słowy: likwidacji. Wyjątek 
stanowili ci, którzy w szczególny sposób zasłużyli się dla państwa.

Oprócz pragmatycznego prawa władza podejmuje inne jeszcze 
środki mające służyć ograniczeniu ludności. Szeroko rozwinięto ak
cję planowania rodziny, wszędzie widać plakaty Family Plannirtg, 
bezpłatnie rozdawano środki antykoncepcyjne i prezerwatywy. Oświad
czenie - nie mam dzieci, jestem cywilizowanym człowiekiem - świadczy
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o ideowej dojrzałości i stanowi rodzaj deklaracji lojalności wobec syste
mu i państwa. Tym bardziej że wprowadzono czasowy zakaz posiadania 
dzieci.

„Prostytucja jest wspaniale zorganizowana i kierowana przez potężne 
związki zawodowe, kontrolowane przez Departament Demografii” (s. 101).

Formami kary stały się kastracja i sterylizacja. Prowadzone są taj
ne eksperymenty nad wyhodowaniem odmiany człowieka, który nie 
będzie się rozmnażać. Umożliwiają to genetyczne machinacje i klono
wanie. Jedynym człowiekiem, który występuje przeciw polityce kon
troli urodzin, jest nowo wybrany papież, Filipińczyk, „uparty, ambitny 
i świętoszek”, głoszący sprzeczne ze światową polityką demograficzną 
hasło „Płódźcie się i rozmnażajcie”.

„Niestety. To, co było postępowe i być może nawet niezbędne w pierw
szych wiekach chrześcijaństwa - hasło «Płódźcie się i rozmnażajcie» dziś 
powoduje katastrofę”

- czytamy u Limonowa (s. 64).
W książce Limonowa, podobnie jak we wszystkich antyutopiach, 

społeczeństwo zostaje podzielone na dwie nierówne grupy - nietykalny 
ścisły aparat władzy i rządzone przez niego masy. Składają się one z wy
dzielonych grup zawodowych, odpowiednio oznakowanych, różniących 
się strojem. Człowiek już nie może żyć bez Identity card i fluoryzującego 
znaczka, aktywatora, precyzującego przynależność do grupy zawodo
wej lub określającego miejsce pracy. Tak więc: F.W. oznaczał Factory 
Workers, S.F. - Self-Employed, czyli wolne zawody. Olbrzymią grupę 
tworzyli bezrobotni, nad którymi rozciągnięto pełną kontrolę:

„(...) każdego ranka bezrobotni zobowiązani byli pojawiać się w klu
bach, gdzie w ciągu dwóch godzin wygłaszano im prelekcje o ekonomice 
i demografii” (s. 30).

Odrębną grupę, idącą w miliony, stanowili chorzy na raka, noszący 
znaczek c - od cancer - ofiary wojennego napromieniowania.

Mieszkańcy Nowego Jorku, w którym toczy się główny wątek fabuły, 
mają świadomość totalnej kontroli, możliwej dzięki wszechpotężnemu 
systemowi komputerowemu. Sprawuje ją także rozbudowana policja, 
przeprowadzająca częste obławy. Szczególne uprawnienia posiadają 
oddziały policji Departamentu Demografii, z Wydziału Likwidacji - 
ścigają osoby podlegające śmierci z powodu wieku.



Proza Limonowa 141

Opisywana rzeczywistość Limonowowskiej dystopii to system po
licyjny. Tym samym centralnym zagadnieniem staje się problem wol
ności. Chodzi o najwyższy jej wymiar - wolność do życia, to bowiem na
turalne prawo osoby pogwałcił system. Limonow nie wchodzi głęboko 
w tanatologię - filozofię śmierci i umierania, w żadnym z jej wy
miarów: medyczno-biologicznym, etycznym, filozoficznym, teologicz
nym. Pokazuje człowieka w sytuacji zagrożenia, kiedy jego ziemska 
egzystencja wyjęta zostaje spod naturalnego prawa. Śmierć, ostat
ni etap życia, traci swą godność, zostaje sprofanowana przez gwałt - 
morderstwo. Na dodatek mordowanie jest zakamuflowane przez oszu
stwo.

Limonow pokazuje technologię usuwania ze społeczeństwa osób, 
które przekroczyły ustalony przez prawo wiek. Ten fragment jego po
wieści jest najbardziej wstrząsający. Mamy tu opis „izby rozdzielczej” 
(prijomnik), z której nie ma już powrotu - jedynie, jak dowiadu
je się złapany przez policję demograficzną główny bohater, poprzez 
krematorium w postaci popiołu. To wyraźne nawiązanie do ekstermi
nacji w hitlerowskich obozach koncentracyjnych. Podobnie jak w nich, 
człowiek staje się tu numerem. A władza, jak informuje obsługa izby 
przyjęć, uwalnia człowieka od żałosnej starości. Starość, okres życia 
w każdej kulturze darzony szacunkiem, jest w pogardzie. W struktu
rze społeczeństwa dla ludzi po sześćdziesiątym roku życia nie ma już 
miejsca.

Limonow opisuje dokładnie sposób zbiorowej zmechanizowanej 
eksterminacji. Podobną rolę do tej, jaką w niemieckich obozach tuż 
przed masowym uśmiercaniem pełniła łaźnia, w Limonowowskim kom
binacie śmierci pełni stołówka. Znak czasu to stołówka zmechanizo
wana, działająca na zasadzie samoobsługi. W obu przypadkach stosuje 
się kłamstwo, stołówka nie jest przystankiem na drodze ku śmierci - 
ona jest śmiercią. Jedzenie bowiem to trucizna. Ale ci, którzy nie 
jedzą, też się nie uratują, ich życie wydłuży się tylko o jeden etap: 
ruchoma droga powiezie ich dalej ku śmierci.

Trupy tych, którzy zostali otruci jedzeniem, zapadają się w przepaść, 
która kończy ich drogę ku śmierci: „być może w zbiorniku z kwasem 
siarkowym, być może prosto w mogile bez dna” (s. 263). „Uratowani” 
pracowali przy obsłudze trupów:

„Przeżywało niewielu i wykorzystywano ich niedługo. W izbie przyjęć 
było wszystkiego 12 prycz dla «personelu», jak ich nazywano. Kiedy 
pojawiał się trzynasty, najdłużej żyjącego weterana «zwalniano», to zna
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czy został nakarmiony jedzeniem z tej samej stołówki samoobsługowej” 
(s. 264).
W antyutopiach nowy porządek przez zastraszone, steroryzowane 

masy jest przyjmowany biernie, akceptowany. Z reguły jednak pojawia 
się bohater, który nie chce poddać się bezwolnie naciskowi systemu 
i próbuje się mu przeciwstawić. Bohater książki Limonowa walczy 
o najważniejsze prawo osoby - prawo do życia:

„Do faktu konieczności śmierci odnosił się bez jakiegokolwiek strachu 
czy bez jakichkolwiek sentymentów. Ale zostać zlikwidowanym jak szczur 
tylko dlatego, że idiotom z Ministerstwa Demografii udało się przefor
sować prawo 316-B, nastraszywszy jebanych burżujów jeszcze większym 
wzrostem trzynastomiliardowej ludności kuli ziemskiej!... Hipolit Łukja- 
now nie chciał umierać” (s. 11).

Łukjanow, pół-Rosjanin, to pisarz, autor znanych powieści policyj
nych, który zarzucił pisanie. W sytuacji, gdy w wyniku rozporządzeń 
główny bohater utworu ma być bezdzietny, niepijący, moralny, lojal
ny, przestrzegający prawa, niemożliwe jest istnienie gatunku powieści 
kryminalnej.

Decyzja bohatera wpływa na formalny kształt Limonowowskiej anty- 
utopii. Jak wiemy, gatunek ten może wykorzystywać różne rodzaje i ga
tunki literackie. Opis walki Lukjanowa o życie został przez autora uka
zany za pomocą powieści sensacyjnej, kryminalnej. Fabuła jest żywa, 
powikłana, losy bohatera skomplikowane i pełne niespodzianek. Licz
ne akcje policyjne, ucieczki, strzelaniny wpływają na zdynamizowanie 
fabuły. Poznajemy rozmaite środowiska, w tym kryminalno-mafijne - 
okazuje się, że uporządkowany świat wymyka się spod kontroli.

Jednym z przedstawicieli świata przestępczego u Limonowa jest 
przychodzący z pomocą głównemu bohaterowi Polak z pochodzenia, 
Kazimierz Puryszkiewicz. Pan Kazimierz, jak go nazywa Łukjanow, 
i jego współpracownica Maria pojawiają się w wątku kryminalno-gang- 
sterskim utworu. Są nielicznymi już Polakami, bowiem pierwszy wybuch 
jądrowy podczas wojny zniszczył właśnie Polskę i niewielkie ich grupy 
rozrzucone zostały po całym świecie5.

5 Bohater powieści Limonowa pije wódkę Kazimierzówkę i wie, że zgodnie z polską 
tradycją należy wypić do dna.

Drugi bohater powieści pochodzi z przestrzeni władzy - jego spo
kojnej egzystencji nic nie zagraża. Saul Jenkins stoi na czele Depar
tamentu Demografii, ponad nim jest tylko prezydent, a jego jedyny



konkurent to szef Agencji Bezpieczeństwa Narodowego. Zdaniem Jen- 
kinsa, bezpieczeństwo i dalszy rozwój kraju zapewnić może jedynie 
władza twardej ręki. W jego gabinecie wisi portret Lenina, którego 
uważa za najbardziej czczonego działacza politycznego. Ze względu 
na stanowisko Jenkins należy do najbardziej znienawidzonych ludzi 
w kraju.

Wraz z pojawieniem się w fabule tej postaci antyutopia Limonowa 
nabiera cech powieści politycznej, problematyka utworu znacznie się 
poszerza. Fabuła wychodzi poza granice Ameryki, do głosu docho
dzą problemy polityki światowej. W przyszłościowej wizji Limonowa 
Rosja, drugie wielkie mocarstwo światowe, staje się czerwoną de
mokracją, lecz nadal prześladowane jest tam „inne myślenie”. Pod 
wieloma względami Rosja podobna jest do Stanów Zjednoczonych, 
w sferze ekonomiki osiąga nawet lepsze wyniki dzięki eksportowi 
bogactw naturalnych, może też inwestować z powodzeniem w gospo
darkę amerykańską i japońską. Oba państwa współpracują ze sobą, 
konsultują rozmaite pociągnięcia polityczne. Amerykanie wykorzystują 
dawne doświadczenia Rosjan z okresu komunizmu. Rosyjscy specja
liści pomagali przy projekcie wysiedlenia Harlemu, posługując się, jak 
niegdyś, zręcznie nowomową dla uzasadnienia potrzeby tego przed
sięwzięcia. Częste są wizyty wzajemne. Amerykański prezydent w swych 
przemówieniach używa frazeologii, jaką znamy z epoki przywódców 
radzieckich: „bratni, wielki naród rosyjski”.

Jedną z ważnych postaci utworu staje się prezydent Rosji, Kuznie- 
cow, pokaząny krytycznie, jako szkodzący krajowi swą biernością, 
niezdecydowaniem, „słowiańskim żeńskim charakterem” (s. 243)fi. 
W wątku rosyjskim pojawia się ekscentryczna Liza Werner, która 
zostaje osobistą sekretarką prezydenta. To postać mało udana, nie
przekonująca, nazbyt już groteskowa. Z jej wejściem do fabuły po
wieść ewoluuje w stronę absurdu, momentami wkrada się do niej zły 
smak. Sztuczną wydaje się również postać doradcy prezydenta Ro
sji, Szestopałowa. Za pomocą intryg, do których wykorzystuje Lizę, 
chce on wpływać na losy świata, „organizować Chaos i Kosmos” 
(s. 299).

Stany Zjednoczone i Rosja wspólnie walczą z barbarzyństwem 
reszty świata. Udało się rozbroić i spacyfikować wiele krajów, w tym 
Iran. Chiny zostały osłabione przez powstanie w Tybecie, popierane

6Ten ostatni ma wiele cech Jelcyna. Patrz recenzja K. Zoriny [w:] „Русский 
Журнал”, 15.01.1998, s. 1.
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przez oba supermocarstwa; wojska rosyjskie zajęły jedną z prowincji 
chińskich.

Jak widzimy, w przyszłych dziejach świata Limonow wyznacza Rosji 
ważną pozycję. Różni się pod tym względem od Zinowiewa, który 
w swej książce Globalne czlekowisko (Globalnyj czełowiejnik) widzi 
Rosję jako kraj politycznie peryferyjny, skazany na dominację jedynego 
supermocarstwa - Związku Zachodniego, oznaczającego cywilizację 
zachodnią, która zwyciężyła w konfrontacji z komunizmem7.

7L. Suchanek, Homo sovieticus ..., s. 280-281.

Losy Łukjanowa i Jenkinsa sprzęgną się ze sobą dzięki dość pry
mitywnemu chwytowi konstrukcyjnemu - obaj są do siebie bliźniaczo 
podobni. Czytelnika nie zaskoczy więc fakt, że w wyniku powikłań 
fabuły Łukjanow zostanie Jenkinsem. Stanie się to w momencie, gdy 
ten ostatni, po zorganizowaniu zamachu na życie prezydenta, stanie 
się nowym przywódcą Stanów Zjednoczonych.

W ostatnich partiach tekstu pojawia się nowa kategoria - ironia; 
być może określić ją należy jako gorzką. Jej istota polega na tym, 
że Łukjanow, przeciwnik Jenkinsa, jego bezwzględnych, antyludzkich 
form sprawowania władzy, staje się także jego sobowtórem duchowym, 
moralnym. Człowiek skazany na śmierć z artykułu 316-B, zająwszy po
zycję Jenkinsa, odpowiedzialnego za działanie tego artykułu, przejmuje 
mechanizm myślenia byłego szefa Departamentu Demografii. I zaczy
na działać według scenariusza, jaki stosował w swym postępowaniu 
Jenkins. Uczucia ludzkie, jakie jeszcze niedawno były mu drogie, 
w obliczu Konieczności tracą siłę przyciągania. Łukjanow-Jenkins, 
niegdyś prześladowany przez policję Działu Likwidacji, obecnie pre
zydent Stanów Zjednoczonych, mówi:

„Zbyt dużo jest u nas starców. Okazało się, że wbrew zewnętrznej 
surowej ascetyczności, Saul Jenkins źle dawał sobie radę z obowiązkami 
Sekretarza Departamentu. Stosowano rozmaite ulgi, odsuwano wyroki” 
(s. 303).
Ta pointa fabuły jest nieoczekiwana. Limonow chce nam powie

dzieć, że natura ludzka jest ułomna i egoistyczna, a poglądy zależą 
od sytuacji, miejsca w strukturze społeczeństwa. Władza deprawuje, 
pozbawia humanizmu, wyjaławia uczuciowo, egoizm bierze górę nad 
ideałami. Państwo i prawo stają się wartościami nadrzędnymi, a roszady 
personalne nie mogą przynieść zmian - losy świata zostały przesądzone 
i potoczą się w wyznaczonym kierunku. Sygnalizując czytelnikowi tę 
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prawdę, Limonow objawia się jako pesymista i katastrofista. I jest w tym 
podobny do Zinowiewa, który w takiej samej tonacji przedstawił wizję 
ludzkości w XXI wieku.

*
* *

Książka 316, punkt nie należy do najlepszych osiągnięć Limo
nowa. Gatunek antyutopii był wykorzystywany przez wybitnych pisarzy 
i niełatwo stworzyć dzieło oryginalne. Zaprezentowana w utworze pro
gnoza futurologiczna jest mało odkrywcza. Porządek społeczny oparty 
na nierówności i dominacja elity rządzącej to typowe antyutopijne topo
sy. Również zwrócenie uwagi na rolę postępu naukowo-technicznego, 
zresztą u Limonowa w miarę dyskretne, nie należy do świeżych efektów.

Zaprezentowany w antyutopii Limonowa świat genologicznie może 
być określany jako powieć - ostrzeżenie. Autor jednak nie przeraża 
czytelnika, jak robili to Orwell czy Huxley, wizją przyszłości. Gdyby 
ludzkość chciała uniknąć losu zapowiadanego przez Limonowa, mu- 
siałaby ograniczyć przyrost naturalny. Koncepcja taka ma dziś swoich 
zwolenników, ale środki do osiągnięcia owego celu przez nią propo
nowane nie są do zaakceptowania dla wielu ze względów moralnych, 
religijnych, etycznych. Świadczą o tym dyskusje na temat aborcji, badań 
prenetalnych, kontroli urodzin, świadomego macierzyństwa, eutana
zji wreszcie. Byłoby uproszczeniem powiedzieć, że Limonow jawi się 
w swej antyutopii jako propagator planowego rozwoju demograficz
nego ludzkości.

Trudno uznać książkę Limonowa za ostrzeżenie przed groźbą wojny 
nuklearnej. To niezwykle popularne zwłaszcza w okresie zimnej wojny 
hasło ideologiczne obecnie mocno przyblakło. Nie można posądzać 
Limonowa, że podejmuje je właśnie dziś, widząc rosnące zagrożenie 
pokoju w świecie ze strony zwolenników agresji jądrowej.

Te dwa motywy potrzebne były Limonowowi po to, by zająć się pro
blemem starości i śmierci. Nie Znajdziemy jednak w jego utworze tego, 
co antyczni filozofowie nazywali commentatio mortis lub meditatio mor- 
tis, trudno się doszukiwać w tekście pogłębionego wyrazu fascinosum 
i tremendum. Pisarz rosyjski nie ucieka od tematu śmierci, ale ujmuje 
go swoiście. Bohater powieści, jak już sygnalizowaliśmy, nie obawia 
się śmierci jako faktu biologicznego, nie ma w nim także lęku eschato
logicznego. Dla współczesnego etapu rozwoju tanatologii znamienna 
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jest zaduma nad życiem i chęć oddalenia śmierci - pisał Hans Urs von 
Balthasar8. Celem działań Łukjanowa jest właśnie próba oddalenia 
śmierci. Nie w aspekcie biologicznym, bowiem w jego przypadku ze 
strony organizmu zagrożenia śmiercią nie ma. Łukjanow buntuje się 
przeciwko prawu, które każę uznać człowieka w określonym wieku 
za starego i niepotrzebnego, biernego socjalnie, stanowiącego ciężar 
dla społeczeństwa. Zachodzi wówczas sprzeczność między odczuciem 
indywidualnym a przyjętą normą.

8 Ks. W. Szewczyk, Kim jest człowiek. Zarys antropologii filozoficznej, Tarnów 1993, 
s. 81-82.

9 „Русский Журнал”..., s. 1-2.

Jedna z recenzentek książki 316, punkt ,B” napisała:
„Limonow gra z własną starością. Myślał on o starości - nie o śmierci, 

a właśnie o starości - kiedy jeszcze był bardzo młody. Wiedział, że będzie 
stary. Ale to nie strach przed starością, to świadomość tego, że ona 
przyjdzie”9.

Cytowana tu Ksienia Zorina podchodzi do antyutopii Limonowa jak 
do innych jego utworów, w których z reguły utożsamiano bohatera 
z autorem. W wypadku powieści 316, punkt autobiograficzność jest 
dość trudna do wykazania. Bez wątpienia zawód pisarza zbliża obie 
postacie; może jeszcze i to, że Limonow przebywał dość długo w Sta
nach Zjednoczonych. Bohater powieści jest postacią autonomiczną, 
bytem fikcyjnym i żyje wyłącznie w świecie fabuły. Nie przeczy to 
jednak tezie Zoriny, że na przykładzie Łukjanowa ukazuje Limonow 
własne doświadczenia - w tym stosunek do starości. Fabuła utworu, 
charakterystyka głównego bohatera nie pozwalają jednak utożsamiać 
obu postaci.

We wcześniejszych tekstach Limonowa autobiograficzność miała 
uzasadnienie czasowe - czas wydarzeń fabuły i biologiczny wiek auto
ra były zgodne. Limonow opowiadał o różnych etapach swego życia, 
nie był to oczywiście zapis kronikarski, lecz fikcyjna konstrukcja fabu
larna. Także miejsce wydarzeń utworu współgrało z biografią pisarza. 
Natomiast w powieści 316, punkt „B” czas fabuły nie zgadza się 
z chronologią życia autora. Limonow, jak pamiętamy, umieścił akcję 
swego utworu w roku 2015. Trwa ona krótko, bo zaledwie 11 dni i aż 
czterokrotnie nocą. Czas nasycony został obficie wydarzeniami, akcja 
jest dynamiczna i urozmaicona, rozmaite wątki krzyżują się ze sobą, 
doprowadzając do zaskakującego finału.
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Doświadczenie życiowe autora pozwoliło mu sprawnie nakreślić 
przestrzeń fabuły. Znane osobiście realia życia amerykańskiego dały 
możliwość odtworzenia topografii Nowego Jorku. Uplastyczniają ją 
amerykanizmy, którymi - w celu stworzenia kolorytu lokalnego - Li
monow posługuje się obficie. Czytelnika jego dzieł zaskoczyć może 
słownictwo: w odróżnieniu od innych utworów, szczególnie od amery
kańskiej trylogii, wyrazy wulgarne i obsceniczne pojawiają się rzadko. 
Jak widać, Limonow potrafi pisać „normalnym” językiem i, gdy chce, 
nie musi epatować leksyką ani szokować śmiałymi scenami erotyczny
mi.





Opowiadania

W twórczości Limonowa liczące się miejsce - zarówno pod względem 
ilościowym, jak i poziomu literackiego - zajmują opowiadania, ze
brane w następujące tomy: Amerykańskie wakacje (Amierikanski- 
je kanikuły), Zwykłe incydenty (Obyknowiennyje incidienty), Koniak 
„Napoleon”, Wielka matka miłości (Wielikaja mat’ lubwi), Moneta 
Andy Warhola (Monieta Endi Łorchoła), Obcy w nieznanym mieście 
(Czużoj w nieznakomom gorodie)1.

1 Opowiadania Limonowa były drukowane w czasopismach emigracyjnych („Sin- 
taksis”, „Muleta”). Pojedyncze opowiadania ukazywały się w kraju od roku 1989 (np. 
„Nasz sowriemiennik”, almanach „Koniec wieka”). 16 opowiadań weszło do tomu: 
Э. Лимонов, Смерть современных героев, Москва 1993, s. 144-382. W roku 1995 
wyszły dwa tomy opowiadań: Э. Лимонов, Коньяк „Наполе od', Москва 1995; Э. Ли
монов, Чужой в незнакомом городе, Москва 1995. Cytuję według dwu ostatnich 
wydań.

W tym krótkim gatunku epickim pisarz wypowiadał się często; jak 
się zdaje, w sposób szczególny odpowiada on jego talentowi literac
kiemu. Podobnie jak w powieściach z trylogii amerykańskiej, narrator 
jest uczestnikiem wydarzeń, tkwi zawsze wewnątrz nich, przez jego 
pryzmat ukazywane są opowiadane historie, do niego należy prawo 
komentarza i osądu. Często staje się również głównym bohaterem 
opowieści.

Narrator z opowiadań Limonowa to ta sama postać, którą pozna
liśmy w jego autobiograficznych powieściach amerykańskich. Przynoszą 
one noWe rysy do jego portretu, pozwalają lepiej poznać charakter, 
zapatrywania, zainteresowania. Wzbogacają i uwypuklają jego biogra
fię i nieważne jest, czy przedstawione w utworach fakty są w stosunku 
do wydarzeń z życia autora wierne i prawdziwe.

O związku z powieściami świadczy nie tylko obecność tego sa
mego narratora-bohatera, ale również całej galerii znanych nam już 
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wcześniej postaci, z reguły usytuowanych w tle, często epizodycznych. 
W większości są to kobiety związane erotycznie z bohaterem, wśród 
nich także Jelena, której zdrady długo nie może zaakceptować.

Kolejną kategorią literacką łączącą powieści amerykańskie z opo
wiadaniami jest przestrzeń, rozumiana zarówno jako kategoria geo
graficzna, jak i środowisko społeczne i kulturowe. Znana z trylogii 
wizja Ameryki i Nowego Jorku okazuje się jeszcze pełniejsza, bo
gatsza, zyskuje nowe charakterystyczne rysy. W tym małym gatunku 
prozy rozwijana jest tematyka urbanistyczna, przedmiotem opisu staje 
się głównie Nowy Jork, w którym Limonow wiele lat mieszkał, a po 
przeniesieniu się do Europy corocznie go odwiedzał. Miejscem fabuły 
niektórych opowiadań jest Kalifornia, Los Angeles i miasteczka na 
zachodnim wybrzeżu.

W cyklu Amerykańskie wakacje status społeczny bohatera-narratora 
jest inny niż w powieściowej trylogii nowojorskiej. Jego sytuacja życiowa 
uległa znacznej poprawie: wreszcie zaczęły się pojawiać książki i można 
było utrzymywać się z honorariów. Nie Znajdziemy więc w amery
kańskich opowiadaniach pobierającego zasiłek bezrobotnego Ediczki, 
jego kłopoty materialne nie stają się przedmiotem opisu. Wymienione 
w tytule słowo wakacje ma podwójne znaczenie: oznacza nie tylko, 
że Ameryka przestała być miejscem stałego pobytu, wrócił bowiem 
do Europy i osiadł w Paryżu. Podkreśla ono również, że pisarz może 
teraz żyć beztrosko, nie martwić się o codzienną egzystencję. Pozwala 
to więc ukazać nowe strony osobowości bohatera, w głównej mierze 
dotyczące sfery erotycznej.

Istotny rys do charakterystki bohatera wnosi opowiadanie, które 
dało tytuł całemu zbiorkowi - Amerykańskie wakacje. Spędza je boha
ter w Kalifornii, w niewielkim miasteczku nad oceanem, gdzie przeżyje 
nowe doświadczenie. W utworze pojawia się nigdy dotąd niespotykana 
w twórczości Limonowa postać - „porządna kobieta”. 26-letnia Julie 
to nauczycielka, nierozstająca się z Biblią protestantka, głęboko reli
gijna i dlatego, na tle znanej narratorowi rozpasanej obyczajowości, 
osoba staromodna: życie, jakie prowadzi, uporządkowane, toczące się 
ustalonym rytmem, wyda mu się kiczem. Porównujący się do Jamesa 
Deana i Humphreya Bogarta Edward nie jest w stanie takiego modelu 
egzystencji zrozumieć i zaakceptować:

„Potrzebuję zawsze czegoś nowego, nowego, nowego... Żywię się 
nowym” (s. 30).
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W świetle tej wypowiedzi zwracają uwagę dwa głęboko osobiste 
wyznania. Jedno z nich świadczy, że bohater zdolny jest do autorefleksji 
i spojrzenia na siebie z pozycji moralnych, aksjologicznych, jednak brak 
z jego strony deklaracji poprawy:

„Skrzywdziłem wiele kobiet. Jedna kobieta bardzo mnie skrzywdziła 
w tym życiu, a kilka skrzywdziło niezbyt głęboko. Ja natomiast skrzyw
dziłem cały batalion kobiet. I z pewnością będę rnusiał skrzywdzić jeszcze 
tyle samo” (s. 17).
Drugie wyznanie jest próbą usprawiedliwienia zerwania z Julie, 

wywołanego jej macierzyńskim stosunkiem do ukochanego;
„Mój ideał (...) to nie matka, nie opiekunka, nie potwór - matka 

z eposu starosumerskiego, nie bogini Demeter - androgyne!” - wyznaje 
bohater (s. 30-31).
Ta wypowiedź pokazuje bohatera jako wyznawcę prymitywnego 

hedonizmu, dla którego niedostępne są głębsze przeżycia ducho
we. Ten „maniak seksualny” (określenie z opowiadania East-Side - 
West-Side) miłość sprowadza jedynie do seksualności i opiewa ko
biety zawsze skłonne do przeżyć erotycznych, dla których uczucie, 
związek emocjonalny partnerów nie stanowi czynnika podstawowego. 
Mają one skłonność do perwersji i zboczeń, upijają się, nierzad
ko bywają alkoholiczkami, zażywają narkotyki, także te najbardziej 
niebezpieczne. Taka jest Stacy z opowiadania East-Side - West-Side, 
Eveline z Ekscesów, Lela i Elise z On the Wild Side. Niekiedy jednak 
tkwi w nich potrzeba głębszego związku, pragnienie oparcia się na 
mężczyźnie.

Jestem kobietą, niestety - mówi Diana z opowiadania Mój lejtnant - 
i corai bardziej chciałabym, żeby za mnie postanowiono o moim życiu, 
żeby ktoś mnie pewnie przez życie prowadził” (s. 49).
W Amerykańskich wakacjach pełno jest scen erotycznych, seks sta

nowi istotny wymiar istnienia. Dla bohatera staje się obok twórczości 
podstawą egzystencji. W ujęciu Limonowa jest naturalistyczny, bez 
zahamowań, nie ma granic. Jedno z najbardziej przesyconych ero
tyzmem opowiadań to On the Wild Side, gdzie nawet przywykłemu 
do obsceniczności narratorowi wydaje się, iż scena orgii z elementa
mi sodomii przekracza dozwolone granice i staje się nieestetyczna. 
W swoich opowiadaniach autor nie pomija żadnej okazji, by poka
zać nagość, opisać genitalia, przedstawić doznania zmysłowe w całej 
różnorodności form aktu seksualnego. Dla każdej z postaci znajduje 
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zrozumienie: dla biseksualnej Diany, dla pastora geja o skłonnościach 
pedofiskich, dla igraszek Eizy z buldogiem.

W opowiadaniu Jubileusz wujka Izi (Jubilej diadi Izi) przekonuje, że 
piszę o seksie „tylko wtedy, kiedy jest to potrzebne do charakterystyki 
określonej postaci (...) Nigdy w celu podniecenia czytelnika” (s. 111). 
Lektura opowiadań dowodzi jednak, że świat Limonowa jest panse- 
ksualny, a erotyka zdominowała pozostałe sfery życia, które toczy się 
według zasady: być - znaczy kopulować. Dobrze wyczuł istotę prozy 
Limonowa reżyser pragnący zrobić na podstawie jego utworów pierw
szy rosyjski film pornograficzny (opowiadanie Wesoły, potężny rosyjski 
seks - Wiesiołyj, moguczij russkij sieks).

Bohaterowie utworów Limonowa to w większości pechowcy, nieu
dacznicy, losers, a ci, jak twierdzi autor w pochodzącym z cyklu Koniak 
.Napoleon” opowiadaniu Deszcz (Dożd1), całą swą duszę „wkładają 
w lovemaking” (s. 309) Jedna z postaci uwiecznionych przez Limonowa 
w jego tekstach weryfikuje jednak stworzoną przez niego panseksualną 
wizję świata przedstawionego:

„Czytałam twoją książkę. No tę, gdzie opisujesz wydarzenia, w których 
wszyscy uczestniczyliśmy. To potworne, że takim widzisz świat... Wszystko 
przecież było zupełnie nie tak” (s. 311).

Zawartość treściowa opowiadań Limonowa nie sprowadza się wszak
że wyłącznie do opisów erotyczno-seksualnych. Utwory te są intere
sujące także pod innym względem: podobnie jak w przypadku powieści 
znajdujemy w nich wizerunek Ameryki. Limonow jawi się jako bystry 
obserwator, potrafiący dostrzec i ciekawie przedstawić różne frag
menty amerykańskiej rzeczywistości. Znakomicie, na przykład, wypa
da wizerunek nędznych hotelików, zamieszkałych w większości przez 
Murzynów i emigrantów nieudaczników. Świetny jest opis nocnego 
nowojorskiego metra, „złowieszczej maskarady” z tłumem monstrów, 
przekonująco ukazana została atmosfera grozy nocnego Południowego 
Bronxu czy Parku Centralnego.

W ironicznym świetle, z dużą dozą złośliwości przedstawia pisarz 
Hollywood (opowiadanie Ofiary Hollywoodu z cyklu Koniak .Napo
leon”). O tym „tradycyjnym żydowskim geszefcie” wspomina również 
w opowiadaniu Jubileusz wujka Izi. Porusza tu temat emigrantów 
żydowskich z ZSRR, którzy weszli w świat amerykańskiej mafii. Ty
tułowy bohater już po pięciu latach pobytu w Ameryce stał się mul- 
timilionerem, jednym z „ojców chrzestnych”. Z opowiadania prze
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bija wyraźna niechęć do takich Żydów emigrantów, a Izrael zostaje 
porównany do sztucznego tworu, to

„(...) homunculus, stworzony przez dwu szalonych uczonych - wuja Sama 
i wuja Joe (...) Izrael - to monstrum Frankenstein, zszyty z części dawno 
umarłych narodów” (s. 155).
W cyklu Koniak .Napoleon’’ został podjęty temat emigracji ro

syjskiej. W jednym z opowiadań - Portret znajomego zabójcy (Portriet 
znakomogo ubijcy) - Znajdziemy informacje o emigrantach, dla których 
jedynym ratunkiem jest welfare - pomoc społeczna dla bezrobotnych. 
Żyją oni w nowojorskim getcie rosyjskim, od swych współrodaków nie 
znajdują pomocy takiej, jakiej emigrantom Żydom udzielają organi
zacje żydowskie. Temat lepszego startu emigracji żydowskiej powraca 
w opowiadaniu tytułowym Koniak .Napoleon”, w którym znalazł się 
obrazek z życia redaktorów i pracowników gazety „Russkoje Dieło” 
(w rzeczywistości „Nowoje russkoje słowo”). „Być Żydem nad brze
giem Hudsonu było bardziej korzystne niż nad brzegami Moskwy” - 
zauważa narrator, jeden z dwu zaledwie Rosjan na dwudziestu pra
cowników gazety.

W opowiadaniu tym Limonow demitologizuje miasto, a właściwie 
naiwne z perspektywy Rosji wyobrażenie o Nowym Jorku, obniża 
jego rangę, porównując 56 ulicę Broadwayu, na której znajdowała się 
redakcja, do podobnych uliczek w małych ukraińskich miasteczkach. 
Limonow rysuje satyiyczny obraz redakcji, nie szczędzi złośliwości 
przy charakterystyce poszczególnych pracowników, w tym redaktora 
naczelnego, Andrieja Siedych, którego przedstawił w postaci Mojsieja 
Borodatych. Gazetę postrzega jako cmentarz idei, a związanych z nią 
ludzi - jako martwe dusze, przy czym to stwierdzenie przenosi na całą 
emigrację, zwłaszcza zaś na przedstawicieli jej dawnej fali. Dlatego ma 
szacunek dla Nabokowa, który „potrafił się wyrwać z getta, z kręgu 
martwych idei i poglądów” (s. 286).

Los emigranta jest tematem, który przewija sie przez wiele opowia
dań. W Zwykłych incydentach pojawia się retoryczne i gorzkie w swej 
wymowie pytanie: „co jest dobrego w emigracyjnym życiu?” (s. 145). 
Pisarz pokazuje, że na emigracji nierzadko spotykają się ludzie stojący 
kiedyś po obu stronach rzeczywistości radzieckiej - ci, którzy sta
wali się więźniami GUŁagu, i ci, którzy na GUŁag skazywali. Jedni 
z emigrantów potrafili się wpisać w nową rzeczywistość, zrobić karierę, 
jak fotograf Lońka Lubianicki z opowiadania Pierwszy punk (Pierwyj 
pank). Ci, którym się powiodło, bronią Ameryki, inni ją odrzucają. Do 
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tych ostatnich należy narrator wszystkich opowiadań, opisujący różne 
wydarzenia ze swego emigranckiego życia, związane z pracą, rozrywka
mi, przygodami erotycznymi - jego opowieści tworzą zbiorowy portret 
środowiska.

Tomik opowiadań Zwykłe incydenty (Obyknowiennyje incidienty) to 
szereg scen z życia emigranta rosyjskiego, którego losy zetknęły z inną 
cywilizacją, odmienną mentalnością, swoistym stosunkiem do świata. 
Opowiadanie Wielkie amerykańskie marzenie (Wielikaja amierikanskaja 
mieczta) ukazuje, jak trudno jest zmienić przyzwyczajenia i zaakcep
tować nową filozofię życia. Przybysze z „innego świata” odrzucają 
amerykańskie marzenie o karierze, awansie, opartym na zachłannej 
pogoni za pieniędzmi.

„Wasze marzenie - stwierdza bohater - to nie nasze marzenie. Nie 
po to zwiałem od budowania komunizmu, żeby tutaj (...) budować sobie 
przyszłość drobnego menadżera” (s. 137).

Postawa taka wynika ze stosunku do pracy, której etosu poprzedni sy
stem nie wpajał. Zatrudnieni w małej firmie emigranci swoje podejście 
do pracy tłumaczą inną filozofią życia, modelem egzystencji biedniej
szej, lecz za to nieśpiesznej i dzięki temu pełniejszej, bliższej natury. 
I dlatego zrozumiały jest dla nich temperament Murzynów: „czarni są 
tak jak my, Rosjanie” - zauważają (s. 147).

Inną bliską mu cechę Murzynów ukazał narrator opowiadania Mo- 
ther's Day, z tomu Moneta Andy Warhola. Prawdziwe ludzkie uczucia 
dostrzegł u nowojorskich prostytutek, które w Dniu Matki ciepło 
i z sentymentem wspominają dom rodzinny, rodziców, matki. Zapro
szony na wieczór z okazji Dnia Matki bohater opowiadania, dotąd 
„człowiek bez świąt” (s. 157), uświadamia sobie, iż jest istotą społeczną, 
że po to, by żyć autentycznie, potrzebni mu są ludzie: w ten sposób 
dokonuje się jego uczłowieczenie.

Natomiast w opowiadaniu, które dało tytuł zbiorkowi - Moneta 
Andy Warhola - opisuje rozczarowanie wywołane spotkaniem z ar
tystą traktowanym dotąd jako legenda sztuki współczesnej, geniusz 
naszych czasów, którego ujawniona małość spowoduje, że dotych
czasowe bóstwo pozbawione zostaje sacrum. Autor nie tylko de- 
mistyfikuje „fałszywego artystę”, lecz również wyśmiewa fałsz sztu
ki współczesnej, jej blichtr, pustkę i sztuczność. Opowiadanie mówi 
o emigrancie, który zrobił karierę, lecz zauważmy, że Warhola demi
tologizuje autor, któremu się to nie udało. Podobnie, chociaż problem 
ma także inne aspekty, jest w przypadku innej wielkiej postaci emigra
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cji - Aleksandra Sołżenicyna. Odpychający, brutalnie desakralizujący 
jego portret znalazł się w opowiadaniu Ech, pan tylko przemknął 
trójką (Ach, barin tolko w trojeczkie promczałsia). Limonow wyraża 
się o pisarzu pogardliwie „brodacz”, nazywa go ironicznie, jak wielu 
innych ideowych przeciwników autora Jednego dnia Iwana Denisowi- 
cza, Idolem, narodowym prorokiem, narodowym katorżnikiem, me- 
galomaniakiem. O jego głosie mówi, że jest „nieprzyjemny, kłótliwy, 
beztabakowo-bezalkoholowo-bezseksualny. Piskliwy” (s. 243). Odpy
chająca jest dla Limonowa świętoszkowata intonacja i moralizujące 
mowy Sołżenicyna, chce wywołać niechęć do pisarza, podkreślając 
jego skąpstwo: „Powiadają ludzie, że brodacz jest sknerą, jak rzad
ko kto. Jak kułak trzyma pieniądze w pończosze” (s. 248). Powta
rza chętnie rozpuszczane przez władzę pogłoski, że „w GUŁagu się 
nie przepracowywał, urządził się jako uczony” (s. 246). Wrogą pi
sarzowi postawę Limonowa nadobitniej charakteryzuje stwierdzenie: 
„Doniósł na swój naród w Archipelagu” (s. 250). Takimi wypowie
dziami autor opowiadania włącza się do nagonek na Sołżenicyna 
z prasy radzieckiej i ataków na pisarza ze strony środowiska lewi
cowej emigracji rosyjskiej2. Jego opowiadanie należy do najbardziej 
brutalnych i dyskredytujących napaści na wybitnego pisarza rosyj
skiego.

2 Patrz szerzej L. Suchanek, .Literatura rosyjska jest tam, gdzie znajdują się pisarze 
rosyjscy" .... s. 29-40; tegoż, Почему русские ссорятся. О публицистике эмиграции, 
„Литературные новости” 1993, Nr 47-48, s. 22.

Inna znana w środowisku emigracji rosyjskiej postać, Irina Iłowajska 
de Alberti, pojawia się w opowiadaniu Zwykli szpiedzy (Obyknowiennyje 
szpionkt), którego już sam tytuł ma charakter demaskatorski. W utwo
rze tym, którego fabuła rozpoczyna się pod koniec roku 1974, sięga 
autor do początków swej drogi emigranta, przez Wiedeń i Rzym pro
wadzącej do Stanów Zjednoczonych. Właśnie w Rzymie, w Asocjacji 
Literatury Międzynarodowej, trudniącej się wysyłaniem do Związku 
Radzieckiego książek, które tam ze względu na cenzurę ukazywać się 
nie mogfy, zatrudniona była Iłowajska. Limonow ukazuje powiązania 
tej organizacji, zajmującej się zbieraniem informacji o ZSRR, z wy
wiadem amerykańskim, słynnym CIA. Etatowym współpracownikiem 
CLA jest według Limonowa, także dyrektor Instytutu, Ludmiła Torn, 
„specjalistka od dysydentów”.

Odrzucając propozycję napisania o Armii Radzieckiej czy o nastro
jach w środowiskach robotniczych, Limonow demaskuje jako zdrajców 
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tych dysydentów, którzy „nadzwyczaj spokojnie każdego dnia sprzedają 
swoją Ojczyznę w formie ustnej i pisemnej” (s. 232).

Opowiadanie Zwykli szpiedzy obejmuje duży obszar czasowy i prze
strzenny. Jego poszczególne epizody rozgrywają się w Rzymie, No
wym Jorku i Paryżu. W tym ostatnim mieście spotyka po latach Irinę 
Iłowajską de Alberti, obecnie redaktora naczelnego znanego pisma 
„Russkaja Mysi”, które, zdaniem Limonowa, powinno nosić podtytuł 
,gazeta amerykańska, wydawana przez CIA w Paryżu w języku rosyj
skim”.

Paryż pojawia się w opowiadaniach Limonowa rzadziej niż No
wy Jork; jego opisy nie mają tak drapieżnego charakteru, choć i tu 
nie brak akcentów krytycznych pod adresem porządków francuskich. 
Obraz wszechpotężnej machiny biurokratycznej, skorumpowania, ku
moterstwa wyłania się z opowiadania Mowa „dużego gardła" w pro
letariackiej czapce (Riecz ,Jbolszoj głotki” w proletarskoj kiepoczkie), 
przedstawiającego perypetie pisarza w związku ze staraniami o oby
watelstwo francuskie.

O paryskim etapie życia narratora-bohatera, mówi, tytułowe opo
wiadanie kolejnego zbiorku - Wielka matka miłości (Wielikaja mat’ lu- 
bwi)3, mające jako tytuł fragment wiersza Limonowa. Jak wiele innych 
tekstów, oparte zostało na materiale biograficznym: gdy Limonowowi 
nie udało się zrobić kariery w Nowym Jorku - w maju 1980 roku zna
lazł się w Paryżu. Nadszedł długo oczekiwany sukces i w księgarniach 
ukazała się pierwsza i jedyna dotąd opublikowana książka. Przez jakiś 
czas nie była dostrzegana przez krytykę, ale później zauważono ją 
w przestiżowym piśmie „EExpress”, gdzie w recenzji podkreślono, że 
u Rosjan pojawił się wreszcie normalny pisarz.

3 Opowiadanie pochodzi z tomu Э. Лимонов, Смерть современных героев. Ро
ман, Рассказы, Москва 1993.

Sukces literacki nie współgrał z nastrojem i dobrym samopoczu
ciem, w życiu narratora-bohatera rozpoczął się okres udręczającej 
samotności:

„(...) tej zimy pogardzałem ludźmi jak nigdy przedtem ani potem” (s. 6). 

Samotność w wielkim mieście to temat częsty w literaturze. Opo
wiadanie pisarza rosyjskiego wyrosło z przekonania, że są granice 
samotności - i człowiek, nie mogąc zbyt długo pozostawać sam, musi 
wrócić do ludzi. U Limonowa, do czego pisarz nas już przyzwyczaił, 
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ten powrót odbywa się w sferze erotyki. Życie jego bohatera rozpada 
się na dwie fazy - okres samotności i erotycznego rozpasania:

„Znowu tkwię po gardło w grzechach i rozpuście świata” (s. 23).
Typowe dla Paryża wychodźców międzynarodowe środowisko, w któ
rym obraca się bohater opowiadania, a mamy tam Rosjanina, Jugo
słowianina, Latynoskę, Amerykankę, ochoczo oddaje się erotycznym 
zabawom, orgiom, w których zboczenia i perwersje są elementem natu
ralnym. Ludzi tych, obcych i wyalienowanych w kraju zamieszkania, na 
różny sposób przeżywających na emigracji doskwierającą samotność, 
połączył seks, lecz okazał się spoiwem wątłym. Niespodziewanie na po
wierzchnię zaczęły wydobywać się uczucia, które okazały się silniejsze, 
bowiem tkwią one immanentnie w naturze ludzkiej. Połączona czy
stym seksem „rodzina” rozpadła się: „jako przyczyny posłużyły zawiść, 
duma, egoizm” (s. 26).

Epilog opowiadania to nie jedyna nauka, jaką życie daje bohaterowi. 
Ujawnia się w nim jeszcze jeden wątek - poznawania drugiego. Pozwoli 
to łatwiej pogodzić się z utratą ukochanej, która teraz ukaże się 
w innej postaci, zniknie jej zniewalający urok, a wady przewyższą 
zalety. Ubóstwiana Jelena z powieści To ja - Ediczka przekształci 
się w próżną, egoistyczną, powierzchowną, niezdolną do głębokiego 
uczucia, obcą kobietę:

„W ciągu miesiąca przeżytego z nią w Paryżu zdążyłem wyjaśnić w jej 
charakterze więcej niż w ciągu kilkunastu lat naszego wspólnego życia 
w Moskwie i Nowym Jorku” (s. 9).
W kolejnym tomie opowiadań Limonowa - Obcy w nieznanym 

mieście (Czużoj w nieznakomom gorodie) znalazła się opowieść o in
nej kobiecie w życiu Limonowa. Życie osobiste (Licznaja żizn’) opisuje 
kryzys, jaki nastąpił w kilkuletnim związku z Nataszą, piosenkarką w re
nomowanym paryskim klubie nocnym: bohatera opowiadania spotyka 
zdrada ze strony kochanej kobiety, podobnie jak stało się to w Nowym 
Jorku z Jeleną.

Wiele nowego do sylwetki narratora-bohatera wnosi opowiadanie 
W stronę Leopolda (W storonu Leopolda). Dowiadujemy się z niego, 
że nie lubi muzyki klasycznej, nienawidzi Lwa Tołstoja, Czechowa 
uważa za nudnego pisarza obyczajowego końca XIX stulecia, ceni 
natomiast Iwana Gonczarowa, którego powieść Obłomow postrzega 
jako prekursorską wobec dzieł N. Sarrault czy M. Butora. Wyznaje, że 
nie lubi być porównywany do Henry Millera, swe poglądy traktuje jako 
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niejednoznaczne ideowo, obok elementów lewicowych znajduje w nich 
takie prawicowe. Odkrywa również swe marzenie na przyszłość - 
spróbować władzy, chociaż stwierdza:

„(...) z logicznego punktu widzenia nie mam absolutnie żadnych szans” 
(s. 384).

Lecz dodaje:
(rJeśli być rozsądnym i poważnym, to niczego się w życiu nie zrobi. 

Nawet do Moskwy nie mógłbym przyjechać z Charkowa, przecież biorąc 
rozumowo, bez zameldowania i pracy oczekiwała mnie w Moskwie śmierć 
głodowa. Ale przyjechałem i nie umarłem... W Nowym Jorku powinienem 
był się zapić, umrzeć pod mostem, znaleźć w więzieniu... A może to my 
sami ściągamy nieszczęście na swój los i stajemy się wielcy na tyle, na ile 
wystarczy nam zuchwałości, by uwierzyć. To znaczy, sami określamy swą 
wielkość?” (s. 384).
Paryż ekskluzywnych lokali, nocnych klubów (słynny rosyjski „Ra

sputin”), z kreacjami od Pierra Cardina, z wytrawnymi szampanami 
stał się w opowiadaniu Zamek (Zamok) z cyklu Koniak .Napoleon” 
tłem mizoginicznej opowieści o fascynacji, obsesji wręcz, starego pi
sarza piękną młodą Rosjanką. Jej popularne rosyjskie imię Swietłana 
zmienia na poetyckie - Swietonosnaja, wierzy, że potrafi jego życie 
opromienić nowym światłem. Jest dla niego wcieleniem kobiecości, 
piękna, ciepła. W jego pisarskiej wyobraźni stanowi połączenie Nastasji 
Filipowny, Soni Marmieładow, Nataszy Rostowej i Anny Kareniny.

Dla narratora, pisarza, z którym była dotąd związana, Swietłana 
okazuje się istotą janusową, o dwu obliczach. To dziewczyna z komu
nalnego mieszkania na Arbacie, z której przebija zwierzęce pragnienie 
życia. Jest egoistyczna i żądna wrażeń, a dzięki staremu pisarzowi może 
bywać w wytwornych lokalach, pić drogiego szampana. Okaże się dla 
niego femme fatale. Opowieść kończy się samobójczą śmiercią Da
wida, a Swietłana po powrocie z egzotycznej podróży na wiadomość 
o śmierci pisarza powie:

„Odebrał sobie życie?.. Tak, tak, ktoś mi mówił, że popełnił sa
mobójstwo, przypominam sobie” (s. 284).
Spośród innych europejskich miast w opowiadaniach Limonowa 

występuje Antwerpia. Utwór o powolnej narracji Obcy w nieznanym 
mieście opisuje wrażenia przybysza, który stara się oswoić rzeczywistość 
z obco brzmiącymi nazwami ulic. Pisarz chce odmalować ciekawość 
zwiedzającego, który wbrew oczekiwaniu odkrywa w cudzym świecie 
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swojski element: bazar z napisami w języku rosyjskim, przeznaczony 
dla marynarzy, którzy tu dokonują zakupów.

Miejscem akcji jednego z ciekawszych opowiadań Limonowa został 
Londyn, gdzie poeta w 1980 roku zdobył brązowy medal na Poe- 
try Olimpics - prestiżowym konkursie poetyckim. Tytułową postacią 
jest 91-letnia Salomea Galpern, ongiś, w latach dziesiątych naszego 
stulecia słynna petersburska piękność, w której zakochany był bez wza
jemności Osip Mandelsztam, o czym świadczy jego wiersz Sołominka. 
We wspomnieniach starej damy Mandelsztam to „raczej ponury młody 
człowiek, niepozorny i nieładny” (s. 361), nieprzyciągający uwagi jako 
mężczyzna:

„Nie wzięłabym go sobie za kochanka. Blok na przykład to inna 
sprawa. Błok był piękny” (s. 363).
A. Żółkowski interpretuje opowiadanie jako pojedynek z Mandel- 

sztamem, lecz nie na teksty - tu szanse Limonowa były niewielkie. 
Żółkowski widzi w utworze motyw odbijania kobiety literackiemu prze
ciwnikowi. Jego zdaniem, Limonow „życie swoje przedstawia często 
jako łańcuch rastignakowsko-sorelowskich zwycięstw nad konkurenta
mi wyższej rangi”4.

4 А. Жолковский, Лимонов на литературных олимпикс (О рассказе „Красави
ца, вдохновляющая позпиГ), „Синтаксис”, Nr 29, s. 150.

Emigrant Limonow opisuje nie tylko świat swego osiedlenia. Myśl 
jego często kieruje się ku ojczyźnie, jak niegdyś Hercen patrzy na nią 
z tamtego brzegu. Jednak w odróżnieniu od redaktora pisma „Kołokoł” 
nie interesują go fundamentalne problemy państwa, ustroju, narodu. 
Nie patrzy na swój kraj z pozycji myśliciela, ideologa, historiozofa, 
nie tworzy teorii ani koncepcji światopoglądowych. Nie przedstawia 
go także, jak większość współczesnych mu emigrantów, jednoznacznie 
krytycznie. Na odwrót, rozczarowany do Zachodu, stara się dostrzec 
w swoim kraju ojczystym cechy pozytywne. Podobnie jak Zinowiew nie 
koncentruje się na represjach i wynaturzeniach systemu. Interesuje go 
życie człowieka, który daleki był od doświadczenia GUŁagu, i dlate
go pisarz prezentuje swoją prawdę o Związku Radzieckim, o kraju, 
którego nie opuścił z pobudek ideowych, odrzucając jako obcy i wrogi 
system polityczny. Nie będąc apologetą komunizmu, jest przywiązany 
do swej ojczyzny, nie stara się jej kompromitować, co z drugiej strony 
nie znaczy, iż postrzega ją w tonacji sielankowej.
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Limonow w swoich opowiadaniach wspomina Rosję, gdy opowia
dając o kraju pobytu, potrzebuje materiału porównawczego - chce 
wówczas ukazać różnicę między systemami, modelami kultury, ludzki
mi zachowaniami. Temat rosyjski pojawia się wówczas na marginesie 
innego problemu czy wydarzenia, jest opowieścią epizodyczną. Tak 
dzieje się w opowiadaniu Mother’s Day, w którym przy okazji tego 
święta wspomina swą matkę.

Ale są także utwory, które w całości niemal dotyczą kraju ojczyste
go i wspomnień młodości. Życie w Charkowie, środowisko robotnicze, 
pracę w brygadzie montażystów przedstawia Limonow w opowiadaniu 
Do pełnoletności (Do sowierszennoletija) ze zbioru Moneta Andy Warho
la. W znacznym stopniu zbliża się ono do gatunku „produkcyjniaka”, 
jednocześnie jest relacją o dorastaniu, wchodzeniu w prawdziwe życie, 
kształtowaniu charakteru. Charkowskie wspomnienia wchodzą również 
do opowiadania Mowa ,dużego gardła" w proletariackiej czapce (Riecz 
Jjolszoj głotki” w proletarskoj kiepoczkie). Jego tematem jest strajk 
hutników, spowodowany obniżeniem zarobków, który dla młodego 
bohatera opowiadania był szkołą charakteru. Limonow opisał wyda
rzenie, o jakim nie można było przeczytać w oficjalnych środkach 
przekazu, bowiem w społeczeństwie radzieckim ta forma protestu nie 
mogła występować.

„My nie byliśmy akademikami, których można przepędzić z Akade
mii - czytamy w opowiadaniu - nie byliśmy kandydatami nauk, można 
nie dopuścić, by stali się oni doktorami, nie byliśmy nawet studentami 
i nie można było nas wyrzucić z uniwersytetu. Nas już dawno zewsząd 
wypędzono bądź przynajmniej nigdzie nie wpuszczono. Nie baliśmy się” 
(s. 164).
Te reminiscencje z przeszłości są zapowiedzią utworów, które w roz

budowanej postaci, wielowątkowo i w sposób pogłębiony ukażą przed- 
emigracyjny, rosyjski etap życia Limonowa. Zwarta forma opowiadania 
nie daje możliwości takiego prezentowania biografii bohatera. Nie po
zwala ona na zbudowanie świata przedstawionego i fabuły tak, by 
ukazać rzeczywistość w jej złożoności i wielowymiarowości. Dlatego 
Limonow sięgnie po większą formę genologiczną, bardziej adekwatną 
do twórczego założenia i ideowej pozycji autora, który chce dać swoją 
wizję świata, daleką od krytycyzmu literatury opozycyjnej.



Publicystyka Limonowa

I. Manifest nacjonalizmu rosyjskiego

Eduard Limonow, podobnie jak Aleksander Sołżenicyn, Aleksander 
Zinowiew, Andriej Siniawski, Władimir Maksimów i wielu innych 
jeszcze pisarzy rosyjskich, ma w swym dorobku oprócz utworów li
terackich także teksty publicystyczne. Mieszczą się one w bogatym 
nurcie publicystyki światopoglądowo-politycznej, podejmującej ważną 
problematykę dnia dzisiejszego. Autorów takich tekstów interesują 
fundamentalne sprawy narodu, państwa, jednostki, ustroju, systemu, 
władzy, gospodarki, kultury. Dotykając bezpośrednio aktualnej te
raźniejszości, mają odniesienie do historii, bez której wytłumaczenie 
wielu zjawisk nie jest możliwe.

Jak zawsze w publicystyce, autorzy chcą oddziaływać na współczesne 
im społeczeństwo, kształtować świadomość odbiorcy, przedstawiając 
i odpowiednio naświetlając fakty i zagadnienia. Owo naświetlanie, 
interpretowanie i waloryzowanie wiąże się z postawą autora, jego 
poglądami, systemem filozoficznym, koncepcją ideową, ze światem 
wartości. Używane argumenty, ilustrowane przykładami z otaczającej 
rzeczywistości, są dowodami na korzyść prezentowanej tezy i propa
gowanej idei, bądź na odwrót, mają obalać koncepcje przeciwnika, 
wykazywać ich błędność czy szkodliwość.

Zaangażowana publicystyka bywa z reguły polemiczna, emocjonal
na, tendencyjna, a wszystkie te właściwości wpływają na charakter 
wypowiedzi, na formę językowo-stylistyczną. Wywód myślowy, respek
tujący rygory naukowej metody rozumowania, może przy dociekaniu 
problemu sąsiadować z obrazami poetyckimi, chwytami retoryczny-
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mi, błyskotliwymi skojarzeniami, paradoksalnymi sformułowaniami, 
aforyzmami, gorącymi apelami.

W piśmiennictwie rosyjskim ostatnich dziesięcioleci prężny nurt sta
nowiła krytyczna wobec systemu publicystyka dysydencka. Atakowała 
ona komunistyczny model społeczeństwa zamkniętego, represywną 
ideologię, wady i wynaturzenia ustroju oraz autokratycznego państwa, 
postulowała detotalitaryzację i dekomunizację.

Stawiane diagnozy i proponowane drogi zmian różniły się między 
sobą znacznie: opozycjoniści, mając wspólnego wroga i jeden cel ata
ku, z rozmaitych pozycji wypowiadali swe poglądy. Ich spektrum 
było rozległe - od zdecydowanego antykomunizmu, głoszącego ko
nieczność likwidacji systemu (A. Sołżenicyn, W. Bukowski), do prób 
uzdrawiania go z pozycji komunizmu „z ludzką twarzą”, słusznego 
w swych marksistowsko-leninowskich założeniach, lecz wypaczonego 
przez stalinowski kult jednostki, będący jedynie pseudosocjalizmem 
(„łżesocializm”) - w wypadku Roja Miedwiediewa.

Naturalnym przedłużeniem i uzupełnieniem piśmiennictwa dysy- 
denckiego samizdatu była publicystyka emigracji. Ona również sta
nowi dowód niejednorodności opozycji wobec reżymu, ukazuje, jak 
różnorodne były jej odcienie i jak odmienne stawiano sobie cele1. 
Władimir Bukowski jest autorem głośnego tekstu Dlaczego Rosjanie 
się kłócą?2 (Poczemu russkije ssoriatsia?). Odpowiedź na postawione 
w tytule tego artykułu pytanie musi wywoływać kolejne pjrtanie: o co 
Rosjanie się kłócą? Patrząc pod takim kątem na publicystykę opozycji, 
stwierdzamy, że zakres poruszanych problemów jest rozległy, domi
nują wszakże kwestie podstawowe, fundamentalne dla bytu narodu 
i egzystencji jednostki oraz statusu państwa. Ujmowane są w odnie
sieniu do przestrzeni geoetnicznej, geopolitycznej oraz czasu: poprzez 
opis i analizę relacji teraźniejszość - przeszłość mają przynieść wizję 
futurologiczną, która nierzadko przekształca się w utopię, z reguły 
retrospektywną.

1 Patrz o tym L. Suchanek, .Literatura rosyjska jest tam, gdzie znajdują się pisarze 
rosyjscy" ..., s. 29-47.

2B. Буковский, Почему русские ссорятся, „Континент” 1980, Nr 23. Patrz także 
Л. Суханек, Почему русские ссорятся. О публицистике эмиграции ..., s. 22.

Zagadnienia takie były podnoszone przez rosyjskich myślicieli i ideo
logów od dawna, a najwyraźniej zaznaczyły się w dyskusjach dwu 
przeciwstawnych obozów - słowianofilów i okcydentalistów, by odżyć 
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w doktrynie euroazjanistów3. Przybierały postać koncepcji filozoficz
nych, historiozoficznych, ideologicznych.

3 Patrz L. Suchanek, Россия, Европа и Восток в концепции евразийцев, „Slavia 
Orientalis” 1994, Nr 1, s. 25-26; Евразия. Истортескиевзглядырусскихэмигрантов, 
Москва 1992.

4 Л. Оников, КПСС: анатомия распада. Взгляд изнутри аппарата ЦК Москва 
1996.

5Э. Лимонов, Убийство часового, Москва 1993. Cytuję według tego wydania. 
Pozycję ideową autora, jego poglądy oraz pewne motywy i tematy tej książki porównuje 
A. Rogaczewski z działaniem i pisarstwem atamana Piotra Krasnowa (1869-1947). Patrz 
A. Rogachevskii, Dangerous Liaisons: Eduard Limonov and Ataman Krasnov, „Slavica 
Helsingiensia et Tartuensia”, V. Модернизм и постмодернизм в русской литературе 
и культуре, Helsinki 1996, s. 419-439.

Krach komunizmu jako ideologii, próby zmiany systemu podjęte 
przez Gorbaczowa (pieriestrojka, głasnost’), rozpad Związku Radziec
kiego, rozwiązanie KPZR4, sytuacja ekonomiczna kraju (terapia szo
kowa), nowy rozkład sił na arenie politycznej i walka o władzę spowo
dowały ożywienie wypowiedzi na temat postkomunistycznego modelu 
cywilizacyjnego Rosji. Wolność wypowiedzi sprawiła, że dylematy ro
syjskie stały się bardziej widoczne: spolaryzowała ona stanowiska, 
mocniej je uwyraźniła. Obok niechęci do starego systemu pojawiła 
się nostalgia za potężnym imperium i porządkami społecznymi, do 
których zaadaptował się człowiek radziecki - homo sovieticus.

*

* *

W dorobku Limonowa znajduje się książka Zabójstwo strażnika 
(Ubijstwo czasowogo)5, poświęcona wydarzeniom z lat 1991-1992 (25 
sierpnia 1991 - koniec listopada 1992). Poprzedza ją Wstęp autora 
(Priedisłowije awtora), spełniający rolę argumentum - krótkiego stre
szczenia, referującego przede wszystkim zawartość ideową utworu. 
Limonow piszę:

„Zabójstwo strażnika - to książka emocjonalna i skierowana bez
pośrednio do osób o tych samych poglądach, do obywateli” (s. 5).

Podkreśla w ten sposób podmiotowy punkt widzenia, wysuwa na 
plan pierwszy osobę autora, akcentuje subiektywność przekazu. Takie 
właściwości książki są możliwe dzięki temu, że pisarz nie zajmuje 
wyłącznie pozycji komentatora, lecz staje się również świadkiem i ak
tywnym uczestnikiem wydarzeń.
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Limonow informuje także o formie genologicznej tekstu, utrzyma
nego w literackim gatunku eseju. We wstępie pojawia się inne je
szcze określenie utworu - „dziennik obywatela”. Jest więc Zabójstwo 
strażnika dziełem genologicznie synkretycznym, a o jego kompozycji - 
linearnym układzie chronologicznym - decyduje bieg i waga wyda
rzeń. Zgodnie z prawami gatunku dziennika, zapisy są zróżnicowane 
tematycznie i przybierają najbardziej efektywne z punktu widzenia 
celu formy. We Wstępie Limonow wymienia jedną z nich - rodzaj ne
krologu, poświęconego tytułowemu strażnikowi. Wykorzystuje także 
reportaż z pola walki, sprawozdanie, regulamin wart (Ustaw karaul- 
noj służby). Pragnąc ułatwić czytelnikowi lekturę książki Limonow we 
Wstępie oraz w poszczególnych rozdziałach (Testament Dżyngis-chana, 
Plemiona) ujawnia źródła intelektualne swego światopoglądu, filozofii 
życia i ideologii. W jego koncepcji rzeczywistości - na poziomie jed
nostek, grup społecznych, narodów - zasadę fundamentalną stanowi 
działanie instynktu agresji. Instynkt ten i będącą jego pochodną agre
sywność Limonow waloryzuje pozytywnie, odwołując się do koncepcji 
Konrada Lorenza. W książce Tak zwane zło6 badacz ten nie uznał 
instynktu agresji za patologię, lecz za jeden z podstawowych popędów 
naturalnych. Limonow napisał o tym:

6K. Lorenz, Tak zwane zło, Warszawa 1972. Cytuję według tego wydania.
7 Patrz M. Bohun, Kontrrewolucja i pesymizm. Filozofia społeczna Konstantina Le

ontjewa, Kraków 2000, s. 95, 128 i n.

„Konrad Lorenz przecież udowodnił (spotkawszy się z totalną wro
gością kolegów uczonych i opinii publicznej «cywilizowanych krajów»), że 
agresywność jest fundamentalnym, najważniejszym instynktem człowieka. 
Że występowanie u jednostki agresywności nie jest wadą, nie jest chorobą, 
lecz zaletą” (s. 6-7).
Ideę przemocy (nasilije) jako cnoty zapożycza Limonow także z pism 

Konstantina Leontjewa7. Agresywność jako podstawa jego koncepcji 
ma swe źródło również w strategii Dżyngis-chana oraz naukach sie
demnastowiecznego japońskiego samuraja-mnicha, Ioshi Jamamoto. 
Limonow odwołuje się ponadto do pism Zygmunta Freuda, akcen
tującego obecność w istocie ludzkiej dużej dozy agresywności. Wybit
ny psycholog nawiązywał z kolei do teorii Hobbesa, sformułowanej 
w łacińskiej maksymie - homo homini lupus.

Limonow stworzył swoją koncepcję z kilku źródeł inspiracji, w więk
szości heterogenicznych i potraktowanych powierzchownie. Jej pod
stawę stanowi teoria Lorenza, wykorzystana tendencyjnie, wybrał z niej 
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bowiem te jedynie stwierdzenia, które mógł dopasować do własnej 
ideologii. K. Lorenz mówił „o agresji, to znaczy popędzie do wal
ki, tkwiącym w zwierzęciu i człowieku, a skierowanym na członków 
własnego gatunku” (s. 21). Uznał ją za jeden z podstawowych popędów, 
przyczyniający się do zachowania życia i gatunku. Limonow po
minął całkowicie te niezwykle istotne fragmenty teorii popędu agresji, 
w których Lorenz, uczony humanista, zwraca uwagę na kierowanie 
agresji - zarówno w świecie zwierząt, jak i w społeczności ludzkiej - 
na tory nieszkodliwe, „które u człowieka dyktuje świadome poczucie 
moralności” (s. 25). Lorenz tłumaczy także przyczyny wadliwości nie
których funkcji ludzkiej agresywności, poświęcając tym zagadnieniom 
odrębny rozdział o znamiennym tytule Wyznanie nadziei.

W tekście Limonowa, w obrębie jego uproszczonej i sprymitywizo- 
wanej koncepcji agresji, słowo ‘moralność’ się nie pojawia. Uznana za 
czynnik jednoznacznie pozytywny, agresja została ukazana jako główny 
i najlepszy mechanizm regulujący życie jednostki, grup społecznych 
i całych narodów. W ujęciu i interpretacji Limonowa świat, zbudowa
ny na wrogości oraz przemocy indywidualnej i zbiorowej, jest areną 
walki. Wybiera taką filozofię życia oraz strategię postępowania, prze
ciwstawiając się głoszonej - jego zdaniem - przez rządy Gorbaczowa 
i Jelcyna filozofii słabości, taktyce „rozbrajania” człowieka i narodu. 
Limonow pragnie przeto zwrócić im naturalny instynkt agresji:

„(...) tylko odważny, agresywny stosunek do otaczającego nas świata jest 
w stanie obronić nas przed cudzą agresywnością” (s. 30).
Propagowana przez Limonowa filozofia siły i agresji, będąca prze

ciwieństwem personalistycznej filozofii dialogu, ukierunkowana jest 
na walkę. Jej wyrazem na płaszczyźnie języka staje się terminologia 
wojenno-batalistyczna. Posługiwanie się nią charakterystyczne było dla 
rosyjsko-radzfeckiego języka ideologii i propagandy. Ekspansja leksyki 
wojennej w język polityki była zabiegiem, mającym formować mental
ność ludzi radzieckich.

„Tendencja ta - piszę I. Ziemcow - nie jest oczywiście przypadkowa. 
Celem takiej ekspansji jest sugerowanie wyobrażenia o ZSRR jako o jed
nolitym, znajdującym się w stanie oblężenia obozie wojennym, w którym 
ludzie radzieccy powinni zachowywać się jak żołnierze”8.

И. Земцов, Советский политический язык..., s. 13.

Limonow wychodzi z podobnej przesłanki, prezentując rzeczywistość 
jako teren nieustającej bitwy.
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Podobnie jak u ideologów systemu sowieckiego, w książce Limono
wa akcentowane jest zagrożenie ideowe, któremu należy dać odpór. To 
obowiązek obywatelski tych wszystkich, do których Limonow adresuje 
swój „dziennik obywatela”. Słowo obywatel (grażdanin), wprowadzone 
do obiegu w myśli politycznej i literaturze przez dekabrystów, posiada 
jednoznacznie pozytywne konotacje i Limonow zastrzega je wyłącznie 
dla swych współtowarzyszy ideowych. Grażdanin - to człowiek idei, 
zatroskany o los swego kraju i przedkładający dobro ojczyzny, dobro 
wspólne ponad interes osobisty.

Jako grażdanina przedstawia Limonow marszałka Siergieja Achro- 
miejewa, który po nieudanym puczu we wrześniu 1991 roku popełnił 
samobójstwo. Marszałek Achromiejew to postać z tytułu książki - 
strażnik. Esej Limonowa został zbudowany na tej właśnie metaforze, 
która jest, jak to wyjaśnia autor, podwójnie symboliczna:

„Pierwszy ciąg symboliczności: marszałek Achromiejew to podle za
bity Stażnik naszej Ojczyzny. Symbolizuje on Armię - naszego obrońcę 
(...) Drugi ciąg symboliczności: w obrazie Strażnika widzę także Rosję, 
powołaną do tego, by być Strażnikiem przestrzeni euroazjańskich” (s. 6). 

W świecie pokazywanym jako walka Armia odgrywać musi główną 
rolę i Limonow poświęca jej sporo uwagi. W rozdziale Męstwo ducha 
(Duchownoje mużestwo) dominuje żal i oburzenie z powodu faktu, 
że Armia Radziecka, która od połowy lat pięćdziesiątych znajduje 
się w stadium dekadencji, w okresie chaosu lat dziewięćdziesiątych 
utraciła swe męstwo.

Grono „strażników”, do których zalicza się również sam autor, 
chętnie porównujący się do legendarnego marynarza z „Potiomkina”, 
jest niemałe. Zalicza do nich Limonow tych, którzy 8-9 i 23 lute
go oraz 17 marca 1992 roku manifestowali w Moskwie pod różnymi 
sztandarami (czarno-żółto-złotymi i czerwonymi), wznosząc hasła: .Jel
cyn Judasz”, „Zdrada”, „Związek Radziecki”. Protestujący stanowili 
zwartą, jednolitą masę, jednostka była tylko częścią grupy, „ja” zlewało 
się z „my”. Liderzy demonstrującego tłumu to: generał pułkownik 
Albert Makaszow, lider Rosyjskiej Komunistycznej Partii Robotni
czej Wiktor Anpiłow, Giennadij Ziuganow z Komunistycznej Partii 
Federacji Rosyjskiej, reprezentujący radykalnych komunistów Sier
giej Baburin, pułkownik KGB Wiktor Ałksnis, Władimir Żyrinowski 
z Liberalno-Demokratycznej Partii Rosji, Sażi Umałatowa - rosyjska 
Joanna d’Arc lewicowej opozycji. W prasie demokratycznej zostali 
oni określeni jako: „czerwone koszule” (krasnorubaszeczniki), „bru
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natne koszule” (koricznieworubaszeczniki), „ultranacjonaliści”, „ruch 
komunistyczny, tęskniący za stalinowskim reżymem twardej ręki”9.

9B. Оскоцкий, Красно-коричневые. Репортаже митинга 17марта, „Литера
турные новости” 1991, Nr 3.

10Negatywną ocenę osoby i działalności Gorbaczowa zawierają także publikacje 
A. Zinowiewa i M. Hellera: А. Зиновьев, Горбачевизм, Lausanne 1987; przekład 
polski: A. Zinowiew, Gorbaczowizm. Siła iluzji. Warszawa 1989; M. Геллер, Седьмой 
секретарь. Блеск и нищета Михаила Горбачева, London 1991; L. Suchanek, „Piere- 
strojka", „katas trojka", gorbaczowizm [w:] Pisarz i władza. OdAwwakuma do Sołżenicyna. 
Pod red. B. Muchy, Łódź 1994, s. 220-233. Pozytywną ocenę Gorbaczowa, jego demo
kratycznej alternatywy wobec niewydolności totalitaryzmu zawiera praca: Z. Madej, 
Rosyjskie zmagania cywilizacyjne, Warszawa 1993, s. 146-149.

W swojej książce Limonow kreśli binarny obraz rzeczywistości po
litycznej i społeczeństwa. Oprócz „strażników” są w nim „demokraci”, 
których obwinia o doprowadzenie do upadku ZSRR. W najbardziej 
krytycznym świetle ukazany został Michaił Gorbaczow10:

„(...) człowiek odpowiedzialny za fizyczną zagładę wielkiego mocarstwa, 
za dziesiątki tysięcy śmierci w wojnach etnicznych, za totalną pauperyzację 
narodu” (s. 86).

Gorbaczow określony zostaje jako tchórzliwy skretarz generalny - 
giensiek-obywatiel’, zdrajca, osoba źle wykształcona, człowiek próżny, 
ograniczony:

„Zupełny brak poczucia winy. Zero sumienia. Kompletne zero” (s. 86). 

Krytykowany za to, że rozpoczął w sposób nieprzygotowany prze
kształcać wielkie mocarstwo i jego ustrój, Gorbaczow atakowany jest 
przez Limonowa za - zrodzony z podszeptu ambasadora w Kanadzie, 
Aleksandra Jakowlewa - pomysł pieriestrojki - dziwaczną pomyłkę spi
skowców. Nie widzi on w Gorbaczowie obrońcy leninizmu, co chętnie 
podkreślają lewicowi intelektualiści zachodni. Bliski jest natomiast 
temu torowi myślenia, zgodnie z którym - co przewidział niegdyś 
Trocki - przywódcy zdradzają rewolucję.

Limonow w stosunku do Gorbaczowa i partyjno-rządowych przy
wódców ZSRR, klasy „impotentów politycznych”, którzy przez ostatnie 
trzydzieści lat rządzili krajem, posługuje się terminem daczniki. Pisze 
on: „dacza partyjnego wielmoży - to symbol zniedołężnienia parto- 
kracji” (s. 85). W książce Limonowa również Boris Jelcyn, „wielmoża 
partyjny”, .Jadasz”, ,Akakij Akakijewicz”, ukazany został w jedno
znacznie negatywnym świetle. Pisarz przepowiada, że podobnie jak 
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Gorbaczow, nie będzie on długo właścicielem daczy, a jego „nieudol
na, przestępcza polityka” (s. 69) pogrąża kraj w upadku.

Gorbaczow i Jelcyn to „obcy”, „obcy Rosji na poziomie komórek” 
(s. 95). Wielką klasę obcych stanowią także intelektualiści (wykształco
na po europejsku inteligencja”), do których skierowana była zwycięska 
kampania ideologiczna Zachodu, wojna psychologiczna massmediów. 
Zostali oni zarażeni wirusem „uwielbienia” i „zawiści” wobec Zachodu, 
który poznali powierzchownie i naskórkowo.

„Nastąpiło w ten sposób - twierdzi pisarz - przeobrażenie naszych 
sowieckich bourgeois w totalnie obcych” (s. 91).

Narodziła się, opisana w traktatach I. Szafariewicza11, klasa rusofobów, 
ludzi nienawidzących tradycji narodowych i samego narodu.

11 И. Шафаревич, Русофобия, Мюнхен 1989.
12 J. Stiepanow pokazuje, jak zjawisko to znajduje odzwierciedlenie na płaszczyźnie 

języka. Ю. Степанов, Константы. Словарь русской культуры. Опыт исследования, 
Москва 1997, s. 480-487.

13 М. Геллер, А. Некрич, Утопия у власти, London 1986; przekład polski: 
М. Heller, A. Niekricz, Utopia u władzy, London 1987.

Zjawisko wrogiego stosunku do obcych jest jednym z ważnych kom
ponentów mentalności w różnorakich masowych, kolektywnych, nacjo- 
nalnych kontekstach. Opozycja „swoi” - „obcy”, „my” - „oni” stanowi 
podstawę rozróżnienia „swój” naród - „obcy” naród, zaś w obrębie 
narodu i społeczności wyodrębnienia grup o odmiennych poglądach 
politycznych, społecznych, ideowych12. Podział ma wymiar aksjologicz
ny - obcy zawsze waloryzowany bywa negatywnie - i z reguły prowadzi 
do etnofobii, jak w przypadku antysemityzmu, ukrainofobii czy kauka- 
zofobii. W Rosji, w warunkach rozchwianej stabilności ideologicznej, 
socjalnej, prawnej rodzą się zjawiska konfliktogenne i w efekcie po
jawiają się „nowi wrogowie”. Ta potrzeba wroga zaszczepiona została 
w umysłach ludzi radzieckich dzięki propagandowej kliszy „wroga 
narodu”, przeciwnika systemu lub częściej - osoby uznanej za prze
ciwnika systemu13. W sytuacji ideowej i politycznej dezorientacji Rosji 
postkomunistycznej kategoria ta odżywa i powstają „nowi wrogowie”, 
obcy światopoglądowo, ideologicznie.

Limonow piszę:
„(...) obłudna demagogia intelektualistów służących demokracji atakuje 
nas słodkimi bzdurami humanizmu” (s. 27).
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To intelektualiści, przeobrażeni w demokratów, przejęli i uczyni
li przedmiotem kultu oręż ekspansywnej walki Zachodu - Prawa 
Człowieka. Dla ich mentalności znamienne jest tworzenie fałszywych 
mitów, za pomocą których pragną podstępnie zagarnąć władzę, nie 
są natomiast zdolni do konfrontacji ze zdrowym moralnie narodem. 
Intelektualiści to ideowi mutanci, którzy „szaleją” już osiem lat, lecz 
zdaniem pisarza:

„(...) to, co się dzieje, to nie jest walka ideologii kapitalistycznej z komu
nistyczną. Ideologia w ogóle jest tu nie na miejscu. Odbywa się niszczenie 
ZSRR i jest to wydarzenie na skalę planety, donioślejsze od upadku Im
perium Rzymskiego. Jesteśmy świadkami śmierci cywilizacji” (s. 95).
ZSRR - 70-letni okres władzy radzieckiej w dziejach Rosji - dla 

jednych był powodem do dumy i źródłem fascynacji, innych przerażał 
swą pogardą dla człowieka i totalitaryzmem. Gdy historię tego państwa 
i systemu pisali zwolennicy rewolucji, jawiła się ona jako zwycięstwo 
ustroju sprawiedliwości społecznej i świetlana przyszłość ludzkości. 
Przeciwnicy widzieli natomiast imperium zła i utopię u władzy. Do
strzegano tworzący się harmonijnie naród radziecki lub członków tej 
społeczności nazywano pogardliwie homo sovieticus, a miejsce tej jed
nostki w organizmie państwa porównywano ze śrubką w potężnej 
machinie14. Wychwalano kierowniczą rolę partii lub - opisując tech
nologię władzy15 - wyszydzano partokrację16 i nomenklaturę17.

14 M. Геллер, Машина u винтики. История формирования советского человека, 
London 1985; przekład polski: М. Heller, Maszyna i śrubki. Jak hartował sie człowiek 
sowiecki.

15 А. Авторханов, Технология власти, Frankfurt/Main 1976.
16 А. Авторханов, Происхождение партократии, Frankfurt/Main 1973.
17 М. Восленский, Номенклатура, London 1990; przekład polski: М. Woslenski, 

Nomenklatura, „Krąg”, Warszawa 1983.
18 H. Carrere d’Encausse, L’Empire ćclatć, Paris 1978; przekład polski: Spękane 

imperium. Warszawa 1985.
19 Д. Штурман, С. Тиктин, Экономика катастроф, London 1991.

Dzieje Rosji sowieckiej nie stanowią liniowego rozwoju wzrostu oraz 
doskonalenia systemu i państwa. W sferze politycznej i społeczno-go
spodarczej występowały okresowo zaburzenia i kryzysy. W opisujących 
ten kraj publikacjach pojawiają się określenia „spękane imperium”18 
i „ekonomika katastrof”19; zastanawiano się, czy ZSRR przetrwa do 
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roku 198420; ukazała się książka Czy Rosja przetrwa do roku 2000?21 
W ujęciu Limonowa, historia ZSRR posiada wyraźną cezurę, 

dzielącą dzieje kraju na dwie fazy. Przypada ona na rok 1953, od
dzielając „najpotężniejszą epokę” od czasów, które poprzez odwilż 
Chruszczowa doprowadziły do Gorbaczowowskiej pieriestrojki i nie
kompetentnych rządów Jelcyna - do choroby państwa. ZSRR zmie
niał się nie tylko w czasie, również chronione siłą olbrzymie prze
strzenie mocarstwa, zajmującego 1/6 lądów naszego globu, zaczęły 
gwałtownie się kurczyć. Od liczącego 130 narodowości molocha po
częły się odłączać narody o najsilniejszym poczuciu własnej odrębności, 
marzące o stworzeniu lub odtworzeniu państwowości. Rozpadło się 
mocarstwo, a wielki i silny naród rosyjski zaczął tracić swoje zna
czenie. Grozi mu los narodu opisanego przez politologa i historyka 
francuskiego, pochodzenia rumuńskiego, E. Ciorana, którego słowa 
przytacza Limonow:

20 А. Амальрик, Просуществует ли Советский Союз до 1984 года?, Амстердам 
1970; przekład polski: A. Amalrik, Czy Związek Sowiecki przetrwa do roku 1984?, Paryż 
1970.

21 W. Zajączkowski, Czy Rosja przetrwa do roku 2000?, Warszawa 1993.
22 А. Солженицын, Как нам обустроить Россию?, „Русская мысль” 1990, Nr 

3846. О broszurze Sołżenicyna patrz L. Suchanek, Sołżenicyn jako publicysta, „Polityka 
Polska” 1990, Nr 3, s. 28-29; G. Nivat, Przesłanie polityczne Sołżenicyna, „Literatura na 

„Po tym, jak naród porzuca swe cele dominowania i podbojów, smutek 
i ogólna nuda skazują go na powolną śmierć” (s. 174).

Prezentując swą wizję narodów (rozdział Plemiona), daleką, jego 
zdaniem, od powierzchownych spostrzeżeń stereotypowych, Limonow 
dowodzi, że dobroć narodów jest fikcją. Przenosząc koncepcję agresji 
na poziom narodów, piszę:

„Świat tętni wrogością. I to jest normalne, bowiem działają stare jak 
samo życie instynkty. Najlepszą obroną przed cudzą nienawiścią jest - 
męstwo. I czujność. Trzeba mieć czołgi i głowice jądrowe, żeby narodu 
bali się sąsiedzi” (s. 34).

Analiza rzeczywistości politycznej, gospodarczej i społecznej Rosji, 
będącej spadkobierczynią wielkiego mocarstwa komunistycznego, bu
dzi niepokój Limonowa. Jak wielu jego współczesnych, nie ogranicza 
się on do opisu symptomów upadku, lecz pragnie uzdrowienia kraju. 
Próbuje, podobnie jak zrobił to Sołżenicyn w broszurze Jak zbudo
wać Rosję?22 czy Władimir Maksimów w Rozmyślaniach o harmonijnej 
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demokracji23, stworzyć ideowy program naprawy. Jego recepta różni 
się jednak w sposób istotny od wypowiedzi zatroskanych o ojczyznę 
emigrantów, wychodzących z odmiennych założeń ideowych i opo
wiadających się za innym programem politycznym. Limonow nazwał 
swój projekt ratowania Rosji, potężnego jeszcze niedawno imperium, 
które pękło i znajduje się w stanie choroby - Manifestem rosyjskiego 
nacjonalizmu.

Świecie” 1992, Nr 4, s. 177-181; A. Lazari, Rozumna utopia, „Studia Rosjoznawcze”. 
1. Nauki Humanistyczno-Społeczne, z. 280, Toruń 1994, s. 13-21.

23 Patrz o tym szerzej K. Duda, Wizja Rosji postkomunistycznej. Publicystyka 
Władimira Maksimowa [w:] Wizja człowieka i świata w myśli rosyjskiej. Pod red. L. Su
chanka, Kraków 1998, s. 127.

24 The Formation of National States in Western Europę, Princeton 1975, s. 6.
25 Patrz Ulrich Im Hof, Europa Oświecenia. Przekł. M. Łukasiewicz, Warszwa 1995, 

s. 215.

Lata osiemdziesiąte i dziewięćdziesiąte przyniosły falę prac na temat 
nacjonalizmu, który rozpatrywano od strony teoretycznej i historycznej; 
pojawiły się też próby ujęć systematycznych, lecz badania nad tym zaga
dnieniem mają dłuższą tradycję. Każda z wypowiedzi musi uwzględniać 
problem narodu, w zależności jednak od światopoglądu uczonego 
i charakteru jego metody badawczej definicje tego pojęcia przybie
rają rozmaity kształt, uwzględniając różnorodne wyróżniki i składowe 
terminu. Jak słusznie zauważył Charles Tilly, naród to jedno z naj
bardziej intrygujących, a przy tym szczególnie zagmatwanych słów 
w politycznym leksykonie naszych czasów24.

Wzrost zainteresowania nacjonalizmem w naszej epoce wywołany 
został przez zmiany, jakie zaszły w sferze polityki i gospodarki; wynikały 
one przede wszystkim z rozpadu Związku Radzieckiego i Jugosławii, 
a także z nasilenia się tendencji globalizacyjnych. Zrodziło się przeko
nanie, że świat zbudowany z państw narodowych jest niedopasowany do 
realiów gospodarczych, ekonomicznych i społecznych współczesności. 
Takie widzenie rzeczywistości zrodziło antynacjonalistyczną ideologię, 
którą wielu odrzuca. Nietrudno doszukać się korzeni nastawienia an- 
tynacjonalistycznego w Oświeceniu. Głoszone wówczas poglądy były 
oparte na tezie, że wartością naczelną jest ludzkość, która stano
wi wspólny fundament świata. To ona właśnie zajęła miejsce państw 
i narodów, stanowiących jedynie część ludzkości: przekonywano, że 
prawdziwy patriotyzm polega na umiłowaniu ludzkości25. Warto przy
pomnieć idee Rousseau, który w Emilu stawiał retoryczne pytanie: 
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„Czy człowiekowi wykształconemu wystarczy znać tylko rodaków, czy 
musi on poznać ludzi w ogóle”26.

26 J.J. Rousseau, Emil. Przekł. W. Husarski, E. Zieliński, Wrocław 1955, t. 2, s. 360.
27 J. Bratkiewicz, Wielkoruski szowinizm w świetle teorii kontynuacji, Warszawa 1991.
™Leksykon współczesnych międzynarodowych stosunków politycznych. Praca zbioro

wa pod red. C. Mojsiewicza, Wrocław 1997, s. 211.
29 А. Миллер, О дискурсивной природе национализмов, „Pro et Contra” 1997, 

Nr 3, s. 141-151. Krytycznie o koncepcji Millera wypowiedział się P. Kandiel: 
П. Кандель, О национализме „с человеческим лицом”, „Pro et Contra” 1998, Nr 3, 
s. 124-135.

30 Л. Гумилев, Этносы, и антиэтносы, „Звезда” 1990, Nr 1, s. 135.

Zmianie uległa semantyczna konotacja terminu, który w pracach 
naukowych uzyskał inne niż dotąd znaczenie; przestał oznaczać mający 
wydźwięk negatywny szowinizm, równocześnie odsunął w cień walo
ryzowany pozytywnie patriotyzm. Wielu badaczom jednak bliski jest 
pogląd głoszący, że w nacjonalizmie tkwią immanentnie tendencje 
ekstremistyczne. Traktowany jest wówczas jako ideologia państwo- 
wo-polityczna oraz idea wywyższania własnego narodu poprzez wy
znaczanie mu specyficznej misji i łączy się często z takimi zjawiskami, 
jak szowinizm27, rasizm, faszyzm. Zwraca się jednak uwagę na różnicę 
między służącym ekspansji terytorialnej agresywnym nacjonalizmem 
narodu uciskającego a nacjonalizmem narodu uciskanego28. Z drugiej 
zaś strony wysuwane są teorie „nacjonalizmu z ludzką twarzą”, mówi 
się o „nacjonalizmie demokratycznym” „humanistycznym”. Rosyjski 
politolog A. Miller jest zdania, że jest on możliwy i okaże się przydatny 
w rozwiązywaniu konkretnych problemów, pozwoli nadać idei rosyj
skiej pozytywny wydźwięk i wpłynąć na umocnienie jedności Rosji29. 
Badacz ten podkreśla, że nacjonalizm - to zjawisko innego porządku 
ideologicznego niż liberalizm czy socjalizm.

Nauka nie wypracowała dotąd jednolitego pojęcia narodu, bar
dzo skomplikowanego i wielowątkowego, trudnego do zdefiniowania 
ze względu na nieadekwatność jego desygnatów. Jednoznaczność wy
wodów utrudnia również fakt, że w języku rosyjskim nakładają się na 
siebie dwa pojęcia, występujące w jednym homonimie ‘naród’, obok 
którego używane jest słowo nacija. W użyciu jest również termin et- 
nos, traktowany jako synonim pojęcia naród. Posługujący się nim Lew 
Gumilow wyjaśnia, że stosuje go dlatego, gdyż termin naród przyjęto 
odnosić do formacji kapitalistycznej i socjalistycznej30.

Rozpatrując problem nacjonalizmu, badacze niejednokrotnie re
zygnują z próby określenia narodu, ograniczając się do intuicyjnego 
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rozumienia terminu. Spotyka się wypowiedzi, że „wszelkie definio
wanie narodu jest zjawiskiem nie tylko bezużytecznym, ale i wprost 
szkodliwym”31. R. Brubaker przekonuje:

31 J.M. Bocheński, Szkice o nacjonalizmie i katolicyzmie polskim, Komorów 1999, 
s. 66. Tłzeba tu przypomnieć, że praca Bocheńskiego powstała przed 1939 rokiem.

32 R. Brubaker, Nacjonalizm inaczej. Struktura narodowa i kwestie narodowe w nowej 
Europie. Przekład J. Łuczyński, Warszawa 1998, s. 20.

33 Patrz o ty m В. Коротеева, Энтони Смит: Историческая генеалогия современ
ных наций [w:] Национализм и формирование наций. Теории - модели - концепции, 
Отв. ред. А. Миллер, Москва 1994, s. 20.

34 R. Brubaker, Nacjonalizm inaczej..., s. 15.
35 Л. Гумилев, Этносы и антиэтносы, „Звезда” 1990, Nr 1, s. 19.

„Nie powinniśmy pytać, co to jest naród, lecz raczej jak funkcjonuje 
struktura narodowa jako zinstytucjonalizowana forma polityczna i kultu
rowa w obrębie państwa i między państwami”32.

Niektórzy traktują naród jako wyłącznie „zwrot językowy w nacjonali
stycznym dyskursie”33. Zwraca się uwagę, że pojęcie narodu nie może 
się uwolnić od polityzacji.

Jak to często z definicjami pojęć bywa, lepiej się je czuje, niż rozu
mie, a w dużym stopniu z faktu tego wynika nieprecyzyjność ontologii 
narodu: nie neguje się z reguły jego istnienia, natomiast trudności 
sprawia określenie sposobu jego bycia. Nie podaję się w wątpliwość 
przekonania, że narody to „rzeczywiste byty, jako społeczności, ja
ko substancjalne, trwałe zbiorowości”34. Ujmuje się naród zarówno 
w aspekcie synchronicznym, jak i diachronicznym. W sposób lakonicz
ny Maurice Barres zawarł to w formule: Naród to Ziemia i jej Zmarli. 
Mamy także trzeci wymiar - przyszłość; tę jego właściwość podkreślał 
jeszcze Ernest Renan.

Spornym zagadnieniem jest geneza narodu - w odniesieniu do tego 
problemu ukształtowały się dwie przeciwstawne koncepcje. Primordia- 
lizm stoi na stanowisku, że narody jako byty rzeczywiste i substan
cjalne zbiorowości są obecne we wszystkich okresach historycznych, 
od starożytności poczynając. Zwolennikiem takiego poglądu jest Lew 
Gumilow, twierdzący, że etnos to forma gatunku homo sapiens35. Opo
nenci zaś, nazywani modernistami lub konstruktywistami, twierdzą, że 
narody (nacje) formują się dopiero w epoce industrialnej. Należy do 
nich E. Gellner, głoszący tezę, że to nacjonalizm powołał do życia 
narody.
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E. Gellner, przedstawiciel współczesnej koncepcji nacjonalizmu, 
stwierdza, że naród to „połączenie dobrej woli, kultury i państwa”36. 
Anthony Smith, dokonując rozróżnienia między narodem a etnosem, 
stwierdza, że naród powinien posiadać zwarte terytorium i kontrolę nad 
nim. Dowodzi, że członkowie narodu są zjednoczeni wspólną kulturą, 
wspólnymi mitami i pamięcią historyczną; muszą ich łączyć ponadto 
wspólne instytucje prawne, podział pracy i potencjalna mobilność 
w granicach posiadanego terytorium. Taką formę wspólnoty, zdaniem 
badacza, najlepiej zapewnia scentralizowane państwo37.

36 E. Gellner, Thought and Change, London 1964, s. 127.
37A. Smith, National Identity, London 1991, s. 14 i n.
38 И. Сталин, Марксизм и националный вопрос, Москва 1959, s. 10.
39 Ю. Степанов, Константы. Словарь русской культуры. Опыт исследования, 

Москва 1997, s. 474.
40Э. Поздняков, Нация. Национализм. Национальные интересы, Москва 1994, 

s. 10.

Marksiści problemem narodu zajmują się od dawna. Swoją koncep
cję narodu posiadała radziecka ideologia. Przypomnijmy rozumienie 
terminu naród (nacja) zawarte w pracach J. Stalina Marksizm i pro
blem narodowy (Marksizm i nacionalnyj wopros), a następnie powiela
ne we wszystkich opracowaniach na ten temat. Wyróżnił on pięć jego 
cech: wspólnotę języka, terytorium, życia ekonomicznego, struktury 
psychicznej i wspólnoty kultury38. Podkreślał przy tym, że dopiero obe
cność wszystkich tych składników stanowi gwarancję istnienia narodu.

„W ZSRR - piszę J. Stiepanow - określenie to traktowane było 
jako jedynie naukowe. Ale i obecnie wszystkie te cechy uważane są 
za w pełni naukowe. Rzecz jednak w tym, że określenie to wychodzi 
z marksistowskiego założenia, że to, co materialne, wyprzedza idealne, 
a do idelnego ono właśnie nie dochodziło. Obecnie (...) najbardziej 
autorytatywne określenia etnosu czy świadomości etnosu stawiają na czele 
właśnie to, co idealne - samoświadomość”39.
Inny współczesny specjalista w tej dziedzinie dowodzi, że suma tych 

wyróżników nie wyjaśnia jeszcze istoty i właściwości narodu40.
Współczesny badacz o orientacji marksistowskiej, E. Hobsbawm, 

nie jest skłonny do apriorycznego określania czym jest nacja. Nie 
uważa za obiektywne kryteria takich wyróżników, jak etnos, język czy 
terytorium; jego zdaniem - także subiektywny rodzaj kryteriów, obej
mujących uczucie przynależności do narodu lub pragnienie bycia jego 
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członkiem, nie wyjaśnia istoty nacji41. Wątpliwości Hobsbawma wiążą 
się z jednym z zasadniczych zagadnień nacjonalizmu: od kiedy istnieją 
narody. Odmiennie niż primordialiści, którzy wywodzą istnienie na
rodu od najdawniejszych czasów, badacz angielski stoi na stanowisku, 
że ich pojawienie się wiąże się ze współczesną formą państwa naro
dowego. Na podstawie analizy haseł słownikowych terminu w różnych 
językach dowodzi, że dzisiejsze rozumienie pojęcia ‘naród’ sięga lat 
osiemdziesiątych XIX stulecia. To, co primordialiści uważają za naród, 
Howsbawm traktuje jako związki protonacjonalne. Wyraża pogląd, że 
narody powstają nie na osnowie biologicznej (wspólnota krwi), lecz 
kulturowej, nie uważa przy tym języka za matrycę samoświadomości 
narodu, nie sądzi też, iż dużą rolę w świadomości protonacjonalnej 
odegrała religia. Zdaniem Hobsbawma, najważniejszą rolę w powsta
waniu i konsolidacji narodu odgrywa struktura państwowo-polityczna.

41 E. Hobsbawm, Nations and Nationalism sińce 1780: Programme, Myth, Reality, 
Cambridge 1990. Patrz o tym także О. Пайанов, Два века европейского национализма 
и что дальше? [w:] Национализм и формирование наций .., s. 45.

42 Patrz о tym szerzej Н. Алексеев, Евразийцы и государство [w:] Евразийская 
хроника, t. 11. Przedruk [w:] Мир России - Евразия. Антология. Сост. Л. Новикова, 
И. Сиземская, Москва 1995.

To ostatnie stwierdzenie włącza Hobsbawma do grona badaczy, 
głoszących koncepcję, że naród rozwija się w ramach suwerennego 
państwa; skrótowo można ją określić „państwo-naród”. Przy takim 
podejściu między narodem a państwem istnieje znak równości. W ten 
sposób naród jest rozpatrywany jako zjawisko polityczne, związane 
z formowaniem się autonomicznego państwa. Ta tradycja państwa na
rodowego, którego istotę określa dążenie do samookreślenia, wywodzi 
się od J.S. Milla, M. Webera i O. Spenglera. Zgodnie z nią, własne 
państwo jest celem nadrzędnym, mogą się w nim urzeczywistniać war
tości narodu, stąd bliskie mu są takie pojęcia, jak ojczyzna czy kraj 
ojczysty.

Oponenci przekonują, że zanim nie powstanie państwo, naród nie 
istnieje i dopiero fakt powołania do życia organizmu państwowego 
może spowodować jego powstanie. Tak twierdzi na przykład Carl 
Deutsch, określający społeczność przed ukształtowaniem się narodu 
terminem ‘narodowość’. Oprócz wymienionego wcześniej Gellnera 
pogląd ten głoszą także Hans Cohen, P. Wosley, Jose Ortega у Gasset. 
Na podobnym stanowisku stał euroazjanista N. Aleksiejew42; dziś 
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w nowej Rosji analogicznie wypowiadają się E. Pozdniakow43 czy 
W. Tiszkow44.

43 Э. Поздняков, Нация. Национализм. Национальные интересы...
44В. Тишков, Очерки теории и политики этничности в России, Москва 1997.
45 Т. Музаев, Этнический сепаратизм в России, Москва 1999, s. 9.
46 Tamże, s. 10.

Odrzuca tę koncepcję Timur Muzajew, pokazując, że dzieje Ro
sji dostarczają argumentu przeciwnego, dlatego stronnicy koncepcji 
państwo-naród powołują się na przykłady państw i narodów zacho
dnich (Francja, Wielka Brytania). Muzajew dowodzi, że liczne narody 
(nacje) istniejące na terytorium Rosji ukształtowały się nie dzięki po
mocy państwa, lecz przeciwnie - w wyniku jego jawnego lub ukrytego 
sprzeciwu. Dlatego mówiąc o narodach, ma na myśli

„(...) etniczne społeczności, to znaczy stabilne grupy ludzi, połączone 
językiem, terytorium, doświadczeniem historycznym, właściwościami kultu- 
rowo-psychologicznymi i innymi czynnikami, które przy tym odróżniają 
się szczególnym dążeniem do państwowo-politycznej samoorganizacji - 
stworzenia autonomicznego państwa narodowego”45.

Powołując się na takich autorów, jak Gustave Le Bon, Nikołaj Tru- 
bieckoj, Lew Karsawin, Muzajew postrzega naród nie jako mecha
niczną sumę tworzących ją jednostek, lecz jako „kolektywną osobę”, 
„organizm funkcjonalny”, „całość psychologiczną”. Główną cechą na
rodu jest bowiem stworzenie lub zachowanie autonomicznego państwa 
narodowego, którego celem jest obrona terytorium, języka, kultury, 
tradycji, ekonomiki. Muzajew krytycznie odnosi się do „teorii eli
ty”, zgodnie z którą pewna wyselekcjonowana grupa ludzi inspiruje 
ruchy narodowościowe i międzyetniczne konflikty. Tym samym, pod
kreślając obiektywny charakter nacji, odrzuca koncepcję Gellnera, 
zgodnie z którą powstanie ideologii nacjonalnych (i narodów) jest 
związane z procesami ekonomicznymi, industrialnymi46.

Wychodząc z założenia, że naród jest zjawiskiem obiektywnym, Mu
zajew nie jest skłonny rozpatrywać go wyłącznie w aspekcie etnicznym 
(uczucie samoidentyfikacji) bądź politycznym (siła polityczna, ruch po
lityczny). Odrzuca podejście F. Fukuyamy, żądającego, by identyfikacja 
narodowa stanowiła jedynie czynnik osobisty (indywidualna decyzja) 
i kulturowy i została wyłączona ze sfery politycznej. Dla Muzajewa 
nacjonalizm jest formą ideologicznego i politycznego wyrazu interesów 
i celów narodu. Dlatego - według niego - walkę narodowowyzwoleńczą 
czy tenedencje separatystyczne „trzeba uznać za zjawisko obiektywne, 
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wynikające z istoty narodu i odpowiadające jego głównemu celowi”47. 
Powołuje się przy tym na prawo narodów do samostanowienia.

471hmże, s. 11.
48 Ks. C. Bartnik, Teologia narodu, Częstochowa 1999, s. 12.
49Słownik katolickiej nauki społecznej. Red. naukowa ks. W. Piwowarski, Warszawa 

1993, s. 112.
50 J.M. Bocheński, Szkice o nacjonalizmie i katolicyzmie polskim..., s. 91.

Naród jest obiektem refleksji przedstawicieli personalizmu. Jak 
piszę C. Bartnik, pod tym pojęciem należy rozumieć

„(...) naturalną społeczność ludzi, tworzących wielki organizm zbiorowy, 
żyjący w macierzystej czasoprzestrzeni świata. Jest to społeczność rodzi
cielska w płaszczyźnie biologicznej, egzystencjalnej, kulturowej, socjalnej 
i współświadomości tożsamościowej. W żadnym razie nie jest wytwo
rem ideologii, prawa, myśli czy nawet kultury. Jest to ludzka wielkość 
ontologiczna i realna. Jest to wyodrębniająca się ponadplemienna gałąź 
antropogenezy o wspólnym pochodzeniu, mowie, egzystencji, historii, kul
turze, tradycji, tematyce życia oraz celach”48.
Nauka katolicka określa naród jako
„(...) wspólnotę ludzi, która odznacza się wspólnym pochodzeniem, 
językiem i kulturą oraz posiada wspólną świadomość polityczną. Spośród 
wymienionych elementów mniejsze znaczenie mają pochodzenie i język, 
większe natomiast kultura i świadomość polityczna”49.
J. Bocheński, przedstawiciel tomizmu, nie starał się stworzyć ana

litycznej definicji narodu, proponował w zamian definicję syntetyczną. 
Pisał:

„Naród, moim zdaniem, nie jest wcale jakąś hipostazą istniejącą obok 
konkretnych (choć niekoniecznie współczesnych) ludzi, ale po prostu 
zbiorem tych ludzi, uważam też, że cechą rozstrzygającą o przynależności 
do narodu nie jest ani przynależność ich do jakiegoś państwa, ani język, 
ani rasa, ani nawet wspólna historia - choć te czynniki mogą przyczynić 
się do wytworzenia narodu. Sądzę, że cechą decydującą o przynależności 
do narodu jest uznawanie pewnych wartości, głównie duchowych, charak
terystycznych dla danej grupy narodowej. Pewne ideały religijne, etyczne, 
estetyczne - pewne formy bytowania społecznego, normy postępowania, 
honoru itp. stanowią na ogól trzon tego, do czego przyznać się musi 
każdy podający się za członka danego narodu. Zbiór tych cech musi być 
w każdym narodzie inny”50.

Przy takim rozumieniu istoty narodu, definiowanego poprzez kulturę, 
nacjonalizm traktuje Bocheński jako
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„(...) tendencję do pogłębiania, rozwinięcia i rozpowszechnienia war
tości specyficznie właściwych pewnej klasie - czyli grupie ludzi - zwanej 
narodem”51.

51 Tamże, s. 91.
52 B. Anderson, Imagined Communities. Reflections on the Origin and Spread of 

Nationalism, London 1983.
53 Tamże, s. 15.
54 А. Миллер, Бенедикт Андерсон: национализм как культурная система [w:] 

Национализм и формирование наций..., s. 64.

Przeciwny jest jednak definiowaniu narodu przez uczucia narodowe, 
które, jego zdaniem, nie poddają się zewnętrznej obserwacji. Odrzuca 
Bocheński nacjonalizm imperialistyczny, oparty na działaniu ku złu, 
a więc zakłócający harmonię jedności kultur. Jednoznacznie krytycznie 
wypowiada się przeciw wojującemu internacjonalizmowi, dostrzegając 
płynące z jego strony niebezpieczeństwo zaprzeczenia prawom innych 
narodów. Pozytywny aspekt nacjonalizmu widzi w posiadaniu celu, 
w dążeniu do urzeczywistniania specyficznych zadań narodu; nie mogą 
one wszakże mieć wymiaru szowinistycznego.

Na wartościach kulturowych oparł swą koncepcję nacjonalizmu 
Benedict Anderson, odrzucający jako bezpłodne podejście do tego 
zagadnienia z pozycji marksistowskich i liberalnych52. Traktując na
cjonalizm jako kulturowy artefakt, odcina go od zracjonalizowanych 
ideologii politycznych, wiąże natomiast z wielkimi systemami kultu
rowymi. Dla Andersona nacja - to wyobrażona wspólnota politycz
na, odznaczająca się takimi cechami, jak odrębność i suwerenność53. 
Badacz posługuje się słowem ‘wyobrażona wspólnota’, ponieważ jej 
członkowie nie znają w praktyce wszystkich członków tej wspólnoty, 
a mimo to posiadają w swej świadomości jej obraz.

Analizując pojęcie nacjonalizmu, Anderson skupia swą uwagę na 
takich jego składowych, jak idee, wyobrażenia, symbole, mity, pozwa
lające mówić o nacjonalizmie jako systemie kultury, który zastąpił 
zasadę religijną i dynastyczną. Dzięki temu badacz może sytuować 
początki nacjonalizmu na przełomie XVI i XVII wieku, różniąc się 
w sposób zasadniczy od Gellnera, zwolennika późnych narodzin na
rodu i nacjonalizmu. Jak piszę A. Miller, Anderson

„(...) kładzie akcent nie na rozwoju masowej edukacji, a na rozpoczętym 
wcześniej rozwoju komunikacji socjalnych (rynek drukowanej produkcji, 
centralizacja administracyjna)”54.
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Rolę pierwiastka religijnego w rozwoju europejskich nurtów nacjo
nalistycznych omawia Bogumił Grot w pracy Nacjonalizm chrześcijań
ski55. Pokazuje on, że jedną z cech niemieckiego nacjonalizmu była 
dechrystianizacja i próby stworzenia religii narodowej (de Lagarde). 
Drogę do celu mogły stanowić koncepcje neopogańskie, nawiązujące 
do tradycji przedchrześcijańskich. Brały one swój początek z przeko
nania, że

55 B. Grot, Nacjonalizm chrześcijański. Narodowo-katolicka formacja ideowa w 11 
Rzeczypospolitej na tle porównawczym, Kraków 1996.

56 Tamże, s. 25.
57R. Paradowski, Idea Rosji - Eurazji i naukowy nacjonalizm Lwa Gumilowa, 

Warszawa 1996, s. 111.
58 Patrz o tym Ю. Степанов, Константы..., s. 476.
59 Patrz szerzej Л. Гумилев, Этносфера. История людей и история природы, 

Москва 1993, s. 100.

„(...) każdy naród powinien posiadać własną, inną od pozostałych religię. 
Taka religia jest niezbędnym czynnikiem leżącym u podstaw odrębnego 
narodowego bytu, gwarantując temu narodowi pełną ekskluzywność. Reli
gia o charakterze uniwersalistycznym nie spełnia bowiem według poglądu 
neopogan takiego warunku”56.
Problem religii jako kryterium, dzięki któremu można rozróżniać 

etnosy, pojawia się także u L. Gumilowa, w jego teorii naukowego 
nacjonalizmu. Traktuje on etnos jako specyficzną formę egzystencji 
gatunku homo sapiens, natomiast etnogeneza to dla niego lokalny 
wariant formowania się odmian gatunkowych w oparciu o czynniki 
historyczne, przyrodnicze, psychoemocjonalne. Gumilow nie uznaje 
za pewne takich wyróżników, jak rasa (mitologia rasowa), kultura, 
obyczaje, ideologia. Etnos jest dla niego bytem odbieranym poprzez 
zmysły, odczuwanym przez nas bezpośrednio57. W pracach Gumilowa 
znajdujemy także takie pojęcia, jak superetnos i etnos mieszany, chi
meryczny, stanowiący połączenie dwu lub trzech etnosów. Ten ostatni 
może być odnoszony do takich zjawisk, jak naród radziecki58.

Podkreślając, że nie ma osobników pozaetnicznych, za istotne uważa 
Gumilow poczucie przynależności do danego etnosu. W jego koncep
cji fundamentalne znaczenie posiada kategoria ‘stereotyp zachowania’, 
dzięki której możliwe jest różnicowanie się etnosów. Posługuje się on 
także terminem ‘wewnętrzna struktura’ etnosu, pod którym rozumie 
system stosunków między poszczególnymi jednostkami i między jed
nostką a całością59. Takie podejście pozwala na wpisanie koncepcji 
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Gumilowa w niezwykle istotny z punktu widzenia nacjonalizmu kon
tekst - swoi i obcy, a także wróg60. W jednej ze swych prac pisał 
on:

60 Patrz o tym szerzej Ю. Степанов, Константы..., s. 472—487.
61 Л. Гумилев, От Руси к России. Очерки этнической истории, Москва 1992, 

s. 300.
62 И. Шафаревич, Сочинения, Москва 1994.
63 Patrz о tym szerzej R. Paradowski, Idea Rosji - Eurazji i naukowy nacjonalizm 

Lwa Gumilowa, rozdział Uzasadnienie wrogości. Szafarewicz i Solżenicyn, s. 145-153.
64 Tamże, s. 152.
65 A. Sołżenicyn, Rosja w zapaści. Przekł. J. Zychowicz, Warszawa 1999, s. 98.
66 И. А. Ильин, О грядущей России. Избранные статьи, Москва 1993, s. 266.
67Tamże, s. 268.

„(...) nie wiadomo, dlaczego nie chcemy uznać oczywistości: podstawa 
stosunków etnicznych leży poza sferą świadomości, tkwi ona w emocjach: 
sympatiach-antypatiach, miłości-nienawiści. I kierunek tych sympatii-anty- 
patii jest całkowicie określony dla każdego etnosu”61.
W tym nurcie rozważań mieści się koncepcja Igora Szafariewicza 

„małego narodu”, wyłożona w jego pracy Rusofobia62. Pod pewnymi 
względami zbliża się do niego stanowisko Sołżenicyna63. R. Paradowski 
napisał o tym:

„O ile Gumilow ukazuje wroga narodu w kategoriach etnicznych i ideo
logicznych (chimeryczny, pasożytujący antyetnos i «negatywna ideologia»), 
zaś Szafariewicz w kategoriach etnicznych, ideologicznych i socjologicz
nych (Żydzi, ich kosmopolityczne i otwarcie antyrosyjskie nastawienie, 
inteligencja prozachodnia), to Solżenicyn przedstawia go tylko w ka
tegoriach ideologicznych i socjologicznych, unikając jakichkolwiek bez
pośrednich odniesień do obcego charakteru narodowego”64.

Sołżenicyn dostrzega choroby wielkoruskiego nacjonalizmu, lecz ma 
do niego stosunek ambiwalentny: odrzuca nacjonalizm agresywny, 
który uważa za chorobę, natomiast popiera „nacjonalizm konstruk
tywny, twórczy, bez którego żaden naród w dziejach nie zbudował swej 
egzystencji”65. Pisarz zgodziłby się z wypowiedzią Iwana Iljina, który 
definiował nacjonalizm jako miłość do historycznego oblicza swego 
narodu i wiarę w jego siłę duchową, rozumiał go jako kontemplowa
nie zalet i wad narodu, jako wolę twórczego i swobodnego rozwoju66. 
On, analogicznie jak autor Rosji w zapaści, mówił o nacjonalizmie 
jako chorobie i zwyrodnieniu oraz formie polityki, a także apologii 
i samouwielbieniu własnej kultury i negacji kultury innej67.
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Dla Limonowa termin ‘nacjonalizm’ jest sygnałem pozytywnej po
stawy ideowej, nacjonalista bowiem to przykład zaangażowania oby
watelskiego, zatroskania o sprawy narodu i państwa. Fundamentalne 
założenie historyczne proponowanej przez Limonowa koncepcji rosyj
skiego nacjonalizmu polega na akceptacji jako nierozerwalnej całości 
pełnych dziejów rosyjskiej państwowości, od średniowiecznej Rusi za
czynając, poprzez imperium rosyjskie do epoki radzieckiej włącznie. 
U podstaw politycznych takiego poglądu leży odrzucenie aktu zni
szczenia ZSRR, interpretowanego przez Limonowa jako działanie 
antykonstytucyjne. Twierdzi on, że państwo to nie było nigdy impe
rium kolonialnym, wolny dostęp do niego miały zawsze inne narody. 
O dobrowolnym przyłączaniu się do Rosji wielu narodowości przypo
mina też A. Sołżenicyn w swej ostaniej książce Rosja w zapaści (Rossija 
w obwale)63. W wypadku zaś, gdy poszerzanie terytorium Rosji odby
wało się w drodze wojen, to - zdaniem Sołżenicyna - nie były to wojny 
zaczepne, lecz obronne.

68 A. Sołżenicyn, Rosja w zapaści..., s. 73 i n.
69 Tamże, s. 15.
70 А. Дугин, Апология национализма [w:] Консервативная революция, Москва 

1994, s. 138-156.

Skupiając się wokół dominującego narodu rosyjskiego, mniejsze 
narody wchodziły w strefę jednego z podstawowych kręgów cywiliza
cyjnych. W państwie 130 narodowości, rozciągającym się od Bałtyku do 
Oceanu Spokojnego, panował spokój, bowiem potrafiło ono powstrzy
mać agresywne emocje narodów. W tym punkcie Limonow ponownie 
zbliża się do Sołżenicyna, który w broszurze Jak zbudować Rosję (Как 
nam obustroit’ Rossiju) dowodził, że w przedrewolucyjnej Rosji liczne 
małe narody żyły szczęśliwie w państwie carów68 69 70.

Aleksander Dugin jest autorem artykułu Apologia nacjonalizmu10, 
w którym zwraca uwagę na fakt, że w Rosji istnieje wiele partii, ruchów 
i grup o charakterze nacjonalistycznym, brak natomiast teoretyczne
go uzasadnienia nacjonalizmu. Wynika to z braku harmonii między 
koncepcjami ideologicznymi a rzeczywistością polityczną, zaś arytmia 
ta z kolei prowadzi do zamętu w sferze pojęć, języka, terminologii 
i zatarcia granicy między ideologią a polityką.

Dugin wychodzi z założenia, że każdy naród posiada własną formę 
nacjonalizmu. O rosyjskim nacjonalizmie decydują cztery podstawowe 
właściwości. Przede wszystkim ma on charakter religijny o odcieniu 
mesjanistycznym i eschatologicznym. Jest geopolityczny i nierozerwal
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nie złączony z przestrzenią, z jej rozmiarami, rozległością, bezkresem, 
i to ona właśnie, a nie etnos, krew, fenotyp decyduje o jego postaci. 
Dominującej roli nie odgrywa w związku z tym kultura, lecz związana 
z przestrzenią natura. Dugin dowodzi, że Rosjanie mają do przestrzeni 
stosunek sakralny, a nawet antyutylitarny, w wyniku czego stają się jej 
strażnikami i nieeksploatatorami.

Nacjonalizm rosyjski jest imperialny, integracyjny, uniwersalny. 
Dzięki tej jego cesze - otwartości etnosu, może wchłaniać inne naro
dy i z szacunkiem je traktować, akceptować ich tradycje i konfesje. 
Zdaniem Dugina, nie wynika to z uwarunkowań psychicznych, ze 
szczególnej dobroci Rosjan, lecz jest raczej wynikiem ich obojętności 
wobec narodów, które znalazły się w sferze wpływów.

Kolejną wyróżniającą właściwością nacjonalizmu rosyjskiego jest 
jego wspólnotowy charakter, oparty na potrzebie łączności socjal
nej. Określa się ją także terminami: soborowość lub kolektywność, 
oznaczającymi tendencję do podmiotowości zbiorowej kosztem indy
widualizmu.

Traktując nacjonalizm jako zjawisko polityczne, Dugin plasuje go 
w kontekście teorii wroga (para wróg-przyjaciel, amicus-hostis), która 
uzewnętrznia się w stosunku do sąsiadów. Takie podejście jest jedno
znaczne z traktowaniem nacjonalizmu jako fenomenu ideologicznego. 
Dugin jednak nie zajmuje się wrogością wynikającą z postawy kseno
fobicznej, lecz „wrogiem egzystencjalnym”.

Dugin stwierdza, że Rosjanie to naród unikatowy, gdyż nie są ani 
Azjatami, ani Europejczykami. Z mentalności Wschodu wywodzi się 
brak prozelityzmu religijnego, etnicznego czy estetycznego. Różnica 
objawia się ponadto w odrzuceniu nieśpiesznego rytmu pulsu życia 
narodowego ludów Wschodu.

Nacjonalizm rosyjski w kontekście koncepcji wroga jest jednoznacz
nie negatywny w stosunku do Zachodu. Wyraża się on w sprzeciwie 
wobec uważanej za agresywną cywilizacji zachodniej, która roszcząc 
sobie prawo do miana cywilizacji w ogóle, odmawia tym samym Rosji 
prawa wyboru innej, bardziej odpowiadającej jej cywilizacji. Dugin 
twierdzi, że im bliżej styka się Rosjanin z cywilizacją zachodnią, tym 
bardziej nie może jej zaakceptować i staje się antyokcydentalistą.

Jako wroga egzystencjalnego nacjonalizmu rosyjskiego wymienia 
Dugin Żydów, rozumianych jako „Żydzi tradycyjni”, ,Judajczycy”. 
Negatywny stosunek do Żydów nie wynika z poczucia obcości, odmien
ności, lecz z przekonania, iż są oni mistycznym przeciwieństwem Ro
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sjan. Wiąże się to ze znamiennym dla obu narodów eschatologizmem, 
z żydowskim oczekiwaniem Mesjasza i rosyjską koncepcją Moskwy - 
Trzeciego Rzymu. Nieuznanie Chrystusa za Mesjasza, Syna Bożego, 
jest jednoznaczne z odrzuceniem sakralnej historii Cerkwi i państwa 
rosyjskiego. Żydzi nie akceptują także rosyjskiej doktryny soborowości, 
gdyż podstawa ich identyfikacji narodowej jest oparta na innej zasa
dzie, bowiem związana jest z partykularyzmem, izolacją od narodów, 
wśród których Żydzi zamieszkują.

Nacjonalizm rosyjski rozpatruje Dugin w kontekście nacjonalizmu 
sowieckiego, obwinianego o kosmopolityzm i internacjonalizm, a więc 
idee sprzeczne z rosyjskim interesem narodowym, i traktowanego ja
ko wyrwa w continuum nacjonalizmu rosyjskiego. Dugin, odrzucający 
pseudonacjonalizm Jelcynowski, nie traktuje patriotyzmu sowieckie
go jako pustego jedynie, pozbawionego treści hasła ideologicznego. 
Stoi on na stanowisku, że w znacznym stopniu był on kontynuacją 
przedrewolucyjnego nacjonalizmu rosyjskiego. Tym samym staje po 
stronie tych badaczy i komentatorów, którzy są przekonani, że komu
nizm narodził się w Rosji dlatego, ponieważ tu znalazł odpowiednie 
warunki rozwoju. Zdecydowanym przeciwnikiem takiego poglądu jest, 
jak wiemy, A. Sołżenicyn.

Dugin wykazuje, że nacjonalizm sowiecki posiadał podobne cechy 
jak tradycyjny nacjonalizm rosyjski, i dzięki temu mógł zostać zaakcep
towany. Był więc przede wszystkim eschatologiczny i mesjanistyczny, 
mając postać zsekularyzowaną: wyróżnik religijny zastąpiła doktryna 
ekonomiczna i socjalna. Nowa idea napotkała wszakże sprzyjający 
grunt koncepcji narodu wybranego. W sowietyzmie zachowana zo
stała idea przestrzeni i idea imperium. Nie utraciła swego znaczenia 
także zasada wspólnotowości: kolektywizm sowietyzmu wpisywał się 
w kontekst soborowości.

Duginowska charakterystyka nacjonalizmu rosyjskiego jest wery
fikowana nie tylko historycznie, lecz także na płaszczyźnie synchro- 
nii - etapie krachu systemu sowieckiego, określanego też jako jelcy- 
nizm. Zadomawiająca się w nowej rzeczywistości koncepcja liberali
zmu (neoliberalizmu) poddana została przez Dugina ostrej krytyce. 
Odrzuca liberalizm, ponieważ jest zaprzeczeniem tradycji politycznych 
i społecznych, na których wyrosło społeczeństwo rosyjskie. W koncepcji 
tej, zdaniem Dugina, nie ma miejsca na takie kategorie, jak: mesja- 
nizm, eschatologizm, przestrzeń, natura i gleba, idea imperialna, zasa
da wspólnotowości, które stanowią o istocie nacjonalizmu rosyjskiego, 
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z jego fazą sowiecką włącznie. Ukierunkowany na liberalizm jelcynizm 
postrzega Dugin jako rusofobię i traktuje go jako pseudonacjonalizm. 
Głosi tezę o nacjonalym kryzysie, który oprócz innych wymiarów ma 
również charakter ideologiczny. Nie są w stanie przezwyciężyć go kon
cepcje monarchistyczne, orientacja na system przedrewolucyjny ani 
projekty komunistyczne (orientacja na sowietyzm).

Wizja przyszłej Rosji w ujęciu Limonowa to jeden z wariantów 
archaicznego mitu wyboru losu, który przeniknął do polityki i pod
porządkował ją sobie71. Postrzega ją jako potężne scentralizowane 
państwo w granicach cywilizacji rosyjskiej. Narodowości Rosjanina 
(Rossijanin) Limonow nie określa na podstawie więzów krwi czy kon
fesji. Pisze:

71M. Ильин, Миф выбора судьбы, и его современные метаморфозы, [w:] Россия 
и Запад. Диалог культур, Москва 1994, s. 187.

72Cyt. wg А. Верховский, В. Прибыловский, Е. Михайловская, Национализм 
и ксенофобия в российском обществе, s. 11.

„Kto uważa rosyjski język i kulturę za swoje, a historię państwa 
rosyjskiego za swoją historię, ten jest Rosjaninem” (s. 98).

Wyniki przeprowadzonej w 1995 roku wśród Rosjan ankiety na temat 
kryterium rosyjskości przedstawiają się następująco: Rosjaninem jest 
ten, kto:

1) ma rosyjski wygląd - 23 procent,
2) uczestniczy w ruchach patriotycznych lub popiera je - 27 procent,
3) ma oboje rodziców Rosjan - 24 procent,
4) ma rosyjski charakter - 50 procent,
5) wyznaje wiarę prawosławną - 43 procent,
6) ma jednego rodzica Rosjanina - 51 procent,
7) mieszka w Rosji - 32 procent,
8) ma w paszporcie zapisane Rosjanin - 51 procent,
9) ma obywatelstwo rosyjskie - 56 procent,
10) mówi po rosyjsku - 79 procent,
11) uważa się za Rosjanina - 79 procent,
12) kocha rosyjską kulturę, obyczaje, tradycję - 84 procent72.
Porównanie tych wskaźników z definicją Rosjanina zaproponowaną 

przez Limonowa pokazuje, że większość dzisiejszych Rosjan ma takie 
poczucie narodowości, jakie znalazło się w Limonowowskim Mani
feście nacjonalizmu. Jego pozycja bliska jest także A. Duginowi.
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Limonow odrzuca koncepcję nacjonalizmu budowanego na wspól
nocie krwi, którą głosił przedstawiciel „białych patriotów”, Nikołaj 
Lysienko w haśle „Rosja dla Rosjan”. Nie precyzuje swego rozumienia 
kultury, którą jako rdzeń narodu rosyjskiego traktuje G. Ziuganow, 
on jednak mówi o kulturze prawosławnej.

W Manifeście Limonowa odzwierciedla się ideologia państwa na
rodowego, którego podstawę stanowi naród rosyjski. Jak wszakże 
zauważają analitycy, naród rosyjski, rosyjski etnos nie mógł się w pełni 
ukształtować - i właśnie to stanowi największą trudność w próbach 
stworzenia państwa narodowego. W odniesieniu do Rosjan używa 
się określenia ‘superetnos’, bowiem cementowały go nie tyle interesy 
narodowe, ile ponadnarodowe, cywilizacyjne73. L. Byzow piszę:

73 Л. Бызов, Становление новой политической идентичности в постсовет
ской России [w:] Российское общество: становление демоктарическихценностей?. 
Под ред М. Макфола и А. Рябова, Москва - Гендальф, s. 44.

74 Tamże, s. 44.
75 Н. Покровский, От кризиса ценностей к обретению нравственных ориенти

ров [w:] Россия: поиск пути, Москва 1999, s.. 10.

„W warunkach rozpadu ponadnarodowego, projektu ściśle etnicznej 
energetyki Rosjan nie wystarcza do stworzenia państwa narodowego (...) 
W okresie, jaki nastąpił po rozpadzie ZSRR, etnos rosyjski faktycznie nie 
mógł stworzyć swej pełnowartościowej narodowej państwowości, a zdol
ność ‘cementowania’ tworu superetnicznego zaczął zatracać (potwierdzają 
to ostre konflikty na Północnym Kaukazie)”74.

Naród stracił swą tradycyjną identyfikację z imperium rosyjskim, jak 
również z mocarstwem radzieckim. Lub, inaczej, ukształtowała się 
hybryda w wyniku zachowania rudymentów samoidentyfikacji impe
rialnej z radzieckim internacjonalizmem. Najbardziej wyrazistą cechą 
współczesnej Rosji jest kryzys identyfikacji, silniejszy niż kryzys so
cjalny i ekonomiczny. Limonow zdaje się problemy te bagatelizować. 
Nie uwzględnia też faktu, że społeczeństwo rosyjskie znajduje się 
w stanie anomii, dezintegracji wartości moralnych, w aksjologicznej 
próżni; dotyczy to zarówno poziomu jednostki, mikropoziomu, jak 
i makropoziomu. W tym ostatnim przypadku pojawiają się różnorakie 
programy: „włączenie do światowej globalnej wspólnoty? zachowa
nie imperium? stworzenie prawosławnego państwa teokratycznego? 
odrodzenie monarchii?”75. Limonow rozumie wszakże, iż bez zmian 
na makropoziomie, na płaszczyźnie kraju, społeczeństwa, państwa 
wyjście z kryzysu nie będzie możliwe. Należy jednak postawić pyta
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nie: „czy retoryka ‘Wielkiej Rosji’ rzeczywiście jest w stanie wzmocnić 
solidarność w społeczeństwie, wstrzymać trwające procesy samoroz- 
padu Rosyjskiej Federacji?”76. Swoje konsekwencje posiada fakt, że 
Rosja przestała być światowym imperium, i w ideolodii państwa nie 
mogą być środkiem konsolidacji hasła hegemonizmu, ekspansjonizmu, 
mesjanizmu.

76 А.Ципко, Кновойроссийскойидентичности[у/:] Россия: поиск пути, Москва 
1999, s. 54.

77 Е. Авраамова, Влияние социально-экономических факторов на формирование 
политического сознания [w:] Российское общество: становление демоктарических 
ценностей..., s. 10.

78 В. Гельман, Как выйти из неопределенности? - „Pro et Contra”, 1998, Nr 3, 
s. 21.

79 G. O’Donnell, P Schmitter, Transition from Authoritarion Rule. Tentative Con- 
clusions about Uncertain Democracies, Baltimore-London 1986, s. 3.

W Manifeście zasadniczą częścią jest wizja nowej rzeczywistości ro
syjskiej, oparta na konstatacji, że jako państwo Rosja znajduje się w sta
dium formowania i poszukiwania modelu państwowości. Możliwości 
transformacji Rosji postrzegane są rozmaicie. Pierwsze stanowisko 
poddaje w ogóle możliwość przemian w tym kraju. Drugi punkt wi
dzenia opiera się na przekonaniu, że Rosja znalazła się w punkcie 
martwym - w przeszłość odszedł tradycjonalizm, lecz nie nastąpił 
zwrot ku wartościom liberalnym. Istnieje wreszcie pogląd, że moder
nizacja Rosji jest procesem obiektywnym, którego punkt graniczny 
został przekroczony i kraj czeka faza kontynuacji i zakończenia mo
dernizacji77.

W opinii analityków, Rosja, podobnie jak wiele innych krajów świata 
(Ameryka Południowa, Afryka, Europa Środkowa i Południowa), znaj
duje się w okresie transformacji. Zjawisko to przyciąga uwagę licznych 
badaczy - wielu z nich wypowiada się na temat przemian w krajach, 
które uwolniły się spod panowania komunizmu (Rosja, kraje post- 
sowieckie, kraje obozu socjalistycznego). Te byłe reżymy autorytarne 
znajdują się w stanie nieokreśloności, to znaczy takim, kiedy system 
instytucji politycznych i efekty procesu przemian mają nieprzewidy
walny i czasowy charakter78. Nieokreśloność powoduje niestabilność 
i wpływa hamująco na transformację. Jak twierdzą uczeni amerykańscy, 
G. O’Donnell i P. Schmitter, w tego typu sytuacji politycznej możliwe 
jest przejście do „czegoś innego”, co może być związane z systemem 
demokracji politycznej, jak również do powstania i umocnienia się no
wej formy władzy autorytarnej79. Większość specjalistów tranzytologów 
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skłonna jest tego typu formę władzy traktować jako etap przejściowy 
do demokracji.

Reżymy rosyjski i postsowieckie uważa się za hybrydalne, łączące 
w sobie elementy autorytaryzmu i demokracji80. Do jego umocnie
nia doszło w wyniku wyborów prezydenckich w 1996 roku. Tego typu 
sytuację określa się w politologii terminem „delegatywna demokra
cja”81. Oznacza ona formę władzy, w której pojawia się wyrazisty 
lider (prezydent), wybrany w wyborach powszechnych, który otrzymu
je pełnomocnictwo władzy w bardzo szerokim zakresie. Plasuje się ona 
w typologii demokracji trzeciej fali, która wyróżnia „demokracje nieu- 
trwalone”, „fasadowe”, „nietrwałe”, „półdemokracje”82. Ich istnienie 
potwierdza tezę S. Huntingtona, że demokracje trzeciej fali różnią się 
od w pełni demokratycznych reżymów83.

80 Patrz o tym В. Гельман, „Transition” по-русски: концепции переходного перио
да и политическая трансформация в России (1989-1996), „Общественные науки 
и современность” 1997, Nr 4, s. 64-81; Г. Вайнштейн, Посткоммунистическое 
развитие глазами западной политологии, .Мировая экономика и международные 
отношения” 1997, Nr 8, s. 139-148, Nr 9, s. 144-154.

81 Г. О’Доннелл, Делегативная демократия, „Пределы власти” 1994, Nr 2-3, 
s. 52-69.

82 Г. Вайнштейн, Между полной несвободой и полным хаосом, „Pro et Contra” 
1998, Nr 3, s. 45.

83 S. Huntington, Democracy For the Long Haul, „Journal of Democracy” January 
1996, v. 7, Nr 2, s. 10.

84 Patrz na przykład Э. Пайн, Становление государственной независимости 
и национальной консолидации России: проблемы, тенденции, альтернативы, „Мир 
России” 1995, Nr 1, s. 58-90.

Istota przedstawionego przez Limonowa programu zasadza się na 
tezie, że państwo zbudowane na idei nacjonalizmu opierać się musi 
na ideologii nacjonalistycznej. Tym samym odrzuca autor możliwość 
restauracji komunizmu. Stanowisko takie wiąże się z przekonaniem 
o pewnej stabilności państwa. Zjawisko to potwierdzają wypowiedzi 
socjologów wynikające z analizy ankiet, pozwalające mówić o adapto
waniu się społeczeństwa do nowego państwa84.

Limonow nie akceptuje reżymu Jelcynowskiego, który nie jest de
mokratyczny. Jego pogląd jest zgodny ze stanowiskiem olbrzymiej 
większości analityków i komentatorów. Powszechne jest stwierdzenie, 
że zamiast demokracji zapanowała w Rosji anarchia, a to, co przedsta
wiano jako reformy, jest jedynie chaosem, pozbawionym jakichkolwiek 
prób demokratycznej instytucjonalizacji, zaś państwo staje się głównym 
anarchistą. „Wybrano drogę «doganiającej modernizacji» stałego mo
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delu rozwoju Rosji (próby dogonienia Zachodu)” - piszę W. Fiedo- 
towa85; w efekcie Rosja to dziś tradycyjne społeczeństwo częściowo 
zmodernizowane, częściowo zrujnowane. Przy opisie stanu władzy wy
mienia się trzy elementy - autorytaryzm, demokratyzm, oligarchię86, 
niekiedy dodaje się także faworytyzm, zwraca się uwagę na jej hy
brydalny, amalgamatyczny charakter87. Podkreśla się, że pole władzy 
przestało być monolitem, wystąpiło zjawisko pluralizmu, narodziła się 
instytucja opozycji, Rosji jednak daleko do demokracji - nie działają 
w niej w pełni lub są bardzo jeszcze ułomne wskaźniki tego ustroju. 
Jak piszę L. Szewcowa:

85 В. Федотова, Анархия вместо демократии [w:j Россия: поиск пути..., s. 24.
86 Г. Черников, Д. Черникова, Кто владеет Россией, Москва 1998.
87 Л. Шевцова, Режим Бориса Ельцина, Москва 1999, s. 477.
88 Tamże, s. 481.
89 Tamże, s. 482.
90 И. Клямкин, Л. Шевцова, Внесистемный режим Бориса II. Некоторые осо

бенности политического развития постсоветской России, Москва 1999, s. 12.

„(...) istnieje kilka minimalnych warunków, których spełnienie pozwolą 
wyciągnąć wniosek o stopniu demokratyczności rozwoju Rosji. Oto one: 
odpowiedzialność władzy przed społeczeństwem, regularne i uczciwe wy
bory, prawo obywateli do swobodnego wypowiadania swoich poglądów, 
wolność prasy, istnienie pluralizmu politycznego, kontrola społeczna struk
tur wojskowych, stopień instytucjonalizacji polityki i obecność w niej 
instytucjonalnych hamulców”88.

Badaczka piszę:
„Zewnętrznie z pewnymi wskaźnikami demokracji w Rosji rzecz się 

ma nieźle. Ale ważne jest, co się za nimi kryje”89.

Analiza wszystkich wskaźników pokazuje, że w wielkim stopniu ich 
funkcjonowanie jest powierzchowne. Analitycy mówią również o pre
zydenckiej monopodmiotowości, o systemie budowanym „pod jednego 
człowieka”, który nie jest w stanie zabezpieczyć funkcjonowania efek
tywnego i stabilnego władzy90.

Zwraca się ponadto uwagę na jeszcze jedną istotną cechę rosyj
skiego systemu politycznego - na funkcjonowanie tzw. „demokracji 
w nadmiarze” (izbytocznaja diemokratija). Jej istota polega na tym, że 
formy demokracji podlegają absolutyzacji kosztem jej treści. W efekcie, 
jak piszę G. Wansztejn
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„Zarówno ekonomiczne, jak i polityczne reformy przybrały maksyma- 
listyczny, superliberalny charakter”91.

91 Г. Вайнштейн, Между полной несвободой и полным хаосом., s. 53.
92 A. Sołżenicyn, Jak zbudować Rosję..., s. 16.
93 H. Симонян, Бюрократический капитализм вместо демократического [w:] 

Россия: поиск пути..., s. 41-42. Patrz także И. Ивантер, М. Ксенофонтов, М. Узяков, 
Конструктивная концепция роста экономики в Росии, tamże, s. 155.

94 А. Нещадин, Россия. Шанс на успех, Москва 1998, s. 50.

Droga wyjścia prowadzi ku „silnej demokracji”, będącej ratunkiem 
przed samozniszczeniem i prowadzącej do umocnienia państwa.

Negatywnie odnosi się Limonow do ideałówpieńestrojki, Gorbaczo- 
wowskiego „nowego myślenia” i głoszonych wartości ogólnoludzkich. 
Dołącza w ten sposób do wielu krytyków tego przywódcy. Przypomnij
my, że jego rolę w dziejach Rosji ocenili negatywnie A. Sołżenicyn 
i A. Zinowiew.

W ujęciu autora Manifestu podstawową zasadę ustrojową państwa 
stanowić musi wynikająca z ducha kolektywizmu sprawiedliwość spo
łeczna. W ten sposób wyraża swój sprzeciw wobec takiego spo
sobu przeprowadzenia reform, który ich ciężar przerzuca na bar
ki warstw najbiedniejszych i średnich. Według Limonowa, zmiany 
społeczno-ustrojowe wymagają rewolucji ekonomicznej. Twierdzi on, 
że osiągnięcie stabilizacji należy poprzedzić okresem dyktatury eko
nomicznej, która dzięki zaprowadzeniu porządku i prawa, pozwoli 
przedsięwziąć kroki antykorupcyjne. Sołżenicyn nie stanowi wyjątku, 
gdy stwierdza, że reformy ekonomiczne doprowadziły do ruiny92. Roz
poczęte za Gorbaczowa i kontynuowane przez Jelcyna reformy po
pierali zwolennicy neoliberalizmu; były one pozytywnie przyjmowane 
również przez obserwatorów zachodnich. Opierały się na tezie, że dla 
reform, wzorowanych na zachodnim wariancie kapitalizmu, jedyną al
ternatywą był powrót do starego modelu ekonomicznego - gospodarki 
nakazowej. N. Simonian dowodzi, że żadna z tych dwu dróg nie była 
właściwa: droga dla Rosji - to kapitalizm biurokratyczny, podobny 
do tego, jaki realizowany jest w krajach „doganiającego rozwoju”, 
w których znaczna była rola państwa w życiu społeczno-politycznym 
i socjalno-ekonomicznym93. A. Nieszczadin stwierdza, że w Rosji pa
nuje ekonomika typu postsocjalistycznego, która - pozbawiona syste
mu planowania i nakazów - nie wypracowała dotąd mechanizmów 
typu rynkowego94. Zwraca także uwagę na szarą strefę gospodarki. 
Zdaniem O. Bogomołowa, rodzące się społeczeństwo rosyjskie i go
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spodarka kraju będą miały charakter konwergencyjny i będą łączyć 
w sobie cechy kapitalizmu i socjalizmu95.

95 О. Богомолов, Почему не состоялись либеральные реформы. Что дальше? 
[w:] Россия: поиск пути..s. 103.

96 Patrz L. Suchanek, Rosja - Europa - Azja. Euroazjaniści, ich poprzednicy i kon
tynuatorzy [w:] Miedzy Europą a Azją. Idea Rosji-Eurazji. Pod red. S. Grzybowskiego, 
Toruń 1998, s. 9-28.

97 „Мы - Евразия”. Беседу с Никитой Михалковым ведет поэт ЭдмундИодко- 
вский, „Континент” 1992, Nr 70, s. 320.

Niezbędne będzie ponadto odsunięcie od władzy byłych członków 
nomenklatury partyjnej, którzy potrafili zachować swe stanowiska, 
w sposób koniunkturalny zmieniając stosownie do sytuacji poglądy. 
Władzy potrzebne są nowe siły, prawdziwie narodowe - wymiana starej 
ekipy na nową może się odbyć drogą wyborów lub, jeśli warunki na to 
nie pozwolą, poprzez rewolucję narodową. Limonow postuluje także 
istotną zmianę stosunku do armii, która w jego widzeniu rzeczywistości 
politycznej stanowi jeden z podstawowych gwarantów siły państwa.

Politykę zewnętrzną państwa oparzeć należy na podstawowej wy
tycznej: „w stronę Azji” (licom kAzii). Wiąże się to z charakterystyczną 
dla słowianofilskiego nurtu w myśli rosyjskiej niechęcią do europocen- 
tryzmu. Przypomina też wynikającą z innych przesłanek politycznych 
wrogość do Zachodu, która była jedną z podstawowych zasad radziec
kiego systemu komunistycznego. Negatywny stosunek do cywilizacji 
Zachodu, ewokujący problem: Rosja a Wschód, swój najpełniejszy wy
raz znalazł w doktrynie euroazjanizmu96. Euroazjaniści podkreślali, iż 
w dziejach Rosji związki z Azją były nie mniej znaczące niż związki z Za
chodem. Wykazywali, że wpływ plemion turańskich (uraloałtajskich) 
był ważniejszy niż wpływ Bizancjum. Th konstruktywna rola elememtu 
tatarsko-mongolskiego widoczna jest w książce Limonowa w fascynacji 
Dżyngis-chanem i jego strategią wojenną.

Euroazjanizm jako przejaw postawy antyokcydentalistycznej przeży
wa w Rosji swoisty renesans w myśli politycznej. Liczne są wypowiedzi - 
uczonych, ideologów, polityków, artystów - o geopolitycznym związku 
Rosji z Azją. Znany reżyser Nikita Michałków stwierdza: „Mieliśmy, 
mamy i, sądzę, będziemy mieli swoją drogę - euroazjańską”97. Euro- 
azjańska identyfikacja jako podłoże nowego państwa znalazła uzasa
dnienie w pracy A. Cypko Ku nowej rosyjskiej identyfikacji, wynikające 
z przekonania, że to ona właśnie daje szansę oderwania się od utopii 
nacjonalistycznych i kosmopolitycznych oraz iluzji unitaryzmu.
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„Trzeba - piszę Cypko - mówić o unikalnym doświadczeniu współ
działania, związku, współpracy Wielkorusów z różnego rodzaju przedsta
wicielami tiurskich narodów”98.

98 А. Ципко, К новой российской идентичности [w:] Россия: поиск пути..., 
s. 59.

99 А. Панарин, Россия и Евразия: вызовы и ответы, „Вестник Московского 
университета”. Серия 12. Социально-политические исследования 1994, Nr 45, s. 28.

Dla A. Panarina euroazjanizm to odpowiedź na wyzwanie i pokusy 
Zachodu, lecz potrzebny jest euroazjanizm o współczesnym obliczu, 
uwzględniający

„(...) tendencje przechodzenia od społeczeństwa industrialnego do post- 
industrialnego (informacyjnego) i od modernizmu do postmodernizmu 
w kulturze”99.
Euroazjanizm, lecz bez jego historiozoficznej głębi, sprowadzony 

do nacjonalistycznej ideologii państwa, które musi odtworzyć swój 
status mocarstwa, wielokrotnie dochodzi do głosu w tekście Limonowa. 
Silna jest w nim także nostalgia za mocarstwowością ZSRR, w którym 
wokół dominującej nacji rosyjskiej wytworzyła się wielka cywilizacja 
euroazjańska. Limonow rzuca apel - wyzwanie:

„Niech owładnie nami duch heroizmu! Niech owładnie nami heroiczne 
męstwo naszych przodków, by obronić naszą cywilizację rosyjską. Odbu
dujmy nasze wieloplemienne Państwo Rosyjskie! Bądźmy bezwzględni, 
bowiem nikt się nad nami nie użali! Cywilizacja rosyjska powinna po
wrócić do wypełniania swojej misji historycznej - strażnika przestrzeni 
euroazjańskich” (s. 177-178).
W tych ostatnich słowach eseju Limonowa pojawia się termin, 

który rozpoczynał jego tekst - był w tytule utworu i nazwie pierwsze
go rozdziału - Strażnik (czasowoj). Metafora ta wywołuje naturalne 
skojarzenia z bliskoznacznym słowem, które w dziejach Rosji dzie
więtnastowiecznej stało się terminem-kodem doktryny politycznej. 
Strażnik jest w stosunku do niego eufemizmem, definicja pojęcia nie 
ulega bowiem zmianie, podlegając jedynie modyfikacji stylistycznej. 
Propagator siły, agresji, bezpardonowej walki, dominacji mocniejsze
go - Limonow powinien był użyć bardziej odpowiedniego w kontekście 
jego poglądów słowa - żandarm przestrzeni euroazjańskich.

Esej Limonowa Śmierć strażnika wymaga jeszcze jednego wy
jaśnienia. Użyte w tytule książki słowo ‘śmierć’ ma również, podobnie 
jak strażnik, wymiar symboliczny. Nie może być ono odnoszone jedy-
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nie do tego, kto strzeże. Trzeba śmierć odnieść także do obiektu, który 
został mu powierzony: ideologii, systemu, totalitarnego państwa.

Gorbaczowa nazywa się niekiedy „grabarzem komunizmu”, inni 
skłonni są uważać go za obrońcę systemu. Jak twierdzi A. Walicki:

„(...) z punktu widzenia komunizmu Gorbaczow był słabo tylko zamasko
wanym ideologiem generalnego odwrotu. Wyrzekał się koleino wszystkich 
kardynalnych dogmatów i dyrektyw marksizmu-leninizmu” .

Bardziej krytyczni są M. Malia i F. Furet; jednoznacznie negatyw
nie ocenił działania Gorbaczowa A. Zinowiew100 101. Limonow uznał go 
za jawnego i jednocześnie nieudolnego wykonawcę wyroku na ko
munizmie, podobnie potraktował także Jelcyna, akceptując zasadę 
dominacji odpowiedzialności jednostek nad działającymi na nich de
terminacjami.

100 A. Walicki, Marksizm i „skok do królestwa wolności” [w:] Czy historia może się 
cofnąć? Pod. red. B. Łagowskiego, Kraków 1993, s. 97.

101 Patrz o tym szerzej L. Suchanek, Homo sovieticus..., s. 167-175.
102M. Kuniński, Historiozofia żywiołowa, a upadek komunizmu [w:] Czy historia 

może się cofnąć?..., s. 9.
103 F. Fukuyama, The End of History?, „The National Interest” Summer 1989.
104P Kłoczowski, Restauracja, przyczynowość, celowość [w:] Czy historia może się 

cofnąć?..., s. 158.

W swej książce Limonow znalazł się w sytuacji obserwatora, którego 
dzieło motywowane jest

„(...) pragnieniem zrozumienia zdarzeń i procesów zakłócających dotych
czasowy, względnie stały układ społeczny, polityczny i cywilizacyjny oraz 
jego równie ugruntowany i jasny obraz”102.
Wychodząc z pozycji historiozofii żywiołowej, nie przyjmuje on 

wyjaśnień, jakie przedstawia Francis Fukuyama, stwierdzając, że upa
dek komunizmu to nieuchronny wynik rozwoju cywilizacji ludzkości, 
prowadzący do powstania w miejsce dotychczasowych społeczeństw 
totalitarnych społeczeństw liberalno-demokratycznych103.

Lektura książki Limonowa pokazuje, że jej autor chciałby pozytyw
nej odpowiedzi na pytanie: „Czy historia może się cofnąć?” Odrzucając 
teleologiczne pojmowanie dziejów jako drogi ku zmianom nieodwra
calnym, Limonow opowiada się za tezą, „że większe lub mniejsze 
fragmenty historii globalnej mogą mieć swoje wejście i wyjście, mogą 
się cofać, a potem pojawiać na nowo”104. Nie dostrzegając przepaści 
między światem postulowanym a realnym, wierzy w ideę cofnięcia 
i powrotu do stanu poprzedniego, uważa, że ZSRR z niewielkimi mo
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dyfikacjami może powrócić do życia. Pragnąłby cofnąć zegar historii, 
by dokonała się restauracja systemu, by znów ożyło społeczeństwo 
jednomyślne, homogeniczne, o nastawieniu adaptacyjnym, by usamo
dzielnione republiki ponownie włączyły się do organizmu państwowego 
o randze światowego imperium.
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II. Sanatorium i jego pacjenci 
Limonowowslca wizja Zachodu

W Rosji pisanie źle o Zachodzie jest czymś normalnym. Bez względu 
na to, co się ma na uwadze: cywilizację i kulturę, system społeczny 
i ekonomiczny, ustrój państwowy i prawo, sztukę i literaturę. Tak było 
w czasach caratu i w okresie władzy radzieckiej, tak jest obecnie. Zle 
o Zachodzie pisali myśliciele, politycy, ekonomiści, socjologowie, pisa
rze, pracownicy aparatu propagandy. Ujmowano temat głęboko bądź 
traktowano go powierzchownie, szukano argumentów lub zakładano 
a priori, że Zachód i Rosja to światy nieprzystające do siebie: więcej 
je dzieli, niż łączy. Dwa są - mówiąc w sposób uproszczony - główne 
powody takiego stosunku: świadomość, że Zachód jest inny, i przeko
nanie, że jest gorszy; pogląd taki podpowiada więc zarówno rozum, 
jak i uczucie. Dochodzi do tego ponadto poczucie zagrożenia.

Obraz rosyjskiej mentalności i koncepcji ideologicznych byłby jed
nak zafałszowany, gdyby nie przypomnieć o prozachodnim nurcie 
w rosyjskiej myśli i publicystyce. Okcydentaliści, stronnicy zbliżenia 
Rosji z Zachodem, byli dawniej i są obecni w życiu duchowym oraz 
politycznym dziś - mieszczą się w grupie społecznej nazywanej demo
kratami.

Krytyka Zachodu była jednym z podstawowych haseł oficjalnej ideo
logii w ZSRR. W nachalnej propagandzie nawiązywano do najbardziej 
reakcyjnych poglądów antyzachodnich XIX stulecia, uzupełniając je 
klasową nienawiścią do wrogiego systemu kapitalistycznego i wartości, 
uważanych za obce ustrojowi komunistycznemu.

Dziś Zachód jest obiektem krytyki z różnych pozycji ideowych, ze 
strony „wielopartyjnego komunizmu” i partii o orientacji nacjonali
stycznej, zarówno tak zwanej starej opozycji, jak i nowej, do której 
zaliczana jest Nacjonal-Bolszewicka Partia Limonowa. Antyzachodnia 
retoryka przenika program Liberalno-Demokratycznej Partii Rosji 
Władimira Żyrinowskiego. Krytycznie o Zachodzie wypowiada się li
der komunistów, Giennadij Ziuganow, który w książce Rosja - Moja 
Ojczyzna przypomina, że zmierzch cywilizacji zachodnioeuropejskiej 
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uczeni i działacze religijni, historycy i filozofowie przepowiadali dawno. 
Ziuganow mówi o globalnym zamęcie (głobalnaja smuta), o światowej 
utopii Zachodu, podkreśla, że konsumpcyjna cywilizacja zachodnia 
osiągnęła stan krytyczny.

Dla najbardziej ekstremistycznych środowisk - Zachód to siedlisko 
wad i źródło zła, które negatywnie oddziałuje na kraje spoza cywilizacji 
zachodniej, w tym na Rosję1. Specjaliści podkreślają, że w postawach 
takich słychać echa dawnego systemu:

1 Patrz А. Верховский, В. Прибыловский, Национал-патриотимеские организа
ции в России, Москва 1996, s. 28.

2 А. Верховский, А. Папп, В. Прибыловский, Политический экстремизм в Рос
сии, s. 13.

3 А. Верховский, В. Прибыловский, Е. Михайловская, Национализм и ксенофо
бия в российском обществе, s. 156.

4 Государственная Дума. Стенограмма заседаний. 1997 год. Весенняя сессия. 
Бюллетень Nr 98, s. 12.

„We wszystkich jest głęboko zakorzeniona w ciągu dziesięcioleci pro
pagowana nienawiść do Zachodu i w szczególności do USA. Wszystkie 
w jakimś stopniu są spadkobiercami imperialnych tradycji ZSRR”2.
Najczęściej Zachód jest identyfikowany z liberalizmem, uważanym 

przez nacjonalistów za system sprzeczny z typowo rosyjskim poczuciem 
soborowości, kolektywizmu. Postawa antyliberalna łączy się z wro
gością wobec globalizmu, odbieranego jako zagrożenie dla suweren
nego bytu oraz odmiana imperializmu i kolonializmu. Pojwiają się 
głosy o „międzynarodowym jarzmie finansowym”3. Przez nacjona
listów odrzucany jest także system wartości zachodnich, sprzeczny 
z duchem narodowych tradycji.

Antyokcydentalizm ma także wymiar polityczny, który znajduje 
odzwierciedlenie w dyskusjach na forum Dumy Państwowej. Pod
kreśla się w nich, że jednym z celów agresywnej polityki Zachodu jest 
osłabienie Rosji. Przykład agresywnych jego działań to rozszerzenie 
NATO. Żyrinowski w taki sposób skomentował przybliżenie się NATO 
do granic Rosji:

„Czeka nas tylko jedno: albo Rosja rozpłynie się w NATO i stanie się 
sługą, albo oni rozpoczną przeciwko nam wojnę”4.

Ten sam mówca, ale nie on jeden, podjął temat „piątej kolumny” 
i „agentów wpływu”.

Krytyka Zachodu, oparta na przekonaniu o jego permanentnej 
degradacji, przeprowadzana jest w publicystycznych pracach A. Soł
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żenicyna. Ostatnia jego książka, Rosja w zapaści, swoisty tren nad 
Rosją, ukazuje Zachód jako jedną z przyczyn upadku państwa, tonacja 
niechęci jest w książce dominująca. W rozdziale Oszołomiona Rosja 
i Zachód Sołżenicyn ostrzega: rzucono się u nas do przejmowania 
cudzych form życia, a nie da się skopiować obcego modelu.

Destrukcyjne oddziaływanie Zachodu jako przyczyna kryzysu i upad
ku komunizmu w ZSRR zostaje ukazane w pracach Aleksandra Zi- 
nowiewa. Traktuje on globalizm jako formę imperializmu, który po
woduje, że modernizacja staje się westernizacją. Pisze:

„Okcydentalizacja stanowi dążenie Zachodu do upodobnienia do sie
bie innych krajów, jeśli chodzi o ustrój społeczny, ekonomikę, system 
polityczny, ideologię, psychologię, kulturę”3.

5 А. Зиновьев, Запад. Феномен западнизма, Москва 1995, s. 416.
6Tekst opublikowany został [w:] Э. Лимонов, Убийство часового, Москва 1993, 

s. 179-360. Cytuję według tego wydania.

W ten sposób odbywa się proces kolonizacji, w wyniku którego powstają 
kraje kolonialnej demokracji.

*
* *

Jedna z najbardziej krytycznych wizji Zachodu, jaka wyszła spod 
pióra rosyjskiego pisarza ostatnich lat, należy do E. Limonowa. 
Jest on autorem obszernego tekstu Zdyscyplinowane sanatorium. Etiu
da o mentalności socjalnej współczesnych społeczeństw (Discyplinamyj 
sanatorij. Etiud socialnoj mientalnosti sowriemiennych obszczestw)5 6. Po
wstał on w opozycji do znanego dzieła G. Orwella Rok 1984, które 
nazywa ironicznie „superksiążką” i przekonuje, że jako utwór fu
turologiczny nie dorównuje ono Wehikułowi czasu Herberta Wellsa. 
Negatywnie ocenia zarówno fabułę utworu, jak i główną postać. Zda
niem Limonowa, uderza infantylność i melodramatyczność książki, 
fabuła jest głupia, Smith zaś to standardowa postać literatury - tzw. 
mały człowiek. Natomiast w rzeczywistości świata przedstawionego do
strzega wśród dominujących przedmiotów z przeszłości kilka zaledwie 
takich, które łączyć można z przyszłością, bowiem wskazują one na fu
turologiczny charakter utworu. W pierwszym rzędzie jest to teleekran, 
główny środek kontroli społeczeństwa. Limonow, co oczywiste, zesta
wia go z telewizją, zwracając uwagę, że przy spełnianiu identycznej 
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funkcji kontrolnej różnią się one w sposób zasadniczy: Orwellowski 
teleekran śledził, natomiast ekran telewizora pokazuje.

Limonow dowodzi, że Orwell zapragnął ukazać przemoc w czystej 
postaci, jednak w realizacji zamiar ten przekształcił się w karykaturę. 
Stało się tak wskutek nieprawidłowego założenia, że nazistowskie Nie
mcy i stalinowską Rosję charakteryzowała wszechobecna przemoc, 
stanowiąca zasadniczy element struktury państwa. Limonow ma in
ny pogląd, a jego stanowisko jest zbieżne z poglądami Zinowiewa, 
który, podobnie jak autor Zdyscyplinowanego sanatorium, nie neguje 
obecności w sowieckim komunizmie przemocy i represji, jednak nie 
traktuje ich jako głównego wyróżnika systemu7.

7 L. Suchanek, Homo sovieticus ..s. 102 i n.
8 Limonow często posługuje się obcojęzyczną (lub kalkowaną) terminologią socjalną 

i politologiczną, bowiem, jak sam wyznaje, wskutek wyjazdu przed laty z Rosji, nie 
zna odpowiedników rosyjskich (s. 191).

Zdaniem Limonowa, na Zachodzie, chcąc wywołać nienawiść do sy
stemów totalitarnych, zaczęto je przedstawiać jako Monstra, posługując 
się kategorią mocnej przemocy (hard nasiłije)8. Temu pojęciu moc
nej przemocy przeciwstawia pisarz pojęcie miękkiej przemocy (soft 
nasiłije), łagodne metody rządzenia masami, znamienne dla reżymów 
miękkich.

, Jeśli istota hard - wyjaśnia Limonow - polega na fizycznym stłamszeniu 
człowieka, to soft opiera się na stymulowaniu jego słabości. Ideał moc
nej przemocy to przekształcenie świata w więzienie, ideał miękkiej - 
przekształcenie człowieka w zwierzę domowe” (s. 187).

Miękka przemoc propaguje fałszywy cel życia - Prosperity - Dobrobyt, 
który zapewnia państwo. W ten sposób, stając się opiekunem, zapew
niając bezpieczeństwo i oferując substytuty, zawładnęło ono fundamen
talnym prawem jednostki do wolności, stłamsiło niezależność i osłabiło 
wolną wolę. W reżymie miękkim, w odróżnieniu od reżymów surowych, 
gdzie funkcję przemocy wypełnia partia, występuje zjawisko autoznie- 
wolenia. Udomowione masy same z siebie, wskutek panujących sto
sunków międzyludzkich, kreują taką formację społeczną. Zauważmy, 
że w odniesieniu do społeczeństwa komunistycznego podobnie wy
powiada się Zinowiew, który także polemizował z książką Orwella. 
Zinowiew nie zgadza się z tezą, podtrzymywaną przez Sołżenicyna, 
że komunizm to system narzucany z góry za pomocą kłamstw. Rodzi 
się on bowiem na poziomie najniższych jednostek społecznych, na 
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samym dole, jest rzecz jasna popierany przez władzę9. W Dennych 
wyżynach, gdzie społeczeństwo Ibańska pseudonimuje społeczeństwo 
komunistyczne, czytamy:

9 L. Suchanek, Homo sovieticus ..., s. 49, 74.
10 А. Зиновьев, Зияющие высоты, Lausanne 1976, s. 409.
11 M. Heller, Maszyna i śrubki ..., s. 36-45.
12 Patrz o tym szerzej L. Suchanek, Homo sovieticus ..., s. 74 i n.
13 Patrz szerzej L. Suchanek, Aleksander Sołżenicyn ..., s. 117-121.

„(...) naród ibański sam dobrowolnie narzucił sobie ibanizm i nie jest 
już w stanie bez niego żyć”10.

W ujęciu Limonowa, umiejętnie prowadzona propaganda, poprzez 
ukazywanie przerażającej egzystencji krajów Trzeciego Świata, podsy
ca trwogę o własne istnienie i umacnia w przekonaniu, że życie bez 
trosk, w materialnym dobrobycie, jest modelem optymalnym. W zwią
zku z tym, jednym z podstawowych instrumentów w procesie kształ
towania społeczeństwa zachodniego okazuje się infantylizacja. Przy
pomnijmy, że w odniesieniu do obróbki świadomości społeczeństwa 
komunistycznego wektor ten opisał M. Heller w Maszynie i śrubkach11.

Limonow zwraca uwagę na jeszcze jedną cechę cywilizacji zacho
dniej. Niezwykle istotną, bowiem to dzięki niej może wyciągnąć brutal
ny w swej wymowie wniosek o paraleli egzystencji człowieka Zachodu 
i życia zwierząt domowych. „Cywilizowane społeczeństwo” stworzyło 
życie „bezbarwne, nudne, głupie, pozbawione przyjemności” - kon
statuje (s. 190). W tym miejscu znowu narzuca się zbieżność z Zi- 
nowiewowską charakteiystyką społeczeństwa komunistycznego12. Te 
zbieżności z opiniami Zinowiewa, bowiem nie mamy tu do czynienia
mi z bezpośrednimi zależnościami, są niezwykle znamienne. Limonow 
przenosi na społeczeństwo zachodnie cechy społeczeństwa komuni
stycznego, które poznał, żyjąc w Związku Radzieckim. Zastanawia, że 
przenosi je tak bezkrytycznie; można sądzić, że bierze odwet na Za
chodzie, który - zwłaszcza w amerykańskiej fazie jego emigracji - nie 
przyjął pisarza z otwartymi ramionami. Z drugiej zaś strony, w krytycz
nym podejściu Limonowa do Zachodu odzwieciedla się zjawisko bar
dziej ogólne: rozczarowanie Rosjan w zetknięciu z Zachodem, czego 
najdobitniejszy przykład stanowi publicystyka Sołżenicyna13. Wreszcie 
trzeci aspekt jego pisarstwa - Zachód ukazywany nie apologetycznie, 
lecz z jego rzeczywistymi wadami.
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Limonow podkreśla, że zawarł w książce swój własny pogląd na 
Zachód. Dodaje przy tym, że to, o czym piszę, jest czytelnikowi zna
ne - jego zadanie jako autora polegało na połączeniu wszystkich 
elementów w spójny obraz. Sygnalizuje w ten sposób, że odtwarza 
prawdziwy obraz oraz jest obiektywnym obserwatorem i komentato
rem. I nie chce wzmacniać wypowiedzi sądami krytyków Zachodu - 
Dostojewskiego, Marksa, Nietzschego, Freuda. O prawdziwości swej 
wizji pragnie przekonać za pomocą obiektywnego argumentu - zo
stała ona stworzona przez wieloletniego mieszkańca Zachodu, Stanów 
Zjednoczonych i Francji.

Limonow wyjaśnia, że użył metafory ‘sanatorium’, by oddać istotę 
cywilizacji zachodniej. Społeczeństwo sanatorium jest antytezą społe
czeństwa więzienia, obozu koncentracyjnego. Te ostatnie dwa okreś
lenia mają konotację jednoznacznie negatywną. Metafora sanatorium 
jest również aksjologicznie deprecjonująca, bowiem Limonow ma na 
myśli sanatorium dla chorych psychicznie. Idzie tu, jak się zdaje, tym 
tropem, który w latach dwudziestych wyznaczyła tzw. szkoła kultu
rowa w psychiatrii (Sullivan, Fromm, Karen Horney), kładąca przy 
analizie choroby nacisk na czynniki natury kulturowej. Jak zauważa 
A. Kępiński:

„Obecnie też wielu psychiatrów zajmuje się analizą nerwicorodnych 
czynników istniejących we współczesnej cywilizacji”14.

14 A. Kępiński, Psychopatologia nerwic. Warszawa 1973, s. 220.

Limonow dokonuje zabiegu hiperbolizacji, przenosząc zjawiska choro
bowe na całość społeczeństwa i w ten sposób obraz cywilizacji zacho
dniej staje się bardziej odpychający. Pod piórem Limonowa cywilizacja 
Zachodu okazuje się takim samym Monstrum, jak komunizm.

Tak więc oba światy, obie cywilizacje - zachodnia i komunistycz
na - są fałszywe i antyludzkie, chore, oparte na przemocy. Limonow 
twierdzi:

„Sanatorium - to najbardziej mechaniczna konstrukcja socjalna, jaka 
kiedykolwiek istniała. Nie stosunek do Boga, nie stosunek człowieka do 
człowieka stanowi jego fundamentalną zasadę, lecz stosunek człowieka 
do przedmiotu” (s. 197).

Zachód stworzył cywilizację zorientowaną konsumpcyjnie, propagując 
egzystencję jałową o zawężonym sensie życia, głoszącą prymat ‘mieć’ 
nad ‘być’.
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Założenia filozoficzne systemu mają swe konsekwencje antropolo
giczne. Zachód uformował człowieka horyzontalnego, żyjącego tylko 
doczesnością, który przestał być istotą duchową, etyczną. Spośród 
wyróżnionych przez Маха Schellera rodzajów wartości obce mu są 
wartości religijne i wartości ducha, ceni natomiast wartości witalne 
i hedonistyczne15. Nie jest zdolny do silnych emocji, dlatego sens je
go egzystencji określa najlepiej słowo ‘nuda’, uczucie mieszczące się, 
zdaniem Limonowa, pomiędzy zachwytem a rozpaczą. Uczucie nu
dy, podobnie jak pośpiechu, jest typowe dla nerwic neurastenicznych, 
dlatego przy opisie społeczeństwa sanatorium psychiatrycznego jest 
odpowiednie. Oba one oznaczają zmęczenie i są jednocześnie prze
ciwieństwem pojęcia ‘interesować się’, gdyż pozbawiają celu. Dlatego 
A. Kępiński dowodził:

15 Ks. W. Szewczyk, Kim jest człowiek ..., s. 67.
16 A. Kępiński, Psychopatologia nerwic..., s. 11.

„Pośpiech i nuda są zaliczane do ujemnych cech współczesnej cywi
lizacji. Objawy te można traktować jako wskaźnik pewnego zneurasteni- 
zowania społeczeństw cywilizacji technicznej”16.
Do charakterystyki społeczeństwa zachodniego stosuje Limonow 

następujące kategorie zachowań społecznych: People, administracja, 
idealni chorzy, podniecający się, ofiary. W najbardziej pojemnej, so- 
cjopsychologicznej w swej naturze klasie - People - nie wyodrębnia 
on, jak to często jest praktykowane, burżuazji i klasy średniej (middle 
class), ponieważ w świetle zachowań psychologicznych nie wyróżniają 
się one wśród innych grup socjalnych People. Nie zajmuje się także 
fikcyjnymi w jego rozumieniu przeciwnikami opartej na dobrobycie 
i postępie (progress) cywilizacji zachodniej, takimi jak związki zawo
dowe, partie komunistyczne i grupy radykalne (np. Action Directe), 
ponieważ nie kwestionują one podstawowych założeń systemu lub 
jedynie częściowo tylko je podważają (ekologowie, Front Narodowy).

Jednym z założeń bloku zachodniego jest istnienie Wroga Ab
solutnego, potrzebnego po to, by utrzymywać obywateli w pokornym 
strachu. Limonow używa angielskiego terminu submissive, ale jego sta
nowisko może się obejść bez tego językowego kamuflażu - przenosi 
tu wyraźnie na grunt zachodni radziecką propagandową teorię wroga 
(klasowego, ideologicznego). Podobnie jak w komunizmie, idea wro
ga ma kanalizować agresywność i nienawiść, przenosić ją z własnego 
społeczeństwa („naszego”) na obce. W efekcie dzięki tej idei mo
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ralnego potępienia wroga społeczeństwo sanatoryjne utwierdza się 
w słuszności zasad własnej egzystencji. Tradycyjnym wrogiem cywili
zacji zachodniej był Związek Radziecki, obecnie staje się nim islam.

Zgodnie z przyjętą metaforą sanatorium, Limonow przedstawia 
strukturę społeczeństwa i sposoby kontroli nad nim, posługując się 
analogią ze szpitalem psychiatrycznym, w którym pacjentami (oby
watele) zajmuje się personel medyczny (władza), stosujący w celu 
utrzymania porządku siłę i przymus (armia i wojsko). Obsługę du
chową chorych sprawują pracownicy kultury i środków komunikacji 
społecznej - media i intelektualiści.

Limonow prezentuje typologię człowieka sanatorium, wyróżniając 
cztery zasadnicze odmiany: normalny chory, idealny chory, chory roz
drażniony (wozbużdajuszczijsia), ofiara. Ten drugi to model wzorcowy, 
ukazywany codziennie przez środki masowego przekazu - to ideal
ny biznesmen, milioner (środowisko Wall Street), a także postaci ze 
świata filmu i rozrywki (Hollywood), projektanci mody, fryzjerzy, gwia
zdy sportu. Znamienne są neutralne określenia, jakimi się je obdarza: 
star, celebrity, superstar, megastar.

„Miernoty w życiu, nie potrafiący nawet zrozumieć, jak w oryginal
ny sposób wydawać zarobione pieniądze, gwiazdy filmowe, idole przy
ciągnęły jednak uwagę społeczeństwa sanatoryjnego” - podkreśla Limo
now (s. 201).
Stosunek Limonowa do propagowanego modelu bohatera pozy

tywnego Zachodu jest jednoznacznie krytyczny. Jego sympatia jest po 
stronie „rozdrażnionych”, którzy również pojawiają się na pierwszych 
stronicach gazet, w radiu, w telewizji. Mają wszakże do spełnienia dia
metralnie odmienną funkcję, służą jako przykłady negatywne, antytezy 
bohaterów idealnych, wzorcowych. To oni naruszają ustalony porządek 
sanatoryjnego reżymu, podkopują jego fundamenty, dlatego nazywa
ni są: monstrum, terrorysta, złoczyńca, public enemy. Jako przykłady 
pojawiają się u Limonowa: Che Guevara, japoński pisarz, prawicowy 
ekstremista, piewca Samurajów - Jukio Mishima, Kadafi, wydawca pi
sma „Konkret” - Andreas Baader, Pasolini. Większość z nich została 
zamordowana (Mishima popełnił rytualne samobójstwo) - zdaniem 
Limonowa, odbywa się planowane mordowanie rozdrażnionych. Mówi 
on o typowym dla całej eurocywilizacji, a mającym swe korzenie w cza
sach rewolucji francuskiej, genocydzie bohaterów, obejmującym ter
rorystów i buntujące się kraje (w przypadku tych ostatnich represyjne 
funkcje spełnia ONZ).
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Jako odstraszający przykład dla zachodniego społeczeństwa sanato
ryjnego służą ofiary - kolejna kategoria antropologiczna. Ich funkcja 
jest ambiwalentna - wywołują współczucie i jednocześnie radość, że 
udało się uniknąć ich losu. Główną masę ofiar tworzą bezrobotni, 
ich odmianę stanowią „nowi biedni” - utrzymujący się dzięki za
siłkom.

Podstawowa masa społeczeństwa sanatoryjnego to normalni cho
rzy - people, demos, obywatele, ludzie pracy, ludność, work force, 
employes, public.

„Władza People - piszę Limonow - jest nie tylko dyktaturą kolektywu, 
ale także dyktaturą irracjonalności. To Dyktatura Potwora, którego nie 
można zobaczyć i którego pragnienie i wola nie poddają się jednoznacznej 
interpretacji” (s. 212-213).

Pisarz stwierdza, że People żyje dostatnio i komfortowo, niemniej 
przeto jest stale niezadowolony. Niezadowolenie to jednak nie oznacza 
chęci zmiany systemu - People stanowi jego główną podporę, podobnie 
jak władza.

Władza, określana przez Limonowa terminem ‘administracja’, dąży 
do tego, by społeczeństwo nie utraciło iluzji, że może ona wpływać 
na ekonomikę, to znaczy zapewniać prosperity. Zdaniem Limonowa, 
jej możliwości w tej sferze są jednak znacznie ograniczone. Bezsilność 
władzy wynika z faktu, że postęp nie jest nieograniczony.

„Postęp się skończył - stwierdza Limonow. Administratorzy nie chcą 
tego ogłosić” (s. 224).
Administracja posiada miękką władzę i stosuje wobec społeczeństwa 

miękki przymus. Ma ona charakter paternalistyczny, nie opiera się jak 
w dyktaturach i systemach totalitarnych na groźbie użycia siły. Taka 
metoda sprawowania władzy okazuje się bardziej efektywna od metod 
represyjnych. Limonow podkreśla, że Administracja i People są od 
siebie zależne, dlatego istnieje wzajemny szantaż.

W analizie systemu zachodniego ważną rolę w rozważaniach Li
monowa odgrywa kategoria bohatera, przez którą rozumie jednostkę 
„odznaczającą się nadzwyczajnymi cechami i czynami, w szczególności 
na wojnie” (s. 232-233). Dzięki osiągnięciu przez miękki reżym pełnej 
kontroli i totalnemu podporządkowaniu człowieka strukturze państwa, 
zniknęli bohaterowie. Pozostali oni jedynie w świecie niesanatoryjnym. 
Limonow wykazuje upadek mitu o Bohaterze, oparty na uznaniu nie
zwykłej wartości jednostki ludzkiej.
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Charakter i zachowania członka społeczności sanatoryjnej nie wy
kazują żadnego pokrewieństwa z mitem Bohatera.

„Współczesny mieszkaniec sanatorium posiada wszystkie pozytywne 
cechy udomowionego zwierzęcia: jest posłuszny, łatwo nim kierować, 
może stracić panowanie tylko wtedy, gdy jest głodny” (s. 239).

Nie wykorzystuje wrodzonej ludzkiej cechy, jaką jest agresywność, 
troskę o swe bezpieczeństwo powierzył administracji.

Kult bohatera przekształcił się w kult ofiary, męczennika. Jego 
pojawienie się łączy Limonow z kultem ofiar, jaki przyniosło ze sobą 
chrześcijaństwo, które nazywa sektą judaizmu. Na jego powstanie 
miały także wpływ freudyzm (człowiek jest ofiarą swego dzieciństwa) 
i marksizm (proletariusz jest ofiarą społeczeństwa kapitalistycznego). 
W dziejach kultu ofiary w Europie ważny etap, zdaniem Limonowa, 
nastąpił po roku 1945: pojawiły się ofiary nazizmu, ofiary stalinizmu, 
ofiary Jałty, ofiary zimnej wojny. Dowodzi on jednak, że ofiary stalini
zmu zostały dzięki zachodniej propagandzie nadmiernie wyolbrzymio
ne i udało się we władzy radzieckiej i w inteligencji wyrobić kompleks 
winy. Zarzuca władzy radzieckiej, że nie potrafiła zwrócić uwagi na 
20 milionów rosyjskich ofiar wojny, jak zrobili to Żydzi wobec sześciu 
milionów, których z tego powodu nazywa ofiarami uprzywilejowanymi. 
Limonow osądza fakt, że nie wszyscy zabici i zamordowani stają się 
ofiarami - nie uznaje się genocydu ormiańskiego, wandejskiego, etiop
skiego. Skłonny jest mówić o manipulacji ofiarami, o wykorzystywaniu 
ich w określonych celach.

Omawiając cywilizację sanatoryjną (Europa i jej space-kolonie), 
Limonow zwraca uwagę na rewizjonizm, który cechuje zachodni świa
topogląd i ideologię. Wiąże to z pokojem atomowym (paix atomiąue), 
który zażegnał groźbę konfliktów zbrojnych, lecz nie pozbawił Zachodu 
agresywności.

„Niezwykle dziwny (niebywały w historii) POKÓJ ATOMOWY trwa
jący czterdzieści lat doprowadził do fantastycznej deformacji psychiki 
i świadomości ludności sanatoriów, ‘chronionych’ wzajemnym szantażem 
jądrowym bloków (w rzeczywistości wspólną koncepcją kolektywnego sa
mobójstwa)” (s. 252).

Spowodował on zmiany w psychice Europejczyka, który stał się wy
niosły i zapatrzony w siebie. W efekcie gardzi innymi tradycjami 
i deifikuje system demokratyczny, krytykuje i poucza tych, którzy nie 
kopiują Zachodu - ma poczucie misji. Jako metody przekonywania 
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i argumentowania używa rewizjonizmu, dobrze wpisującego się w atmo
sferę zimnej wojny. Stał się on uniwersalną ideologią współczesności, 
metodą nie troszczącą się o prawdę, lecz mającą oddziaływać moralnie. 
Jednym z głównych zadań rewizjonizmu stało się niszczenie marksizmu, 
którego podjęli się ogarnięci skruchą byli komuniści zachodni i dy
sydenci w ZSRR i krajach bloku socjalistycznego, poddający surowej 
krytyce stalinizm. Na Zachodzie zrodziła się wówczas idea euroko- 
munizmu, mająca zastąpić skompromitowany komunizm radzieckiego 
typu. Druga fala rewizjonizmu zaczęła się w Rosji w roku 1986 - 
cechował się on tym, że wcielała go w życie zarówno inteligencja, jak 
i władza.

Przystępując do analizy leksyki sanatorium, Limonow wychodzi od 
tezy, że słownictwo, jakiego używamy, jest środkiem wyrażania świata, 
rzeczywistości - terminologia socjalna odpowiada filozofii myślenia 
o człowieku, jego funkcjach i celach w życiu. Taki model egzystencji 
człowieka stanowi następujący ciąg terminów: Education - formation - 
employment- work force- social security- vacation- leisure time- 
family allowances - retirement insurance policy- retirement- death. Jest 
to rodzaj transportera socjalnego, który ma przeprowadzić człowieka 
przez wszystkie etapy jego życia, zachowując odpowiedni ich porządek. 
Ten zaprogramowany ciąg, a także strach, jakiemu jest poddawany 
przez działanie propagandy (bezrobocie, wojna, głód), degraduje istotę 
ludzką do wymiarów podczłowieka. Nie on bowiem stanowi istotną 
wartość, lecz praca i jej efekty, gdyż pod tym kątem oceniana jest 
osoba, traktowana jako produkująca maszyna.

W leksyce sanatorium wyodrębnia Limonow słownictwo dyskre
dytujące oraz wszelkiego rodzaju tabu, które mają blokować proces 
myślenia. Do tego pierwszego typu należy, na przykład, terrorysta, 
do drugiego cenzura. Do najbardziej używanych słów fetyszy należą 
demokracja i wolność. Przypatrując się zachodniej swobodzie słowa, 
Limonow twierdzi, że jest ona realizowana dopiero wówczas, gdy 
można być usłyszanym. Dlatego jest ona, jak wiele innych, swobodą 
martwą.

Zreferowanie poglądu Limonowa na Zachód nie jest możliwe 
bez zrozumienia jego antropologii. Autor ten mianowicie sądzi, że 
społeczeństwo zachodnie jest kolektywistyczne, nie rozumie wszakże 
pod tym pojęciem zmysłu wspólnotowego, jaki tradycyjnie przypisy
wany jest Rosjanom. Odrzuca on te koncepcje, u których podstaw 
leży indywidualizm jako cecha cywilizacji zachodniej. W jego ujęciu 
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zachodzi zjawisko wtopienia jednostki w całość, co jest znamienne dla 
wielkich nowoczesnych kolektywizmów17. W sposób oczywisty obca 
mu jest koncepcja człowieka głoszona przez personalizm. Limonow 
dowodzi, że w systemie zachodnim człowiek zastąpiony został przez 
ludzkość:

17 O.C. Valverde, Antropologia filozoficzna. Przekł. G. Ostrowski, Poznań 1998, 
s. 341-342.

18T. Śpidlik, Myśl rosyjska. Inna wizja człowieka. Przekł. J. Dembska, Warszawa 
2000, s. 131-132.

„Społeczeństwo sanatoryjne stworzone jest w pierwszym rzędzie dla 
dobra ludzkości (to znaczy kolektywu) i całkowicie podporządkowuje mu 
dobro człowieka (to znaczy jednostki)” (s. 284).

Podkreślmy jednak, że pisarz nie pojmuje ludzkości jako żywego orga
nizmu, nie jest to dla niego ontologiczne zespolenie. Ludzkość stanowi 
jedynie nazwę zbiorczą, jest pojęciem abstrakcyjnym18.

Sanatoryjna filozofia życia jest z natury swej nastawiona na wymiar 
somatyczny, biologiczny. Sens całościowy świata, nadsens jest znacznie 
przytłumiony, jego podstawowa teza głosi: żyć dobrze i jak można 
najdłużej, przy czym słowo ‘dobrze’ ma wyłącznie aspekt materialny, 
nie moralno-etyczny. Powoduje to, że śmierć, ów naturalny koniec 
ludzkiej egzystencji, jest, jak piszę Limonow, ukrywana, cmentarz 
i krematorium przekształcają się w getto. Obserwujemy banalizację 
i dewaluację śmierci; pod wpływem filmów, gdzie staje się jedynie grą, 
następuje stępienie uczuciowe wobec faktu śmierci, zatracającej swój 
wymiar egzystencjalny.

Taki stosunek do śmierci ma swoje uzasadnienie ideologiczne i łączy 
się z podstawowym założeniem systemu, który jako naczelny cel stawia 
sobie dawanie dobrobytu i przyjemności. Dla społeczeństwa konsump
cyjnego przydatne są hasła: ertjoy yourself, take it easy, have furt, keep 
cool, don’t get excited; czy inny ciąg: pleasure of life, pleasure of food, 
sexual pleasure, pleasure of good time. Program życiowy wskazuje hasło 
„nie rozdrażniaj się”, stąd ogromny sukces psychoanalizy. Nastawienie 
na przyjemność, dodajmy: niegłęboką i mało interesującą, prowadzi do 
odrzucenia negatywnych emocji, takich odczuć ludzkich, jak cierpienie 
i ból.

„Sanatoryjna pleasure - komentuje Limonow - to monotonna i nie 
dająca radości sytość, podobna do letargicznego spokoju współczesnej 
fermy, gdzie zwierzęta są przekarmiane ziarnem i hormonami w świetle 
sztucznych lamp” (s. 288).
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Ogromna rola w ugruntowywaniu takiej filozofii życia przypada 
telewizji, która stwarza sztuczną telerzeczywistość, fikcję odbieraną 
jako realność; podobną rolę odgrywa film.

Dostrzegając zagrożenia, jakie niesie ze sobą filozofia życia na
stawiona na dobrobyt i przyjemność, Limonow wyraża przekonanie, 
że taka koncepcja egzystencji ludzkości jest zjawiskiem przejściowym 
i zbliżającym się do szybkiego końca. Prowadzi ona do eksploatacji 
planety, agresji wobec przyrody i zaburzeń ekologicznych - tu pisarz 
podąża wyraźnie tropem zwolenników ideologii ekologicznej. Jako nie
pokojące zjawisko postrzega nieograniczony żadnymi zasadami, w tym 
moralnymi, postęp. Jego stanowisko bliskie jest Sołżenicynowi, który 
w Liście do przywódców Związku Radzieckiego przestrzegał przed ideą 
stałego postępu:

„Zachłanna cywilizacja «wiecznego postępu» zachłysnęła się i dobiega 
końca”19.

19 Cyt. według przekładu polskiego [w:] „Aneks” 1974-1975, Nr 7-8, s. 15.

Obowiązująca w epoce posthistorycznej filozofia życia milczy na 
temat śmierci lub banalizuje ten problem, zaś jednym z naczelnych 
haseł staje się kult młodości, który według Limonowa staje się kul
tem wyrostka. Powoduje to zanik zainteresowania siłą, męskością, 
„prawdziwym mężczyzną”, niechęć do żołnierza. Standardową posta
cią społeczeństwa sanatoryjnego okazuje się quasi-mężczyna (niedo- 
mużczina), którego genezy szukać należy w ruchach młodzieżowych 
lat sześćdziesiątych (m.in. hippizm). Wyrostka z reguły cechuje agre
sywność. By nie stała się ona niebezpieczna dla społeczeństwa, jest 
neutralizowana - funkcje zabawki spełnia samochód lub motocykl. 
Rezygnacja z typowych funkcji silnego mężczyzny prowadzi do infan- 
tylizacji świadomości. Przejawia się ona także w sposobie ubierania - 
moda retro ma maskować infantylność.

Jedną z cech świata sanatoryjnego jest powszechna, niespotykana 
dotąd „cyfryzacja”, matematyzacja życia. Matematyczna pajęczyna, 
wszechobecność cyfr - to znak czasu, upojenie postępem. Jest ona 
także główną metodą charakterystyki rzeczywistości, opisywanej za 
pomocą sondaży.

„Matematyzacja stosunków w społeczeństwie - dowodzi Limonow - 
jest efektywnym środkiem dokonywanej siłą socjalizacji człowieka” 
(s. 308).
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Z negatywną oceną Limonowa spotkała się telewizja - środek 
masowej hipnozy, sugestywnego oddziaływania na społeczeństwo. Jej 
zadanie nie polega na zbieraniu wiadomości, lecz na ich umiejętnym 
selekcjonowaniu i rozpowszechnianiu, dzięki czemu staje się środkiem 
kontroli. Jest także fabryką gotowego myślenia, oferuje modele zacho
wań i myślenia oraz właściwej oceny - tworzy swoisty teleświatopogląd. 
W ten sposób następuje unifikacja świata, zabijająca nawet pozory in
dywidualizmu i samodzielnego myślenia.

Jednym ze środków kontroli jest w środkach masowego przekazu 
muzyka pop. Nie tylko odciąga od myślenia, ale wykorzystywana jest 
także w celu immaskulinizacji, która sprzyja kultowi wyrostka. Ten bo
wiem nie jest niebezpieczny dla systemu, może mu natomiast zagrozić 
dojrzały mężczyzna, z jego śmiałością, silną wolą, poczuciem godności.

Podobną rolę jak muzyka pop odgrywa propaganda seksu. W ocenie 
Limonowa, stanowi on substytut „odciągający od o wiele bardziej sil
nego impulsu biologicznego - instynktu dominacji” (s. 337). Jak widać, 
pisarz traktuje zjawiska socjalne z biologicznego punktu widzenia, jest 
po stronie koncepcji, która za pierwotną cechę samca uważa nie funk
cje seksualne, lecz zdolność podporządkowania sobie innych samców, 
co rodzi agresywność, która wszakże decyduje o zdolności stworze
nia i ochraniania rodziny, klanu, plemienia. Wyznaczanie dominującej 
pozycji seksowi jest zabiegiem taktycznym, bowiem odciąga od tak 
fundamentalnego problemu, jak walka młodych o władzę ze starymi 
samcami. Walka taka toczy się także o kobietę, którą w warunkach 
naturalnych zdobywa silniejszy samiec.

Limonow zwraca uwagę na jeszcze jeden aspekt propagandy se
ksu, rozpoczętej rewolucją seksualną na przełomie lat pięćdziesiątych 
i sześćdziesiątych. W efekcie narodził się przemysł pornograficzny 
i dopuszczalny jest każdy niemal rodzaj seksu, z wyjątkiem pedofilii. 
Panseksualizm stał się cechą cywilizacji, a sfera seksualności okazuje 
się jedyną, gdzie społeczeństwo może się zrealizować.

Fragment rozważań Limonowa dotyczy ideologii. Jego zdaniem, 
w społeczeństwie sanatoryjnym nie pełni już ona swej podstawowej 
funkcji - jednoczenia jednostek w kolektywy. Rolę tę spełnia dziś 
publicity. Nawet programy partii nie akcentują spraw ideologicznych, 
a ich język jest pozbawiony ideologicznej terminologii. „Posługiwać 
się dzisiaj językiem ideologii (...) to znaczy z góry zwracać się do 
wąskiego kręgu wtajemniczonych” - twierdzi Limonow. Transforma
cji uległ sposób zwracania się do zwolenników - miejsce czynnika 



208 Parias i heros. Twórczość Eduarda Limonowa

intelektualnego zajęło uczucie - sentymentalizm i melodramatycz- 
ność. Ideologia w państwach sanatoryjnych służy nie do pobudzania, 
lecz uspokajania. Na tym polega istota progresizmu, wykorzystująca 
kategorię praw człowieka.

W swojej książce Zdyscyplinowane sanatorium Limonow zawarł ob
szerny, wielostronny opis rzeczywistości sanatoryjnej - cywilizacji Za
chodu. Nie jest to książka badacza, który z naukową precyzją opisuje, 
analizuje i interpretuje. Pisarz rosyjski pokusił się o próbę zarysowania 
obrazu świata, który poznał z autopsji. Zobaczył go mieszkaniec innej 
strefy cywilizacyjnej, innego systemu społecznego, gospodarczego i po
litycznego. Wcześniej wiedział o nim tyle, ile przeciętny obywatel Kraju 
Rad, w którym wiadomości o Zachodzie były filtrowane przez sito cen
zury, dlatego jego obraz utrzymany był w czarnych barwach. Z drugiej 
zaś strony, powszechne było „amerykańskie marzenie”, idealna wizja 
lepszego, piękniejszego świata. W dziele Limonowa zostaje ono zwe
ryfikowane negatywnie, wyłania się z niego obraz Utopii, która nie 
jest realizacją odwiecznych marzeń ludzkości o raju na ziemi, Edenie, 
złotym wieku i pięknym człowieku. Zdaniem Limonowa, cywilizacja 
Zachodu jest równie odpychająca, jak antyutopijny kraj komunizmu. 
To dwie odmiany, inaczej zrealizowane i kierowane, świata, który nie 
przyniósł szczęścia, dobra, piękna, sprawiedliwości. W komunistycznej 
antyutopii człowiek był śrubką w mechanizmie państwa, w utopii za
chodniej jest anonimowym, zalęknionym członkiem kolektywu, udo
mowionym zwierzęciem na supernowoczesnej fermie. Tu ponownie 
sięga Limonow po tekst Orwella, tym razem Zwierzęcy folwark.

Limonow nie ogranicza się do opisu Zachodu dnia dzisiejszego 
i podobnie jak Zinowiew w książce Globalne człekowisko (Głobalnyj 
czełowiejnik) rysuje wizję przyszłościową - obie mają odcień apoka
liptyczny20. W swym prorokowaniu pisarz nie jest oryginalny - mówi 
o zagrożeniach w dziedzinie przyrody, którym może zapobiec jedy
nie zmiana świadomości ekologicznej, zwraca uwagę na zastraszająco 
wysoki wzrost liczby mieszkańców naszej planety, przestrzega przed 
katastrofą głodu, jako efektu przeludnienia i eksploatacji natury.

20 Patrz o tym L. Suchanek, Homo sovieticus, świetlana przyszłość, gnijący Zachód... 
Rozdział Mrowisko ludzkie, czyli Życie na najgorszym ze światów, s. 277-293.

„Nietrudno wyobrazić sobie - piszę - że wartość ludzkiego życia 
w takich warunkach spadnie do zera. Nie ma wątpliwości, że powstaną 
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tysiące Oświęcimów, obozów masowej zagłady. Nie ulega wątpliwości, że 
będzie się popierać masowe zabójstwa” (s. 354).

Zinowiew przekonywał:
„(...) została jedna droga, by uratować człowieka i w ogóle życie na 
naszej planecie - zburzenia całej naszej cywilizacji”21.

21 А. Зиновьев, Глобальный человейник, Москва 1997, s. 454.

Limonow widzi podobne rozwiązanie:
„Żeby się uratować, ludzkość musi zastąpić cywilizację sanatoryjną 

innym ustrojem społecznym (s. 353).
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III. Limonow i Żyrinowski. 
Burzliwy, krótkotrwały romans ideowy

Pierwsze swe spotkanie z Limonowem Żyrinowski skomentował tak:
„Było to dla mnie ciekawe, że jest pisarzem, publicystą, a interesują 

go problemy czysto polityczne”1.

1Э. Лимонов, Лимонов против Жириновского, Москва, „Конецвека” 1994, s. 4. 
Dalej cytuję według tego wydania, w nawiasie podaję numer stronicy.

2 Dziennikarz gazety „Московский комсомолец”, Aleksander Minkin jeden ze 
swych artykułów zatytułował Władimir Wolfowicz to czysty Rosjanin, ale niekiedy jest 
ciut Żydem (Владимир Вольфович чистый русский, но иногда немножечко еврей). 
Minkin zwracał uwagę na charakterystyczny wygląd i akcent Żyrinowskiego.

3 Stwierdzono, że do 18 roku życia nosił nazwisko Ejdelsztiejn.
4 Życiorys Żyrinowskiego patrz А. Верховский, А. Папп, В. Прибыловский, По- 

литиеский экстремизм в России..., s. 265-269; А. Верховский, В. Прибыловский, 
Е. Михайловская, Национализм и ксенофобия в российском обществе ..., s. 67-71.

5 Później uczelnię przemianowano na Instytut Krajów Azji i Afryki.

Słowa te wypowiedział człowiek mający już w ówczesnym życiu po
litycznym swoją pozycję. Jego kariera nie była błyskotliwa i długo 
rnusiał wspinać się po jej szczeblach, ale gdy już osiągnął pewien etap, 
potoczyła się szybko, niekiedy przyjmowała zawrotne wręcz tempo.

Władimir Wolfowicz Żyrinowski urodził się w roku 1946 w Ał- 
ma-Acie, stolicy Kazachstanu. Słynne stało się jego powiedzenie: „ma
ma była Rosjanką, ojciec - prawnikiem”2. Wielokrotnie stwierdzał, że 
jest Rosjaninen, ale w świetle dokumentów jego żydowskie pochodze
nie nie budzi wątpliwości3. Kiedyś miał nawet powiedzieć: „gdyby nie 
moje żydowskie pochodzenie, byłbym już prezydentem Rosji”4.

Studia odbył w Moskwie, w Instytucie Języków Orientalnych przy 
Uniwersytecie Łomonosowa, na turkologii (1964—1970)5. Ukończył 
także kilka lat później - w trybie wieczorowym - Wydział Prawa 
na MGU (1977). Kilkakrotnie zmieniał miejsce pracy, by w latach 
1983-1990 zostać radcą prawnym w wydawnictwie „Mir”. Nigdy, mimo 
starań, nie był członkiem KPŻR. Określa się jako prawosławny - 11 
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lutego 1996 roku, w przeddzień kampanii prezydenckiej, wziął ślub 
w cerkwi z żoną, z którą związek cywilny zawarł 25 lat wcześniej.

Poważną karierę polityczną rozpoczął w roku 1989, a więc za czasów 
Gorbaczowa, wiążąc się z grupą inicjatywną Partii Liberalno-Demokra
tycznej Władimira Bogaczewa. Przejęła ona program, który Żyrinowski 
nakreślił rok wcześniej, myśląc o stworzeniu Partii Socjaldemokra
tycznej. Na zjeździe założycielskim 31 marca 1990 roku grupa Bo
gaczewa i Żyrinowskiego przyjęła nazwę: Liberalno-Demokratyczna 
Partia Związku Radzieckiego Rosji i 12 kwietnia została zarejestro
wana, jako pierwsza po istniejącej dotąd KPZR, w Ministerstwie 
Sprawiedliwości (Minjust), natomiast 14 grudnia przerejestrowano ją 
na Liberalno-Demokratyczną Partię Rosji6. Określa się ją jako rady
kalnie prawicową, patriotyczną i imperialną7, populistyczno-nacjona- 
listyczną8.

6 Wcześniej doszło do rozłamu w partii, grupa Żyrinowskiego wykluczyła z jej 
szeregów swoich przeciwników. O partii patrz А. Верховский, В. Прибыловский, 
Пационал-патриотические организации в России .... s. 33-36; А. Верховский, 
А. Папп, В. Прибыловский, Политический экстремизм в России.., s. 108-115; 
Ю. Коргунюк, Современная российская многопартийность, Москва 1999, s. 287-292.

7 А. Верховский, А. Папп, В. Прибыловский, Политический экстремизм в Рос
сии ..., s. 108.

8 Wielokrotnie była szerzona pogłoska, że partia, a także jej lider, jest tworem służb 
specjalnych. Kolportując ją, chciano pokazać, jak niebezpieczna może być ewentualna 
alternatywa dla aktualnej władzy.

9 Ideologicznie bliska pismom partii Żyrinowskiego, które mają także swoje regio
nalne wydania, jest „Юридическая газета” (1991).

Partia wydawała pismo „Liberał”, które wychodziło do 1993 roku. 
Jako dodatek do niego ukazywał się „Sokoł Żyrinowskogo”. Ten ostatni 
jednak przyjął linię zbyt radykalną, czego nie akceptował Żyrinowski 
i w listopadzie 1992 roku doprowadził do zamknięcia dodatku na 
czwartym numerze. W roku 1993 reaktywowano pismo, które odtąd 
trzyma się oficjalnej linii partii. Partia wydaje także inne pisma: „Słowo 
Żyrinowskiego”, „Prawda Żyrinowskiego” oraz wychodzącą od roku 
1995 gazetę „LDPR”9. Często ukazują się również broszury z tekstami 
poszczególnych wystąpień lidera partii.

Na drugim zjeździe partii 13-14 kwietnia 1991 Żyrinowski został 
kandydatem na prezydenta Rosyjskiej Socjalistycznej Federacyjnej Re
publiki Radzieckiej. Towarzysz partyjny Żyrinowskiego, członek gabi
netu cieni - Aleksiej Mitrofanow zrealizował w celach propagando
wych film Kandydat na prezydenta (Kandidat w priezidienty). Żyrinowski 
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wziął udział w wyborach 12 czerwca 1991 roku zdobywając 7,81 procent 
głosów (w liczbach bezwzględnych było to ponad 6 milionów głosów) 
i zajmując trzecie miejsce za Jelcynem i Ryżkowem.

Ważny w biografii politycznej Żyrinowskiego fakt - to krytyka 
umowy z Białowieży, w wyniku której rozwiązano ZSRR - partia 
jego w grudniu 1991 roku przeprowadzała mityngi przeciw decyzji, 
jaką podjęli Jelcyn, Krawczuk i Szuszkiewicz. Lider LDPR uważa, 
że stworzenie Związku Niepodległych Państw (Sojuz Niezawisimych 
Gosudarstw) było akcją antyrosyjską. Głosi ideę odtworzenia państwa 
w granicach 90 procent byłego ZSRR. Ma ono stanowić nie federację, 
lecz silne państwo unitarne, dlatego proponuje likwidację wszystkich 
republik narodowych i podzielenie kraju na 50 guberni. Powinno ono 
posiadać silnie rozbudowany sektor państwowy i wydajną produkcję 
krajową; jeśli chodzi o rolnictwo, to Żyrinowski jest przeciwnikiem 
własności prywatnej. W organach prasowych partii i w wystąpieniach 
samego lidera silnie uwypuklona jest retoryka antyzachodnia. W ich 
koncepcji geopolitycznej wyodrębnionych zostało pięć cywilizacji - za- 
chodniochrześcijańska, wschodnio-prawosławna, islamska, wschodnio- 
buddyjska i pogańska.

Jako przywódca partii Żyrinowski prowadził aktywną działalność, 
często wyjeżdżał za granicę, spotykał się z działaczami prawicy, m.in. 
Le Penem, wspólnie z nim chcąc podjąć inicjatywę utworzenia Związku 
Sił Prawicy w Europie. W roku 1992 odwiedza Irak, w 1994 przyjechał 
do Polski na zaproszenie Janusza Bryczkowskiego. Niekiedy podczas 
wyjazdów dochodziło do skandali: za obrazę prezydenta rnusiał opuścić 
Bułgarię, nie wpuszczono go do Niemiec.

Znane są antyizraelskie pozycje Żyrinowskiego, w swoich wy
stąpieniach porusza problem masonerii i Żydów:

„Większość przywódców bolszewickich była Żydami. Większość dzisiej
szych «demokratów» to również Żydzi. Większość liderów partii (około 
60 procent), tych, którzy kształtują ideologię - to Żydzi. Nie mówię, że 
jest to zło. Po prostu konstatuję fakt. Kraj jest w głębokim kryzysie. Jaki 
wniosek można wyciągnąć?”10.

10В. Жириновский, Беседы, на чистоту, Москва 1994.

W roku 1993 Żyrinowski opowiedział się po stronie Jelcyna: poparł 
jego projekt Konstytucji i rozwiązanie we wrześniu Zjazdu Deputowa
nych Ludowych. Po wydarzeniach pod wieżą telewizyjną Ostankino po
wiedział, że w konflikcie „różowo-czerwonych” z „czerwonymi” stanął



po stronie tych pierwszych, to znaczy Jelcyna11. W wyborach do Dumy 
Państwowej lider LDPR i jego partia odnieśli sukces, zyskując 22 pro
cent głosów (ponad 12 milionów) i 59 miejsc w parlamencie. Żyrinowski 
został deputowanym i jest nim do dnia dzisiejszego. Zasłynął z wielu 
kontrowersyjnych wypowiedzi i skandali. Był zdecydowanym przeciw
nikiem wejścia Polski i innych krajów środkowoeuropejskich do NA
TO. Głośne było jego porównanie Polski do prostytutki, która biega 
od jednego klienta (Rosja) do drugiego (NATO). W sprawie Czeczenii 
Żyrinowski i jego partia zajęli pozycję jednoznacznie konfrontacyjną. 
Po bombardowaniu Bośni przez NATO wzywał do bombardowania 
baz NATO we Włoszech. W roku 1999 jego partia zaczęła werbować 
ochotników do walki po stronie Serbów.

11 Zrodziło to pogłoski o tajnej współpracy z Kremlem, wygodnej dla Jelcyna, bo
wiem względna popularność Żyrinowskiego utrudniała karierę Ziuganowowi, znacznie 
mocniejszemu konkurentowi prezydenta Rosji.

12Jak sugeruje Limonow, Żyrinowski „bez wątpienia mówił, a zrobił je Aleksiej 
Mitrofanow, rozpisując i tnąc na części zdania” (s. 34).

13 Można spotkać opinię, że książka ta została napisana przez współpracowników 
tajnych służb.

Żyrinowski jest autorem kilku książek, za które często był krytyko
wany12. W roku 1993 opublikował Ostatni rzut na południe (Poslednij 
brosok na jug), wzywający do wojskowej akcji w celu zdobycia In
dii13. W roku 1995 wyszły: Ostatni wagon na Północ (Poslednij wagon 
na Siewier) i Splunięcie na Zachód (Plewok na Zapad). Ta ostatnia 
poświęcona była wydarzeniom na Kaukazie w latach 1991-1995. Wy
powiedział w niej pogląd, że była to zaplanowana przez zachodnie 
tajne służby akcja, mająca na celu rozbicie i osłabienie Rosji.

♦
* ♦

Książkę Limonow kontra Żyrinowski (Limonow protiw Żyrinowsko- 
go) zaczynają i kończą teksty, które nie wyszły spod pióra autora. Chwyt 
ten Limonow stosować będzie wielokrotnie, konfrontując, zestawiając, 
uzupełniając swoje własne obserwacje i odczucia. Książkę otwiera wy
wiad, jaki w roku 1992 z Żyrinowskim przeprowadził Andriej Titow dla 
gazety „Iskusstwo kino”. Przytacza go Limonow dlatego, że jest w nim 
mowa nie tylko o Żyrinowskim, ale także o nim, mamy tu przeto jedno
czesną prezentację obu protagonistów. Trudno znaleźć lepszy tekst do 
książki opowiadającej o tym, dlaczego dwóch blisko współpracujących
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ze sobą członków tej samej partii - jej lider i jeden spośród dziewięciu 
ministrów gabinetu cieni - zrywają ze sobą. Więcej - Limonow staje 
się odtąd zaciętym przeciwnikiem Żyrinowskiego i zwalcza go bez
pardonowo. A było to tym dziwniejsze, gdyż, jak napisał dobrze ich 
znający Jarosław Mogutin:

„(...) byli oni sobie potrzebni. Żyrinowski Limonowowi, by wejść do 
Wielkiej Polityki (ten ostatni przypuszczał naiwnie, że W. W. mu w tym 
pomoże), a Limonow Żyrinowskiemu, by przejść do Wieczności”14.

14 „Новый взгляд’ 1993, Nr 122. Cyt. według Э. Лимонов, Лимонов против 
Жириновского, Москва, „Конец века” 1994, s. 22.

15Niewzorow był znanym wówczas dziennikarzem telewizyjnym, głośny był jego 
program 600 sekund.

Z wywiadu, o którym mowa, dowiadujemy się, jak zawarli zna
jomość, a Limonow prezentowany jest oczyma Żyrinowskiego. Dla 
lidera LDPR to jeden z nielicznych pisarzy, z którymi łatwo nawiązać 
kontakt - tym różni się od innych pisarzy patriotów. Żyrinowski mówi: 

„Teraz potrzebni są tacy pisarze i dziennikarze, jak Limonow, Nie- 
wzorow15. Oni są z tych, którzy mogliby siedzieć w okopach. Potrzebni 
są pisarze frontowcy, gotowi pójść do ataku i natychmiast pisać jakieś 
notatki, wysyłać je.. .Taki jest Limonow” (s. 9).

Ta cecha odróżnia go, zdaniem Żyrinowskiego, od autorów epoki 
Breżniewa - Rożdiestwienskiego, Jewtuszenki, którzy teraz zniknęli 
z powierzchni, ponieważ nie potrafią istnieć w epoce rewolucyjnej. Są 
to czasy właśnie dla Limonowa. Bliski jest on Żyrinowskiemu, bowiem 
także pragnie zatrzymać destrukcję kraju. Warto jeszcze przytoczyć 
jego przenikliwe słowa o Limonowie:

„Myślę, że z przyjemnością wszedłby do kierownictwa jakiejś partii 
politycznej, próbowałby zostać jej ideologiem” (s. 9).
Limonow zainteresował Żyrinowskiego niejako pisarz, lecz działacz 

polityczny, publicysta. Wyznaje:
„Przerzuciłem jego książeczkę To ja - Ediczka, jakieś omówienia jego 

utworów w prasie. Ale więcej po prostu nie nadążam. Nie mogę dać oceny 
jego twórczości, bardziej mogę sądzić o nim jako o działaczu politycznym, 
czytałem jego artykuły w gazecie «Sowietskaja Rossija» (s. 5).

Nie oburza się Żyrinowski na używanie przez Limonowa wulgarnej 
leksyki (mat), bo pokazuje on życie bez upiększeń. Ostre sceny se
ksualne w powieściach Limonowa skłonny jest tłumaczyć „deficytem” 
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takich opisów w dotychczasowej literaturze rosyjskiej. Żyrinowski do
dał, że był również na promocji książki Limonowa. Wypowiedział się 
też o Limonowie jako człowieku:

„W życiu to normalny facet, którego cieszy i martwi to, co cieszy 
i martwi każdego innego” (s. 5).
W całości sylwetka Limonowa w ujęciu Żyrinowskiego jest zdecydo

wanie pozytywna. Pewne fragmenty omawianego wywiadu przedstawia 
następnie Limonow z własnej perspektywy. Był to okres, kiedy mie
szkał jeszcze w Paryżu. Wspomina, że przyleciał do Moskwy, by zacząć 
pracę nad konstruowaniem autentycznej opozycji, w związku z tym 
interesowali go liderzy poszczególnych partii, szczególnie zaś Anpiłow 
i Żyrinowski właśnie. Intuicyjnie widział w nim Limonow lidera opo
zycji i dlatego chciał przeprowadzić z nim wywiad dla francuskiego 
pisma „Idiot International”.

Pierwsze, wprowadzające informacje o Żyrinowskim są bezstron
ne, obiektywne. Ale wkrótce opowieść Limonowa o swym pierwszym 
spotkaniu z liderem LDPR zaczyna przybierać inny nieco charak
ter. Pojawiają się w niej sygnały negatywnego stosunku Limonowa do 
Żyrinowskiego, a także jego partii. Dom, w którym mieści się sie
dziba LDPR, jest raczej odpychający - w jego opisie założony został 
kontrast między znaczeniem społecznym partii a jej deprecjonującą 
„fizycznością”. Przez takie, na pozór realistyczne konstruowanie re
lacji chce autor osiągnąć zamierzony efekt pomniejszenia. Również 
samo pomieszczenie, które zajmuje partia i gdzie przyjmuje jej lider, 
pokazane jest w formie złośliwej karykatury. Negatywne wrażenie ma 
robić także ekipa Żyrinowskiego, mówiąca o nim „wódz”. Jego wize
runek kreśli Limonow w sposób jawnie tendencyjny - Żyrinowski nie 
odpowiada, lecz burczy, jego sposób mówienia przypomina kłótnię, 
z łatwością wpada w rozdrażnienie, zwłaszcza gdy nie ma racji i o tym 
wie. Ale nie tylko forma wypowiedzi Żyrinowskiego ma zniechęcić do 
niego, również treść odpowiedzi na pytania dziennikarza. „Zupełnie 
mnie nie przekonał” (s. 14) - stwierdza Limonow. I nie jest to sąd 
indywidualny, Limonow sugeruje, że Żyrinowski nikogo nie może prze
konać, nie potrafi bowiem prawidłowo ocenić aktualnej sytuacji, źle 
komentuje rozmaite wydarzenia, jego prognozy i plany na przyszłość 
są fantazjowaniem.

Wszystko to pozwala Limonowowi stwierdzić: „Oczywiście jest on 
Żydem” (s. 17). Jego krzykliwość przypomina prowincjonalnych Żydów 
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amerykańskich. Dodaje przy tym natychmiast: „W moich rozważaniach 
nie ma nic rasistowskiego, określam jedynie jego korzenie, daję jego 
charakterystykę, poszukuję dla niego analogii” (s. 17).

Wrażenie ze spotkania z Żyrinowskim politykiem konfrontuje Li
monow ze swoim wcześniejszym artykułem Nasze błędy (Naszi oszibla), 
w którym pisał:

„Warto zatrzymać się na fenomenie Żyrinowskiego. Jest on jedno
cześnie bardzo nielubiany przez pewną część ludności i bardzo ceniony 
przez inną. Dla wielu «demokratów» i «postępowców» Żyrinowski to 
prawie synonim «faszysty». A tymczasem wątpliwe, czy jeden na ty
siąc ludzi odrzucających Żyrinowskiego przeczyła! program jego partii 
liberalno-demokratycznej. Ja tłumaczę zarówno odrzucenie, jak i pełne 
zachwytu wielbienie Żyrinowskiego tym, że jest on całkowicie niecharak- 
terystycznym dla rosyjskiej świadomości typem polityka (...) Wyjaśnienie 
skandalu Żyrinowskiego leży w jego energicznej, emocjonalnej manierze. 
W tym, jak on mówi, a nie, co mówi” (s. 17-18).

Th maniera występowania powoduje, że słuchacze nie koncentrują 
się na sensie wypowiedzi. Dodatkowo prasa wykrzywia wizerunek 
Żyrinowskiego i oczernia go, podobnie jak opozycja. Ma to wszakże 
tę dobrą stronę, że pozwala zaistnieć w życiu politycznym.

Jak widzimy, Limonow nie idzie tropem przeciwników Żyrinowskie
go. Odrzuca lansowany szeroko jego wizerunek histerycznego faszysty. 
Ale jednocześnie tworzy nowy stereotyp - polityka amerykańskiego 
typu. Jest zrozumiałe, że na gruncie rosyjskim - gdzie w mental
ności tkwił wpajany latami antyamerykanizm - takie określenie traci 
swój pozytywny aspekt. Zwłaszcza że dochodzi do niego stereotyp 
Żyda.

Limonow podkreśla także, iż w autorytarnej Rosji Jelcyna przy
szłość Żyrinowskiego jest wątpliwa. Również dlatego, że LDPR jest 
partią parlamentarną - w jej programie nie ma idei przejęcia władzy 
siłą.

Nowe rysy do portretu przywódcy przynosi relacja Limonowa 
ze spotkania Żyrinowskiego z pracownikami i studentami Instytu
tu Historyczno-Archiwistycznego16. Pozwoliło ono obserwować lidera 
LDPR w zetknięciu z masą. Ponownie potwierdziło się spostrzeżenie 
dotyczące sposobu przemawiania, języka Żyrinowskiego, który odrzu
cił manierę dawnych partokratów i przemawiał językiem ulicy, pro

16 Grupa studentów tego instytutu postanowiła wysunąć Żyrinowskiego na stano
wisko rektora, w miejsce Jurija Afanasjewa.
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stym, dostępnym dla mas. Magnesem, który przyciągał słuchaczy, był 
wszakże nie tylko styl wystąpienia, ale także jego temat, niezwykle ak
tualny, palący i nieobojętny dla nikogo. Dowodził on, że lider LDPR 
posiada dobre rozeznanie w sytuacji wewnętrznej i potrafi zapro
ponować rozwiązania, jakich oczekują słuchacze. Podjął Żyrinowski 
i znakomicie poprowadził problem narodowościowy. Podkreślał, że 
w kraju wielonarodowym nie widzi możliwości przyznania suweren
ności poszczególnym nacjom, dopuszcza jedynie suwerenność jednost
ki. „Będę bronił Rosjan na całym terytorium Rosji i byłego ZSRR” - 
mówił. A jako środek do celu wskazywał silną władzę autorytarną. 
Tym oświadczeniem zyskiwał aplauz zebranych, natomiast Limonow 
wyciągał wniosek wobec Żyrinowskiego krytyczny, oceniając jego kon
cepcję polityczną jako pełną zasadniczych sprzeczności. Nie dostrzegał 
tego jednak zebrany na sali tłum, który dał się uwieść mówcy. Limo
now też nie potrafił zachować chłodnego dystansu, dopiero znacznie 
później zauważył, że Żyrinowski w ogóle nie poruszył problematyki 
ekonomicznej i społecznej.

Te pierwsze swe kontakty z Żyrinowskim Limonow kontrapunktuje 
polemicznie, sięgając do relacji innych. W szczególności do artykułu 
J. Mogutina, z którego tekstu wyłania się niezbyt pociągająca syl
wetka Ediczki. Odrzuca tezę tego dziennikarza, którą bez wątpienia 
podzielało wielu innych, że Żyrinowski był mu potrzebny, by wejść 
do Wielkiej Polityki. Skierowanie się ku Żyrinowskiemu tłumaczy 
głębiej - nie pragnieniem osobistej sławy i popularności, lecz zaan
gażowaniem w sprawy kraju, epoki, polityki. Mówi o bezinteresownej 
intuicji, która zaprowadziła go do partii Żyrinowskiego. W opozycji 
lat dziewięćdziesiątych wydał mu się on - obok Anpiłowa - postacią 
najbardziej wyrazistą.

Limonow dyskontuje sukces wyborczy Żyrinowskiego i jego par
tii. Nie trudno było go osiągnąć w sytuacji, gdy rozmaite partie 
„czerwono-brązowe”, na przykład Trudowaja Rossija Anpiłowa, były 
zabronione, a inne w wyniku odpowiednio spreparowanej ordynacji 
wyborczej nie mogły wziąć udziału w wyborach (np. partie Łysenki czy 
Baburina). W efekcie najbardziej wyraziste postacie opozycji, w tym 
Makaszow, znalazły się poza parlamentem i tym samym przywódca 
LDPR stawał się centralną figurą opozycji parlamentarnej.

Przy okazji wypowiada Limonow krytyczny sąd pod adresem więk
szości liderów opozycji, których nawyki z okresu pierestrojki utru
dniają, uniemożliwiają wręcz efektywne działanie w nowych warun
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kach politycznych. Dla uwypuklenia ich nieporadności, archaiczności 
ich postaw i rytualności zachowań wykorzystuje Limonow plastyczny 
obraz bojara w futrzanej czapie. Nie przyswoili sobie oni podstawowej 
cechy działaczy nowego stylu - dynamiczności działania.

Jednoznacznie negatywny i deprecjonujący wizerunek Żyrinow- 
skiego wyłania się z fragmentu zatytułowanego Kanapka ze słoniną 
(Butierbrod s salom). Sięga tu Limonow po turpistyczny obraz, przed
stawiając nadgryzioną, niedojedzoną kanapkę ze śladami zębów. To 
skonfrontowanie kategorii brzydoty z kategorią wzniosłości (postać 
popularnego przywódcy partii) przynosi w efektowny sposób oczeki
wany wynik - powoduje niesmak, wywołuje niechęć, czyni lidera LDPR 
odpychającym estetycznie.

Ten sam cel, choć w zupełnie odmiennej płaszczyźnie, osiąga Li
monow charakteryzując intelekt Żyrinowskiego. Prezentując postacie 
z jego otoczenia, mózgi partii, które wpływały na kształtowanie się 
osobowości i zalet charyzmatycznego przywódcy, Limonow pokazu
je rodzenie się sztucznego tworu, niejako duchowego Frankensteina. 
Siergiej Plechanow, Siergiej Żarikow, Siergiej Archipow podsuwali 
mu własne idee, które on sobie z łatwością przyswajał, „ubierali go 
w swoje hasła”. Żyrinowski, jak wampir krew, wchłaniał ich poglądy 
i idee (onarkomanilsia idiejami), ale nie był w stanie przyswoić sobie 
ich głębszych treści - w samej rzeczy nie było to potrzebne - stano
wiły one bowiem jedynie narzędzia, którymi sprawnie się posługiwał. 
Limonow mówi wręcz o wulgaryzacji:

„Upraszczając, przetrawiając, wulgaryzując i wypluwając idee Żariko- 
wa, Archipowa, Plechanowa (...) filister (obywatiel) Żyrinowski stopniowo 
przekształcał się w przewodniczącego LDPR” (s. 35).

W zdaniu tym uderza jeszcze jedno deprecjonujące określenie, może 
najbardziej ostre i krytyczne - filister. Limonow podkreśla, że tej wro
dzonej cechy Żyrinowski nie pozbył się mimo wysiłków jego stwórców. 
Była to własna „wartość”, jaką wniósł do precyzyjnie konstruowanej 
sylwetki lidera partii.

Jeden z mózgów partii, Plechanow stworzył także propagandową 
biografię Żyrinowskiego. Główne założenie przy budowaniu wizerunku 
przywódcy polegało na tym, by pokazać go jako zwykłego, przeciętnego 
człowieka, z którym każdy z masy mógłby się identyfikować. Plecha
now dlatego nazwał swój tekst Jestem taki jak wy (Ja takoj że, как 
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wy)17. W ten sposób nie tylko ukształtowano Żyrinowskiego duchowo, 
ideowo, ale pokazano także jego drogę życia do sukcesu.

17 W podobny sposób przed referendum 1993 roku przedstawił w swoim filmie 
Jelcyna znany reżyser, Eldar Riazanow.

18 W jednym z publicznych wystąpień Żyrinowski powiedział, że rodzice jego ojca 
wywodzą się z Polski i dodał: Polska nie była państwem, lecz jedną z guberni rosyjskich.

Wraz z lekturą książki sylwetka Żyrinowskiego staje się coraz 
pełniejsza. Jednocześnie bardziej uzewnętrzniają się zdolności pu
blicystyczne Limonowa, jego talent polemiczny, umiejętność doboru 
i przedstawiania faktów oraz prezentacji przekonujących argumentów. 
Można nawet mówić o sztuce manipulacji. Gdy trzeba, sięga do źródeł, 
jakie przekonają rosyjskiego czytelnika, bo uważa je za obiektywniejsze 
od informacji podawanych przez krajowe środki masowego przeka
zu, które mogą być tendencyjne. Tak więc będzie Limonow cytować 
artykuły z gazet francuskich „Le Parisien” czy „Le Mond”, amery
kańskiej „Washington Post”, izraelskiej „Maariv”, obcej mu duchowo 
emigracyjnej gazety rosyjskiej „Russkaja mysi’”, przytaczać depesze 
renomowanych agencji - Reuter bądź France Press. Ale nie pogar
dzi też, gdy będzie to przydatne, źródłami miejscowymi, zwłaszcza 
niechętnymi liderowi LDPR, takimi jak „Moskowskij Komsomolec”.

Limonow znakomicie zdawał sobie sprawę, że w sporej części 
społeczeństwa negatywny stosunek do Żyrinowskiego wywołać mogą 
informacje o jego żydowskim pochodzeniu. Dlatego w czwartym roz
dziale swej książki, Aktywista żydowski, Żyrinowski (Jewriejskij aktiwist, 
Żyrinowskij) na tym właśnie koncentruje uwagę. Robi to, polemizując 
z oficjalną biografią Żyrinowskiego, zgodnie z którą do wielkiej po
lityki wszedł on w okresie pieriestrojki. Limonow, burząc misternie 
skonstruowaną wizję dwóch Żyrinowskich, wychodzi z przesłanek psy
chologicznych:

„Nie mógł Władimir Wolfowicz być innym w środku swego życia niż 
na początku czy obecnie” (s. 38).
Uzasadnić tę tezę pozwalają mu informacje prasowe, wywiady, 

w tym także samego Żyrinowskiego, często między sobą sprzecz
ne. Limonow misternie prowadzi swe śledztwo, by udowodnić, że 
Żyrinowski jest z pochodzenia Żydem18. Nie czyni tego z pobudek 
rasistowskich, lecz dlatego, że informację tę ukrył kandydat na pre
zydenta, nacjonalista występujący pod hasłem obrony Rosjan. Zarzut 
fałszerstwa w stosunku do polityka brzmi poważnie.
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Limonow udowadnia też, że Żyrinowski działał aktywnie w ruchu 
syjonistycznym. Według protokołów założonego w latach osiemdzie
siątych stowarzyszenia żydowskiego „Szołom”, Żyrinowski w 1988 roku 
został członkiem jego Rady. Autor książki przytacza też informację, że 
Żyrinowski chciał emigrować do Izraela. Zatajenie przez niego tych 
faktów biografii uważa za kolejny dowód kłamstwa, jakiego dopuszcza 
się osoba publiczna, lider partii. Autorowi książki pozwala to pod
kreślić jeszcze jedną negatywną cechę Żyrinowskiego - tchórzostwo.

„Utalentowany, energiczny, ale nie odważny Władimir Wolfowicz - pi
szę z ironią i sarkazmem Limonow - tchórzliwie nie zaryzykował, jak robili 
to kamikadze ruchu żydowskiego, i dlatego siłą rzeczy nie został liderem 
w warunkach, kiedy odwaga znaczyła o wiele więcej niż talent i ener
gia. Ale kiedy, jak widzimy, w legalnych warunkach zrobił się odważny 
i wyszedł na scenę teatru „Szalom”, od razu wszystkich odsunął, został 
liderem aż czterech sekcji. Ale przyszedł za późno. Wszystkie główne 
stanowiska były już zajęte przez odważniejszych... Wtedy przestano już 
sadzać za politykę i niegrzeszący odwagą, ale utalentowany, tchórzliwy 
Władimir Wolfowicz zaczął zaglądać na inną scenę - ROSYJSKĄ” (s. 48). 
Początki kariery politycznej Żyrinowskiego, co w pełni zrozumiałe, 

nie były łatwe. W ujęciu Limonowa dwa słowa-sygnały charakteryzują 
jego sytuację - parias i bojkot. Jedną z przyczyn, a można by wymie
nić ich wiele, była charakterystyczna fizjonomia i akcent. Znamienne 
wszakże było i to, że Żyrinowskiego, podobnie jak Anpiłowa, opozycja 
uważała za obcego. Obcym był także Limonow. Na jego pierwszy wie
czór w Centralnym Domu Literatów przyszło wiele znanych osobistości, 
w tym także Ziuganow. Przyciągnęła ich ciekawość i dlatego Limonow 
spotkanie nazwał Oględzinami. Pisząc o tym, nie unika autorekla
my. Generalnie cała książka jest deprecjonowaniem Żyrinowskiego 
i apologią autora. Jego przekonanie o własnej wartości, samolub- 
ność, próżność ujawniane są na każdym kroku. Często też podkreśla 
swój dar przewidywania, pozwalający dostrzec w środowisku opozycji 
jednostki najwartościowsze. Wielokrotnie podkreśla, że jego idee, po
szczególne udane określenia, powiedzenia były zawłaszczane, stawały 
się własnością ogółu. Ich przykładem jest kariera słówka „Nasi”. Żle 
mówią o Limonowie - jak sam sądzi - tylko jego ideowi przeciwnicy. 
Nawet członkowie tej samej partii są mu często niechętni - widzą 
w nim groźnego rywala.

Limonow, jak powiedziano, był obcy w środowisku opozycji, jej 
establishmentu, owych bojarów opozycji: ani komuniści, ani patrioci 
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nic mu nie proponowali. A Chciał wejść w wielką politykę; rola ideo
logicznego doradcy, jaką spełniał dzięki artykułom w prasie, przestała 
zadowalać. Czuł się niedowartościowany - nie wchodził do redakcji 
pism, nie był członkiem opozycyjnych organizacji. Z propozycją wy
szedł natomiast Żyrinowski, który włączył go do swego gabinetu cieni. 
Widział pisarza, co wydaje się naturalne, jako ministra do spraw kul
tury, lecz Limonow wybrał resort siłowy - zapragnął stanąć na czele 
ministerstwa bezpieczeństwa, być, jak się wyraził, czekistą, podobnie 
jak jego ojciec - oficer NKWD19. W prasie podano mylną wiadomość, 
że Limonow został premierem w gabinecie Żyrinowskiego.

19 Formalnie stał na czele Wszechrosyjskiego Biura Śledczego (Всероссийское 
Бюро Расследований).

20Janów użył tego porównania w jednym ze swoich artykułów w emigracyjnym 
piśmie „Новый Американец”. Patrz L. Suchanek, Aleksander Solżenicyn ..., s. 125.

Limonow w swej książce atakuje nie tylko Żyrinowskiego, ale 
również jego program. Tu momentami zapomina, że próbował być 
w miarę obiektywny. Nie można nie dostrzec zjadliwej ironii, gdy 
podejmując próbę opisu programu partii Żyrinowskiego, mówi, że 
warto się przekonać, co twierdzi w nim „ten gość o nawykach dy
rektora hurtowni towarów” (s. 72). Tendencyjność ataku staje się 
tym bardziej wyraźna, gdyż ocenie poddany zostaje nie prywatny tekst 
Żyrinowskiego, lecz dokument zaaprobowany przez całą partię. Podob
nie jak robił to wcześniej, chcąc być bardziej przekonującym, podpiera 
się Limonow autorytetami zachodnimi. W tym konkretnym przypadku 
chodzi o Aleksandra Janowa, branego przez niego za amerykańskiego 
profesora, w którego obrazie świata postać Żyrinowskiego i jego par
tia są czymś całkowicie absurdalnym, niezrozumiałym. Ten, zdaniem 
Limonowa, ukształtowany w Ameryce profesor to w rzeczywistości 
emigrant rosyjski, niedawny mieszkaniec Imperium Sowieckiego, były 
pracownik aparatu ideologicznego, znakomicie zorientowany w rea
liach radzieckich i rosyjskich. Zasłynął on między innymi z tego, że 
w polemicznej furii porównywał Sołżenicyna do Hitlera20. Polubił to 
określenie, jak widać, bo Żyrinowskiego także przyrównał do Stalina, 
co zresztą Limonow uznał za zupełnie nieuzasadnione. Limonowowi 
tekst Janowa Fenomen Żyrinowskiego potrzebny był po to, by poka
zać, że rosyjskie mity nacjonalistyczne stanowią podstawę programu 
Żyrinowskiego.

Przy charakterystyce Żyrinowskiego Limonow daje sobie doskonale 
radę bez Janowa, dla którego lider LDPR to nie tylko faszysta, ale i ra- 
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sista. Były sojusznik Żyrinowskiego zwraca uwagę na jego dwa oblicza 
polityczne: dla bogatych i dla biednych. Wiąże się z tym postawa po
pulisty; z tego powodu zarzucano Żyrinowskiemu, że orientuje się na 
środowisko dołów społecznych. To oni - by użyć słów Limonowa: unter- 
mensche, lumpy, emeryci - stanowią główną siłę jego elektoratu. Ale 
jednocześnie LDPR to partia bogatych „nowych Rosjan”, bankierów, 
biznesmenów, tych, którzy nie związali się z Jelcynem: Limonow nazy
wa ich malcziki-bankircziki (Siergiej Gorszkow, Alcksiej Mitrofanow, 
Dmitrij Klinkow, Aleksiej Wiedienkin, Anton Nienachow). Owa dwu- 
kierunkowość znalazła odbicie w oficjalnym programie partii, w którym 
mowa jest o wolnym rynku, prywatyzacji, prawie własności, przeka
zywaniu we władanie ziemi i innych jeszcze zasadach społeczeństwa 
kapitalistycznego. Równolegle podkreśla się, że LDPR „to partia bro
niąca sprawiedliwości społecznej, opowiadająca się za prywatyzacją 
w interesach wszystkich obywateli Rosji” (s. 74) - to ostatnie stwier
dzenie dotyczy przekazywania ziemi przede wszystkim tym, którzy na 
niej pracują.

Za nieuzasadnione uważa Limonow określanie Żyrinowskiego mia
nem faszysty. Nie zgadza się też ze stwierdzeniem, że jest on nacjonali
stą (niektórzy używają nawet w stosunku do niego słowa ‘ultranacjona- 
lista’). „Władimir Wolfowicz jest tak samo samozwańczym nacjonalistą, 
jak jest samozwańcem Rosjaninem” - kpi Limonow (s. 75). Ekspono
wany w działaniach Żyrinowskiego nacjonalizm postrzega wyłącznie 
jako środek do zdobycia władzy. W związku z tym program partii jest, 
o czym była mowa wcześniej, dwukierunkowy: ma przyciągnąć zarówno 
bogatych, jak i biednych. Temu samemu celowi służy lansowane hasło 
obrony Rosjan.

Po przedstawieniu programu partii Żyrinowskiego mógł zacząć Li
monow pokazywać, czym ich pozycje się różnią i co stało się przyczyną 
zerwania współpracy. Pisarz staje się bardziej niż dotąd agresywny, 
wykorzystuje aluzje, pojawiają się insynuacje, nazywa Żyrinowskiego 
kłamcą, cynikiem bez zasad. Pisze: „Nie mam zamiaru dyskutować 
z Żyrinowskim, człowiekiem nie mającym przekonań”. Ale jak się 
okaże, będzie z nim polemizować.

Żyrinowski, gdy drogi ich się rozeszły, napisał artykuł Idą Rosjanie 
(Russkije idut), w którym wyjaśniał polityczne aspekty różnic. Napisał 
w nim: „Eduard opiewa wojnę, poetyzuje tragedię” (s. 88). Dodawał, 
że wzywa on także do walki zbrojnej przeciw władzy, co LDPR jako 
partia prawa odrzuca, widząc wiele legalnych środków nacisku na rząd. 
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Wychodząc z założenia, że najlepszą obroną jest atak, Limonow poka
zuje, że to właśnie Żyrinowski opiewa wojnę, czego najlepszy przykład 
stanowi jego książka Ostatni rzut na południe, za którą prokuratura po
stawiła autorowi zarzut propagowania wojny. Dopatrując się w dziele 
lidera LDPR nienawiści do świata muzułmańskiego, wysuwa hipotezę, 
że pisał ją dla Izraela, dokąd zamierzał emigrować.

Zdeprecjonować Żyrinowskiego jako polityka ma amerykański ter
min - one man show. Dla Limonowa lider LDPR to człowiek-spektakl, 
partia jest dla niego jedynie dodatkiem, program zaś przeznaczony zo
stał wyłącznie dla wyborców. Przy takim postrzeganiu Żyrinowskiego 
w pełni zrozumiały staje się stosunek Limonowa do LDPR, którą 
odbiera jedynie jako organizację biurokratyczną. Nie jest ona partią, 
ponieważ te tworzą rewolucjoniści, a Żyrinowski „nie chce rewolucji 
w Rosji, on jej się panicznie boi. Nie chce rewolucji socjalnej” (s. 92). 
Nie pragnie też rewolucji nacjonalnej, „bo w niej on jako pół-Żyd nie 
będzie mógł być liderem” (s. 92). Limonow natomiast, jak wyznaje, 
jest człowiekiem idei, ma poglądy - i to właśnie wywołało niechęć 
Żyrinowskiego. Przywódca LDPR ponad idee przedkłada praktyczne 
cele - udział we władzy. Dlatego, zdaniem Limonowa, jego frakcja 
w parlamencie to wyłącznie obsługa Żyrinowskiego, „jego domownicy, 
krewni i przypadkowi przechodnie” (s. 100).

Dla uzyskania pełni obrazu przywódcy LDPR Limonow ukazuje 
jeszcze jeden aspekt jego działalności. Pisze o wspólnych podróżach, 
które ujawniają nową cechę Żyrinowskiego - jego próżność, chęć by
cia zauważonym przez środki masowego przekazu. Cechę tę Limonow 
tłumaczy faktem, że dotąd obecny lider LDRP nie miał możliwości 
kontaktów z prasą i telewizją - „dlatego zatęsknił za sławą i popular
nością” (s. 107). Sam zaś pyszni się tym, że chociaż dopiero niedawno 
zaczął pisać w rosyjskiej prasie, jest znany i rozpoznawany. Chce dać 
w ten sposób do zrozumienia, że Żyrinowski mu tego zazdrościł - 
i więcej, że z nim współzawodniczył. Małość Żyrinowskiego pokazuje 
Limonow na przykładzie podróży do Francji, gdzie odwiedził Le Pena 
i zobaczywszy jego dom, powiedział:

„Tak oto mieszkają u nich politycy. Oto jak powinien mieszkać 
przywódca partii! A ja gnieżdżę się w dwupokojowym mieszkanku” 
(s. 135).

Niechęć przywódcy LDPR do Limonowa, zdaniem tego ostatniego, 
znajdowała odbicie - czasem nie wprost (niczym walka z cieniem) -
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w tekstach Żyrinowskiego. W książce Ostatni rzut na południe wypo
wiada się on na temat cech i kwalifikacji lidera partii, dowodząc, że 
powinien on posiadać kompetentną wiedzę w wielu sferach. Twier
dzi, że do roli liderów partii nie nadają się pisarze. Limonow z całą 
bezwzględnością rozprawia się z wywodami Żyrinowskiego, traktując 
jego tekst jako ujawnienie strachów i wątpliwości autora, brutalnie 
wyśmiewa styl rozprawy (styl Chlestakowa i Ostapa Bendera). Neguje 
kwalifikacje Żyrinowskiego, podważa jego inteligenckie pochodzenie 
i wiedzę. Postrzega lidera LDPR jako typowe wcielenie drobnomie- 
szczanina (ros. obywatiel); to dla niego człowiek radziecki o mentalności 
urzędnika, mający niewielkie doświadczenie. Posiada on wszakże jedną 
niezaprzeczalną cechę - jest mistrzem autoreklamy. Jego zaletą jest i to, 
że w odróżnieniu od wielu polityków, ideologów, działaczy, publicystów 
rozumie współczesność. Stanowi pod tym względem przeciwieństwo 
Sołżenicyna, autora broszury Jak zbudować Rosję, adresującego swe 
dzieło do Rosjanina z przeszłości, który już jest archaiczny, a jego 
mentalność i system aksjologiczny mają wartość muzealną.

Centralny i przełomowy moment swoich kontaktów z Żyrinowskim 
przedstawił Limonow w rozdziale Rozwód. Pokazuje on nową twarz 
lidera LDPR, zrzucającego dotychczasową maskę ideową. Limonow 
traktuje to niejako ewolucję poglądów, lecz wyłącznie zmianę taktyki. 
Jego zdaniem, wywołana ona została faktem, że przywódca jednej 
z największych partii opozycyjnych nie został włączony do Frontu 
Ocalenia Narodowego (Front Nacionalnogo Spasienija). O kongresie 
tego ruchu, odbywającym się w październiku 1992 roku, Limonow 
piszę krytycznie. I nie bez powodu: on również, jak Żyrinowski, żywił 
nadzieję, że zostanie włączony do władz Rady Narodowej (Nacionalnyj 
Sowiet), lecz okazała się ona płonna. Głównych uczestników kongresu 
nazywa bojarami, wyrażając w ten sposób swój pogardliwy stosunek do 
„opozycjonistów”, których rodowód sięga czasów pieriestrojki, niekiedy 
byli to nawet „odrodzeni ideowo” działacze epoki Breżniewa. Pisze 
o nich:

„Bojarzy ci, nie potrafiąc myśleć perspektywicznie (myślenie politycz
ne), posłusznie jedynie zmieniali się wraz z krajem i narodem. I kiedy kraj 
wpadł w rozpacz, nie mając sił znosić nieludzkich prób, którym poddała 
go «ekipa Jelcyna», kiedy wpadł w rozpacz naród, razem z nim wpadła 
w rozpacz i zbuntowała się część bojarów” (s. 149).
Byli wśród nich Ziuganow, Ilja Konstantinow, Siergiej Baburin. 

Przyłączyli się do tej grupy pisarze: Aleksander Prochanow, Wik-



tor Astafiew, Walentin Rasputin. Limonow, jak piszę, był przez nich 
wykorzystywany jako popularny pisarz i dziennikarz. Front Ocalenia 
Narodowego nie przetrwał długo, związał się bowiem z Radą Naj
wyższą, która została rozwiązana przez Jelcyna. Zdaniem Limonowa, 
utorowało to później Żyrinowskiemu i jego partii drogę do sukcesu 
w wyborach. Zwyciężył w ten sposób fałszywy opozycjonista, samo
zwaniec.

Odtrącony przez Front Ocalenia Narodowego, rozczarowany Ży
rinowski począł szukać innych stronników i zmodyfikował wówczas 
kierunek ideowy partii w stronę centrum. Znalazło to również odbi
cie w jego stosunku do aparatu partii - zaczął odsuwać młodych, 
bardziej radykalnych, ekstremistycznie nastawionych działaczy. Mu- 
siało to doprowadzić do rozłamu: od Żyrinowskiego odeszła spora 
grupa członków jego gabinetu cieni, wśród nich oczywiście także Li
monow, którego postanowiono postawić na czele nowej partii. Jej 
zjazd założycielski odbył się 22 listopada 1992 roku. Oprócz secesjo- 
nistów z LDPR uczestniczyli w nim przedstawiciele innych nurtów 
politycznych.

Żyrinowski bardzo krytycznie wypowiedział się o nowej parii i se- 
cesjonistach. Limonow z kolei napadał na Żyrinowskiego, który tak 
łatwo zmienia pozycje ideowe. Zarzucał mu, że nie posiadając własnych 
przekonań, kradnie cudze idee. Zaatakował go w artykule Myślałem 
lepiej o Żyrinowskim (Ja dumał o Żirinowskom łuczsze)21, który kończył 
się zawołaniem „Łap złodzieja”. Jednak redakcja słowo ‘złodziej’ wy
kreśliła z tekstu.

„Известия” 1993, 13 сентября.

Wspominaliśmy już, że Limonow przeciwny jest porównywaniu 
Żyrinowskiego do Hitlera. Odrzuca podobieństwo zewnętrzne - hi
steryczne przemówienia, psychopatię. To zestawienie jest dla niego 
absurdalne dlatego, że Hitler był rewolucjonistą, zaś Żyrinowski jest 
antyrewolucjonistą, niedążącym do zmian socjalnych. W pełni zadowa
la go stan społeczeństwa, jaki ukształtował się w okresie pieriestrojki. 
Broni natomiast Limonow swojej diagnozy fenomenu Żyrinowskiego 
jako polityka amerykańskiego typu. I przytacza jego amerykańskiego 
duchowego przodka - Hugh Longa. Obu ich, dowodzi, interesuje 
wyłącznie władza.

Zdaniem Limonowa, fenomen Żyrinowskiego jest niezrozumiały 
bez kontekstu żydowskiego. Ma na myśli charakter narodowy, znany

21
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z twórczości Izaaka Babla czy Szolema Alejchema, określany mia
nem miszigene. Jedną z jego cech była ekscentryczność, która cechuje 
Władimira Wolfowicza.

Przede wszystkim jednak Żyrinowski przypomina pewien typ histo
ryczny, znany przed wiekami w Rosji jako samozwaniec22. Porównanie 
z archetypem samozwańca pozwala wyjaśnić sporo negatywnych cech 
Żyrinowskiego. Podstawowy cel samozwańca - to władza, a Żyrinowski 
nigdy nie ukrywał, że dąży do prezydentury. Znamienne w przypadku 
samozwańca jest posługiwanie się kłamstwem23, wyrzekanie się swo
ich przodków24, obietnice bez pokrycia, awantumictwo25. Limonow 
dotyka też problemu moralności, czyniąc aluzję do homoseksualnych 
skłonności Żyrinowskiego26. Limonow piszę: „Wiele razy zauważałem 
wzmożone zainteresowanie Władimira Wolfowicza chłopcami w wieku 
średnioszkolnym” (s. 178). Potem jednak dodaje, iż być może chodziło 
jedynie o stosunek ojcowski.

22 W swoich rozważaniach posługuje się Limonow charakterystyką zjawiska samo- 
zwańczości, jaką daje znany mediewista rosyjski - Aleksander Panczenko w książce 
Żeby świeca nie zgasła ( Чтобы свеча не погасла).

23 Żyrinowski okłamał wszystkich, podając się za nacjonalistę.
24 W przypadku Żyrinowskiego jest to odżegnywanie się od żydowskiego pocho

dzenia.
25 Limonow przypomina, że samozwańcy pojawiali się z Rzeczypospolitej, Żyri

nowski również podaję, że rodzina jego ojca wywodzi się z Polski.
26 Pierwszego samozwańca, Griszkę Otriepiewa, łączył związek homoseksualny 

z młodym księciem Chworostininem.

Opisując charakter Żyrinowskiego, Limonow zwraca uwagę, że nikt 
nigdy nie nazwał go dobrym człowiekiem i mówi o nim - nieprzyjem
ny typ. Ten wojujący drobnomieszczanin skłonnością do użalania się 
nad sobą przypomina mu Gogolowskiego antybohatera - Nozdriowa. 
Dostrzega także inną jego cechę - manię wielkości. Dodać do tego 
trzeba stałe kłamanie. Ten szarlatan, twierdzi Limonow, jest dla Rosji 
niebezpieczny:

„(...) w Żyrinowskim niebezpieczny jest jego charakter, niebezpieczna 
jest jego osobowość. To jego cechy osobiste nas wykończą (jeśli, nie daj 
Boże, będzie miał władzę), a nie jego ideologia” (s. 180).

*
* *
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Książka Limonowa przedstawia pewien wycinek życia politycznego 
Rosji postsowieckiej. Opowiada interesująco o krótkim, lecz burz
liwym okresie współpracy Limonowa z Żyrinowskim, rozpoczętym 
fascynacją, a zakończonym pełnym rozczarowaniem i rozejściem się. 
Prezentuje sylwetki dwu ważnych osobistości rosyjskiej opozycji lat 
dziewięćdziesiątych. Ale jej rola nie sprowadza się wyłącznie do te
go. Kariera polityczna Żyrinowskiego i udział w opozycji Limonowa 
miały swój bogaty kontekst historyczny. Nie mogło w niej zabraknąć 
opisu wydarzeń politycznych, w które epoka obfitowała - walk zbroj
nych na Nadniestrzu, w południowej Osetii, w Abchazji, walk opozycji 
z siłami rządowymi (konflikt pod wieżą telewizyjną Ostankino), niezli
czonych mityngów, spotkań, konsultacji. Obaj bohaterowie aktywnie 
w nich uczestniczyli, szczególnie Limonow, który zawsze rnusiał być 
w ich centrum. Ten kontekst historyczno-polityczny ogromnie książkę 
wzbogaca. Badacz najnowszych dziejów Rosji zdobędzie dzięki niej bo
gatą informację o kształtowaniu się sceny politycznej, o partiach i ich 
przywódcach, przede wszystkim o Liberalno-Demokratycznej Partii 
Rosji27.

27 Patrz o tym szerzej Ю. Коргунюк, Современная российская многопартий
ность, Формирование партийно-политической системы в России. Под ред. М. Мак
фола и А. Рябова, Москва 1998.

Książka Limonowa przynosi wiedzę naocznego świadka, która jed
nak czasami nie jest w pełni obiektywna, ponieważ autorem relacji jest 
postać o zdecydowanym poglądzie, i dlatego jest jednostronna w swo
ich relacjach i ocenach. Z założenia jest ona osobista, choć autor stara 
się być bezstronny, czy lepiej - pozoruje obiektywność. Chce poka
zać, jak na scenie politycznej, w teatrze dziejów pojawiają się fałszywi 
bohaterowie, którzy na krótko mogą przyciągnąć tłumy stronników. 
Ich gwiazda, pierwotnie błyszcząca jasnym światłem, potem zaczyna 
przygasać. Objawia się fałsz idei, zaczyna krach pseudowartości, w ze
tknięciu z prawdziwą rzeczywistością ujawniają oni prawdziwe oblicze. 
Dawni herosi okazują się politycznymi szulerami.





Anatomia bohatera

Tak zatytułowana książka Limonowa -Anatomija gieroja - ukazała się 
w roku 19981. W tytule znalazł się termin biologiczno-medyczny, który 
tu ma, rzecz jasna, znaczenie przenośne. Anatomia, nauka opisowa, zaj
muje się budową organizmu; pierwotnie oznaczała rozczłonkowywanie 
zwłok. Pokazując całość, zwraca uwagę na poszczególne części, co po
zwala ujawnić naturę i charakter opisywanego obiektu, w tym sensie 
stanowi część morfologii. W zależności od tego, jak dokładnie i za 
pomocą jakich przyrządów i z jaką precyzją badany jest organizm 
i jaki obraz odtwarza, mówimy o anatomii mikro- lub makroskopowej. 
Przedmiotem badań anatomii może być zarówno organizm zdrowy 
(anatomia prawidłowa), jak i chory, mający wady (anatomia patolo
giczna).

1 Э. Лимонов, Анатомия героя, Смоленск 1998. Cytuję według tego wydania, 
w nawiasie podaję numer stronicy.

2A. Besanęon, Anatomie d'un spectre. L‘economie politiąue du socialisme reel, 
Calmann-Levy 1981.

Pisarze, krytycy i badacze często posługiwali się metaforą „anato
mia”2. Limonow sięga po skalpel, by dokonać autoanatomii. Tytułowy 
bohater jego tekstu - to on sam, Eduard Limonow. Książka Anatomia 
bohatera ma, jak wiele tekstów tego pisarza, charakter autobiogra
ficzny i dokumentarny, który mają potwierdzać i uwiarygodniać liczne 
fotografie. Przy takim podejściu do tematu kategorią nadrzędną mu
si stać się prawda, która często może być bolesna. Limonow pisarz 
jest ekshibicjonistą, w jego książkach bardzo mocno ujawnia się na
rcystyczna natura autora. Zachwyt dla własnych cech psychicznych 
każę mu mówić o sobie jako herosie. Interesują go dwa aspekty oso
bowości - intymny, erotyczny i zewnętrzny, aktywny, ujawniający się 
w działalności żołnierza - wojownika i działacza partii.
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We wstępie do swego dzieła Limonow wyznaj e:
„Od roku 1995 pracowałem nad trzema książkami. Nad superszczerą 

Anatomią miłości o moim życiu intymnym, nad Ewangelią wojny - roz
ważaniami o fenomenie wojny, połączonymi z moimi wspomnieniami 
wojennymi, i dobierałem artykuły do książki Limonką w.... Praca się 
posuwała, teczki z rękopisami puchły, jednakże uczucie niezadowole
nia mnie nie opuszczało. Moje życie intymne, odizolowane od mego 
zmysłowego życia politycznego i wojennego, od partii i gazety, traciło 
w Anatomii miłości wiele swych wymiarów. A wojenne bez podstaw ero
tycznych i ciał realnych kobiet także stawało się miałkie. Początkowo 
nieśmiało, a później z coraz większą pewnością zacząłem rozumieć, że 
po to, by stworzyć Pełną książkę, muszę połączyć wszystkie trzy w jedną 
całość. I to w końcu zrobiłem. Później książka sama przez się została 
nazwana Anatomią bohatera" (s. 3).
Podjęta decyzja twórcza określiła strukturę i morfologię książki. 

Autor misternie ją skomponował, umiejętnie przeplatając trzy nurty 
biograficzne i fabularne. Została ona zbudowana z wcześniej napisa
nych tekstów, z artykułów drukowanych przede wszystkim w gazecie 
„Limonka”, a także w innych pismach, takich jak „Nowyj wzgląd”, 
„Sowietskaja Rossija”, „Dien”’ „Lica”, „Sobiesiednik”. Niekiedy są to 
teksty innych autorów, które służą jako materiał do polemik bądź, 
znacznie rzadziej, potwierdzają wypowiedzi Limonowa (fragment wy
wiadu Ziuganowa dla gazety „Prawda”, artykuły o Limonowie i jego 
partii w gazetach „Wieczerniaja Moskwa”, „Ekspiert”, „Nowoje wrie- 
mia”, „Russkaja mysi’”, „Kommiersant-Dejli”). Nierzadko pojawiają 
się dokumenty, zwłaszcza serwisu prasowego partii Limonowa, apele, 
sprawozdania, pisma do władz lub sądu, wywiady, a nawet faksy. Pisarz 
często musi się posługiwać komentarzami do zamieszczonych w książce 
tekstów lub opisywanych wydarzeń. Niezbędne są łączniki wiążące 
w spójną całość fakty niekiedy dość odległe czasowo. Całkowicie nowy 
materiał stanowią fragmenty o intymno-erotycznym życiu bohatera.

Limonow tak skonstruował swą książkę, by w sposób jak naj
bardziej przekonujący narysować portret bohatera. W jakimś sensie 
nawiązuje ona do znanego dzieła M. Lermontowa Bohater naszych 
czasów. Limonow uważa się za bohatera, który podobnie jak Pieczorin 
i galeria postaci określanych mianem zbędnych ludzi, wyróżniających 
się niezaprzeczalnymi zaletami ducha, i wyrastających ponad miałkie 
społeczeństwo, nie znajduje akceptacji dla swych działań.
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Limonow rozpoczyna swą książkę od Mitu bohatera3. Traktuje go 
jako stałą część każdej mitologii, przedstawiającej drogę prób, jakie 
oczekują bohatera. Jest ona znamienna także dla folkloru, bowiem 
zarówno w eposie, bajce, jak i w micie bohaterskim najważniejszą 
część fabuły stanowią próby4. Początek drogi wyznacza odejście boha
tera z rodzinnych stron, bowiem dopiero nowe warunki pozwolą mu 
wykazać heroizm, mówiąc innymi słowy - osiągnąć sukces. Limonow 
wspomina znanego z bajek rosyjskich Iwana, bohatera eposu staro- 
angielskiego Beowulfa oraz antycznego Terezjasza. Dodaje do nich 
współczesnego, jego zdaniem, bohatera - Che Guevarę, którego bio
grafię zestawia z drogą mitologicznego Beowulfa. Fundamentalnym 
elementem drogi jest wyzwanie. W. Propp, charakteryzując funkcje 
postaci, określa to następująco: „Bohaterowi daje się trudne zada
nie”5, które on zawsze, w odróżnieniu od niebohatera, przyjmuje. 
W paradygmacie bohatera mitu jest walka z groźnym przeciwnikiem - 
Olbrzymem lub Potworem, którego pokonuje lub, rzadziej, w walce 
z nim pada. Status bohatera określa ilość zwycięstw i sukcesów, nato
miast niebohater pędzi życie bez czynu lub atakuje w nieodpowiednim 
momencie.

3 Teoretyczne uzasadnienie mitu bohatera i jego istoty oraz przykłady zaczerpnął 
Limonow z pracy pisarza angielskiego Вгисе’а Chatwina (Б. Чатвин, Песенные 
линии).

4E. Mieletinski, Poetyka mitu. Warszawa 1981, s. 282.
5B. Пропп, Морфология сказки, Москва 1969, s. 56.

Limonow zwraca uwagę, że różne etapy heroicznych działań postaci 
z mitów i eposu odnoszą się do określonych okresów życia:

„Każdy wiek rozpoczyna nowa świeża bariera, przez którą trzeba 
przejść, lub trudna próba, którą należy przetrzymać” (s. 7).

To teoretyczne stwierdzenie przenosi pisarz do konkretnego życia, od 
strukturalnego modelu bohatera przechodzi do autocharakterystyki. 
Dowiadujemy się, że czuł się bohaterem od momentu rozpoczęcia 
świadomego życia. Za pierwsze wyzwanie na drodze herosa uważa 
opuszczenie w roku 1967 Charkowa i wyjazd do Moskwy - było to 
również udane pokonanie pierwszej bariery. Kolejne wyzwanie i na
stępna próba - to wyjazd w roku 1974 z Rosji i przybycie w lutym roku 
następnego do Ameryki. Znamienne, że to dopiero tutaj zaczyna, jak 
mityczno-folklorystyczny heros, samotną walkę z Potworem Amery
ki; zauważmy, że do walki z Potworem Komunizmu, z którym wielu 
się bohatersko zmagało, nie został wyzwany. Walka zakończyła się 
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częściowym sukcesem - Potwora nie udało się pokonać, lecz napisane 
o Ameryce książki zadają mu rany po dziś dzień. Trzy etapy trady
cyjnej drogi bohatera - wyjazd, podróż morską i walkę z Potworem 
Ameryki - zestawia z odpowiednimi fazami biografii Beowulfa i Che 
Guevary; ta paralela będzie aktualna również w odniesieniu do kolej
nych prób i wyzwań. Następny etap swej drogi, rozpoczętej podróżą 
morską i przyjazdem do Francji w roku 1980, określa Limonow jako 
„pokonanie matki Potwora”, kraj ten bowiem uważany jest za jedną 
z rodzicielek Stanów Zjednoczonych. W walce z francuskim Potworem 
bohater odniósł wiele zwycięstw, a jego nagrodą stały się: obywatelstwo 
francuskie, sława (wiele opublikowanych książek) i związek z Nataszą 
Miedwiediewą. W końcu lat osiemdziesiątych przychodzi kolejne wy
zwanie: porównuje je pisarz do powrotu Odysa do rodzinnej Itaki, lecz 
na drodze do nowych prób w ojczyźnie były walki w rozpadającej się 
Jugosławii. Trzecią próbę, przed jaką staje heros Limonow, rozpoczyna 
wystąpienie na demonstracji patriotów na placu Maneżowym w lutym 
1992 roku.

Początek naszkicowanej tu drogi herosa znalazł swój intuicyjny wy
raz w tekście z roku 1974 My - bohater narodowy (My - nacionałnyj 
gieroj). Limonow jest skłonny dopatrywać się w tym fakcie wymiaru 
mistycznego6. Przeczucie wyzwania ucieleśnia się w tradycyjnym ro
syjskim micie Ameryki jako kraju marzeń, w landrynkowej bajce - 
tęsknocie za pięknem i dobrem. Mityczno-bajkowy jest tu obraz pary 
bohaterów - Jeleny i Limonowa, którzy wyruszają na podbój świata. 
Tekst My - bohater narodowy jest zapowiedzią jednej z dwu dróg, po 
jakich potoczy się życie bohatera: różowo-landrynkowej. Zetknięcie 
z rzeczywistością Zachodu, Ameryki, przyniesie rozczarowanie, ból 
i rozpacz, które pogłębią dodatkowo fakty z życia osobistego, co 
przedstawił pisarz w powieści To ja - Ediczka. W ten sposób na
rodzi się drugi nurt egzystencji bohatera: głębinowo-mroczny, lecz 
jednocześnie heroiczny. Program wysokiego heroizmu został zawarty 
w książce Limonowa Dziennik pechowca. Zaczął się on realizować 
od roku 1991, kiedy rozpoczyna się heroiczna droga wojownika, wal
czącego w Jugosławii i potem w Abchazji.

6 Środowisko malarzy, w którym Limonow obracał się w Moskwie, popatrzyło na 
jego tekst bardziej realistycznie i zgodnie z ówczesnymi tendencjami w sztuce określiło 
go jako konceptualny.

Limonow chce przekonać czytelnika, że posiada zdolność mistycz
nego przewidywania i jasnowidzenia. Pisze:
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„Nie ma wątpliwości, że ZNAM swój los. Już to jest cudem. W tym, 
że podsuwane mi są inne losy, jest jakaś straszna demoniczna pokusa. 
Ja muszę SWÓJ los kontynuować i zakończyć. Dlatego wiję się jak na 
patelni, rezygnując z namiętnej, ponurej i nie mojej śmierci. Jest mi 
sądzona śmierć bohatera, a nie przypadkowej ofiary czy kochanka, który 
się pomylił” (s. 6).

Bohater nie może umrzeć inaczej. Śmierć musi być równie heroicz
na i podniosła, jak życie i musi stanowić godne zwieńczenie drogi 
prób i wyzwań. Również tradycyjne pogrzebanie ciała pozbawia he
rosa wzniosłości. Dlatego Limonow kończy swą książkę Testamentem, 
w którym przedstawia pośmiertny ceremoniał, będący połączeniem 
obyczajów hinduskich i starosłowiańskich.

.Jeśli warunki mojego pochówku nie będą zachowane - piszę - straszne 
nieszczęścia spadną na WSZYSTKICH i nie jest to moja wola, lecz wola 
SIŁ WYŻSZYCH, które powołały mnie do życia” (s. 475).

Heros - wojownik i apologeta wojny

W charakterystyce bohatera najmniej miejsca zajmują fragmenty je
go biografii wojennej. Z dwu powodów - pisał o nich Limonow już 
wielokrotnie, a ponadto od kilku lat nie ukazywał się jako aktywny 
uczestnik teatru wojny. Walki w na terenie Jugosławii - pod Wuko- 
warem, Sarajewem, w Dalmacji, w Naddniestrzu, Abchazji, odeszły 
w przeszłość, choć ich wspomnienie ciągle jest żywe. Zaczyna pisarz 
od wyznania:

„Nie jestem zawodowym żołnierzem i nie podaję się za takiego. Jednak 
mam niewątpliwie żołnierską duszę. I zapach koszar mnie upaja, jak 
odrzuconego kochanka perfumy ukochanej kobiety. Być może dlatego, 
że wyrosłem w rodzinie oficera i przez pierwsze sześć lat mego życia 
mieszkaliśmy w zmieniających się garnizonach, «przy» sztabach i osiedlach 
wojennych. I jako dziecko wdychałem zapach butów, onuc i broni” (s. 11). 
Limonow swą fascynację wojną i szacunek dla żołnierza tłumaczy 

nie tylko faktami biograficznymi. Równie ważna, a być może nawet 
ważniejsza, jest argumentacja antropologiczna. Mianowicie, za funda
mentalny instynkt człowieka uważa on agresywność, a na niej właśnie 
opiera się instynkt wojownika, stanowiący trwały element struktury 
osobowości. Jego cechą jest to, że potrafi się w sprzyjających warun
kach uaktywniać. Limonow nie propaguje destrukcyjnego militaryzmu, 
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nagiej, niszczącej siły. W jego koncepcji odzwierciedla się pochwała 
witalności, aktywności, męskości, daje o sobie znać romantyka wojny. 
Stąd przekonanie, że dla sporej części żołnierzy, a być może nawet 
dla większości, wojna jest przyjemnością.

Limonow nie jest zwolennikiem stratokracji, modelu ustroju, w któ
rym decydująca, kierownicza rola przypada „społeczeństwu wojsko
wemu”7. Docenia jednak rolę armii jako siły mogącej dać władzę 
i pozwalającej ją utrzymać, podkreśla, że stanowi ona gwarancję bez
pieczeństwa dla społeczeństwa. Te dwie funkcje wojska w nowej Rosji 
nie są doceniane; dawno już zapomniano o sukcesach armii podczas 
II wojny światowej, odczuwana jest pogarda dla służby wojskowej.

7 Patrz C. Castoriadis, W obliczu wojny, Londyn 1985, s. 1.
8Słownik katolickiej nauki społecznej. Red. ks. Władysław Piwowarski, Warszawa 

1993, s. 131.

Autor Anatomii bohatera piszę o wojnie na podstawie własnych 
doświadczeń z krótkich pobytów na frontach walki na terenie byłej 
Jugosławii i konfliktów w Rosji i na Kaukazie. Patrzy na nią oczyma 
uczestnika zaangażowanego po jednej stronie konfliktu, tej, która, jego 
zdaniem prowadzi wojnę sprawiedliwą. Jak podkreśla:

„Mężczyźni biorą broń do ręki i podpierają się jakąś nieskomplikowaną 
ideologią, żeby usprawiedliwić fakt wzięcia jej do ręki. Dzisiaj ideologia to 
rozmaite nacjonalizmy, dokładnie - etnocentryzmy... Cynicznie trzymam 
się poglądu, że instynkt wojownika, żołnierza poprzedza ideologię” (s. 13).

To przekonanie ma istotne znaczenie w poglądach Limonowa na 
wojnę, którą postrzega jako naturalne zjawisko w dziejach ludzkości 
i wyraźnie mitologizuje.

„Mocno wierzę - piszę - że określony rodzaj mężczyzn odczuwa zawsze 
biologiczną potrzebę wojny i żadna cywilizacja nigdy nie jest w stanie 
zmienić jej natury” (s. 21). .

Limonow nie podziela istniejących koncepcji wojny, nie patrzy na nią 
z aksjologicznego punktu widzenia. Nie bierze pod uwagę, że

„(...) pojęcie to zawiera treść bogatą, którą można skoncentrować wokół 
takich wartości, jak: życie, zdrowie, zgoda, dobrobyt, powodzenie, szczęście 
duchowe i zarazem materialne, jednostkowe i społeczne"8.
Limonowa pisarza interesuje wojna jako działanie i uczestnictwo. 

W jego przekonaniu opiera się ono na wolnym wyborze i gwarantuje 
większą swobodę niż pokój. Postrzega ją niemal jak zabawę, rozrywkę:

„(...) jest świąteczna jak atmosfera gigantycznej imprezy sportowej na 
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wolnym powietrzu, w przypadkowym, często nieodpowiednim pejzażu” 
(s. 15).

Różni się od monotonnej i nudnej pracy w okresie pokoju. Ma na
wet swój wymiar estetyczny: brudna jest zimą, przyjemna wiosną, 
a w pełni lata - piękna. Można do niej stosować również kategorię 
śmieszności. Limonow zarzuca środkom masowego przekazu, że w re
lacjach o wojnie pokazują wyłącznie ofiary, wywiady przeprowadzają 
z jej przeciwnikami, nigdy nie pytają walczących na froncie, czy udział 
w wojnie jest przyjemnością. Do odpowiadających twierdząco odnosi 
się popularne określenie „psy wojny”. Są wśród nich żołnierze znani 
na całym świecie - za takiego właśnie uważa Limonow Arkana czy 
znanego z walk o wolność Naddnieprza podpułkownika Kostenkę. 
Ocierają się oni o śmierć i gotowi są zginąć za sprawę.

Przypomnijmy, że Limonow stwierdził, iż pisanie o wojnie ogra
niczone wyłącznie do batalistyki jest fałszywą relacją o bohaterze - 
ukazuje go jednostronnie. Pobyt na froncie, uczestnictwo w walkach 
nie wypełnia bez reszty życia żołnierza. W jego biografię wpisują się 
inne jeszcze elementy - wśród nich przygoda miłosna. Dlatego Limo
now do batalistycznej części książki włącza opowiadanie o serbskiej 
dziewczynie i erotycznej przygodzie. Lubi podkreślać, iż jest znanym 
i rozpoznawanym pisarzem - młoda Serbka ma ze sobą wszystkie jego 
książki wydane w jej ojczystym języku.

Anatomia miłości

Wspomniane wyżej opowiadanie erotyczne należy do drugiego nur
tu kompozycyjnego książki, lecz stanowi jego element peryferyjny. 
Z punktu widzenia „anatomii miłości” jest rysem do charakterystyki 
bohatera, pokazuje jego stosunek do miłości, erotyki, seksualizmu. 
Z drugiej zaś strony, daje świadectwo pojmowania wierności, w tym 
czasie bowiem związany był z Natalią Miedwiediewą. I właśnie opo
wieść o drugiej żonie Limonowa jest centralnym epizodem „anatomii 
miłości”. Jelena Szczapowa była bohaterką narracji o miłości młodego 
poety, utalentowanego pisarza, niemogącego wedrzeć się na Parnas 
i zmuszonego walczyć ze światem, który go nie rozumie i odrzuca. 
Natalia Miedwiediewą stanowi inny wariant tematu: artysta i kobieta. 
Teraz Limonow jest pisarzem, który odniósł sukces i ma świadomość 
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własnej wartości, jest twórcą dojrzałym i sławnym. W środowisku 
paryskich pisarzy i intelektualistów to postać popularna, ceniona za 
oryginalny talent i poglądy. Również w Moskwie, gdzie ta miłość znaj
duje swą kontynuację, Limonow jest osobą publiczną, rozpoznawalną. 
Nie bez pychy powie o sobie:

.Jestem do tego stopnia znany, że mnie to przeraża. Nie chciałem 
tego. Chodzę po zakurzonym potwornym mieście jak człowiek bez skóry 
i wszyscy mogą widzieć moje wnętrzności. Właśnie, jestem człowiekiem 
bez skóry. O takim upublicznieniu nigdy nie marzyłem. Po prostu chciałem 
być sławny” (s. 181).

Zagubiony kiedyś w nowojorskim molochu, samotny w tłumie, teraz 
rozkoszuje się sukcesem. Osiągnął to, o czym zawsze marzył, nawet 
w nadmiarze.

Miłosny związek z Nataszą rozpoczął się w Ameryce, w Los Angeles, 
jego apogeum przypada na Paryż. Opisał go Limonow w swej książce 
Poskromienie tygrysa w Paryżu (Ukroszczenije tigra w Pariże, 1992). Ma
my tu bohatera znanego z innych dzieł tego pisarza - Edwarda, jednak 
dość zmienionego, bardziej poważnego i statecznego. Czasem nawet 
trudno rozpoznać w nim Ediczkę z pierwszej powieści amerykańskiej. 
Znów jak wcześniej, w wątku miłosnym pojawi się typowa dla tego au
tora femme fatale. Pokazana w książce miłość do śpiewaczki w nocnym 
klubie przypomina powieści Scotta Fitzgeralda. Po latach odbierana 
będzie jako raj na ziemi, który okaże się utraconym. Oprócz tych 
dwóch literackich odwołań jest jeszcze wiersz Limonowa z roku 1981 
Po filmie (Posle filma). Są to refleksje na temat bezwzględnych good 
bad girls - dziewcząt, które z desperacją poszukują miłości, by potem 
przepaść bez śladu w wirze życia. Anatomia miłości jest próbą zro
zumienia istoty związku z Nataszą, jak sam autor powie: „tragicznej, 
najposępniejszej historii miłosnej Rosji” (s. 173).

Biografia Nataszy predestynowała ją do tego, by być bohaterką 
książki: utalentowana artystycznie, piosenkarka, poetka, pisarka, zna
na w kręgu bohemy, nimfomanka z instynktem dominacji, alkoholiczka 
bez powodzenia walcząca z nałogiem. Sukces, jaki odniosła jako pi
sarka, autorka wydanych w Rosji trzech książek, popularność, jaką 
w krótkim czasie zdobyła, wpłynęły na jej zachowanie - stawała się 
pewna siebie i rozdrażniona. Nie potrafiła wciągnąć się w działalność 
polityczną męża, nie interesowała jej „Limonka”. On zaś - w jego 
własnym przekonaniu - niczym średniowieczny rycerz chronił ją przed 
chaosem egzystencji.



Podobnie jak w przypadku Jeleny Szczapowej, opisany w Ana
tomii bohatera związek z Nataszą Miedwiediewą staje się opowieścią 
o miłości nieudanej, o zdradzie. Limonow raz jeszcze zostaje opuszczo
ny, lecz niewierna żona zostaje ukarana: Jej życie twórcze skończyło 
się natychmiast, jak tylko w lipcu 1995 roku odeszła ode mnie” (s. 170). 
Porzucenie bohatera musi mieć następstwa - bez jego energii życie 
staje się szarą egzystencją.

Odejście Nataszy nie było powtórzeniem kroku Jeleny. Bohater 
przeżywa je inaczej - to nie wyłącznie zdrada ukochanej kobiety, lecz 
odejście osoby bliskiej duchowo i ideowo. Limonow objaśnia zerwanie 
filozoficznie, mistycznie, jako koniec karmy. Przez karmę w myśli indyj
skiej rozumie się „prawo natury, zgodnie z którym wszelkie działanie 
materialne (zarówno dobre, jak i złe) powoduje reakcje, których efek
tem jest coraz większe uwikłanie się w egzystencję materialną i cykl 
powtarzających się narodzin i śmierci”9. W sensie szerszym oznacza 
działanie w ogólności. W wypadku Limonowa nie jest to koniec wszel
kiej działalności - to zniszczenie wspólnoty wzajemnego zrozumienia. 
Bohater powieści jawi się jako zawiedziony kochanek, opuszczony 
lider partii i wyznawca idei. Lecz zgodnie z prawem karmy śmierć 
zapowiada nowe narodziny i Limonow będzie je przeżywać.

9 Bhagavad-Gita taka jaka jest, Warszawa 1986, s. 745.

Zdrada Nataszy wywołuje refleksję nad rosyjskimi kobietami, isto
tami odpychającymi moralnie, duchowymi kalekami, owładniętymi 
psychologią haremu. Porzucony, rozgoryczony Limonow nie waha się 
wypowiadać surowych sądów: „Kobieta rosyjska to najbardziej niepew
ny przyjaciel i towarzysz, a zwłaszcza żona” (s. 182). Ukształtowana 
przez System, który ją okaleczył duchowo, amoralna, o niezdrowej 
mentalności, stworzyła kodeks postępowania, w którym pociąg se
ksualny zastąpił dekalog. Zdrada dla niej nie staje się problemem 
moralnym. Obce jej jest uczucie wdzięczności. Analiza dotychczaso
wych doświadczeń miłosno-erotycznych Limonowa prowadzi go do 
następującego stwierdzenia:

„Nasze - Moje i Kobiety - cele są całkowicie przeciwstawne. Ma ona 
instynkt promiskuityczny - stosunki z wieloma samcami, mój instynkt - 
to wierność jednej, znalezionej w wyniku doboru. A najstraszniejsze jest 
to, że odszukana w wyniku doboru okazała się najbardziej kobiecą, to 
znaczy największą suką, najbardziej niewierną ze wszystkich. W tym tkwi 
moja tragedia i dziki smutek moich książek. Jelena, Natalia odchodzą 
w chaos, zostają przez chaos pochłonięte (...) W dwu przeżytych losach
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tragicznie nie udaje mi się zmienić mojej karmy. Jest ona tragiczna. Ale 
ich los jeszcze bardziej. Nigdy nie znajdując mężczyzny przewyższającego 
mnie, egzystują i będą do końca swych dni żyć jak zadżumione, z moim 
piętnem, pod moim znakiem” (s. 204).
Bohaterką trzeciego wariantu miłości jest 23-letnia Liza. To dziew

czyna Wodza, przywódcy partii, polityka, ideologa - w środowisku 
Limonowa nazywano ją Ewą Braun. Limonow piszę proroczo: „Co 
nas czeka, mnie i dziewczynę wodza? Od samego początku jesteśmy 
skazani na tragedię” (s. 424). Podobnie jak Jelena i Natasza nie 
doceniły pisarza, tak Liza nie potrafi zrozumieć wartości mężczyzny 
o przywódczej charyzmie. Jej świat okazuje się zbyt ciasny, przyziem
ny, nie umie wznieść się ponad własne środowisko i przejąć ideą, 
której poświęca się ukochany. Liza również zdradza i odchodzi. Ko
mentując jej odejście, Limonow podkreśla, że nie była w stanie pojąć 
istoty hierarchii mężczyzn, rozpoznać i docenić Wodza. Wybiera prze
ciętnego, niezdecydowanego przedstawiciela bohemy, upijającego się 
i zażywającego narkotyki. Zdaniem Limonowa, rezygnuje z człowieka - 
legendy, żywego klasyka, mitu - takimi określeniami nagrodził go 
świat. Jako patetyczny komentarz do decyzji Lizy brzmią słowa Li
monowa:

„Wódz idzie swoją ascetyczną drogą. Sam. Samotność - to nieodłączny 
los bohatera” (s. 425).

Lecz życie nie weryfikuje tego aforyzmu. Po odejściu Lizy Wódz wyzna: 
„Nie byłem sam. Czy raczej bywałem sam, ale nie często” (s. 420). 
Pojawiają się inne, młode, piękne, ekstrawaganckie: „z takim zestawem 
miałem w łóżku różnorodność” (s. 420).

W Anatomii bohatera pojawia się Jelena Szczapowa, postać w fa
bule epizodyczna. Według określenia samego autora - to finał pięknej 
i trudnej zarazem miłości. Krótki fragment poświęcony Jelenie zaty
tułowany jest Spotkanie z potworem. Odbyło się ono w Moskwie na 
wernisażu jej obrazów.

„Były tam postacie z mojej przeszłości - piszę Limonow - najważniejszą 
i najpotworniejszą istotą była Jelena, która okazała się tłusta i stara. 
Nosiła słomiany kapelusz staruszki, czarne pończochy, różowe szorty, 
a na to nałożyła jakiś workowaty przeźroczysty chałat. Być może modny, 
lecz wyglądał jak chałat sprzątaczki. Wyglądała jak miejska wariatka, 
niechlujna kukła, ogrodowy strach na wróble (...) 21 lat temu napisałem 
książkę o pięknej rozpustnej dziewczynie i damie, żeby teraz spotkać tę 
starą, tłustą crazy” (s. 430).
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W ten sposób bohater pierwszej książki Limonowa - To ja - Edicz
ka kompensuje swe cierpienia miłosne. A jednocześnie pozwala się 
sprawdzić diagnozie, jaką zawarł w wierszu - komentarzu do rozstania:

Но ягляжу внимательно и жду, 
Когда-нибудь, в каком-нибудь году 
Она вдруг отрезвеет и поймет, 
И ужаснется ее сладкий рот, 
И закричит те нужные слова: 
„Твоя любовь права! права! права! 
А я больна была и все убила. 
Прости меня!” - и сдернет маску рыла...

Ostatni akt przeradza się w farsę, tragikomedię: Jelena proponuje 
Limonowowi, by się z nią ożenił. Jako komentarz do tego nieoczeki
wanego wydarzenia są słowa - klucze: zwycięstwo i klęska:

„Późne, niepotrzebne zwycięstwo, pomyślałem i położyłem słuchawkę. 
Boże mój, czekałem na ten rewanż prawie dwadzieścia dwa lata” (s. 432). 

Rewanż ten nie przyniósł satysfakcji - przyszedł za późno. I nie zmienia 
on tonacji wypowiedzi Limonowa o miłości:

„Moje książki są o globalnym kosmicznym fiasku miłości do kobiety 
w ogóle, o tym, że skazana jest ona na zagładę” (s. 203).

Ideolog i lider partii

Najobszerniejsza część Anatomii bohatera pokazuje Limonowa jako 
ideologa, pisarza politycznego, działacza partii. W pewnych swych 
aspektach stanowi ona nawiązanie i poszerzenie tych myśli i obserwacji, 
jakie zawarł autor w Zabójstwie strażnika. Wykorzystuje on także swoje 
wcześniejsze artykuły na ten temat, które pozwalają w sposób pełny 
i wielowymiarowy ująć problem.

Przede wszystkim więc Limonow prezentuje się jako znawca, te
oretyk i propagator nacjonalizmu, przedstawiający jego genezę, ko
rzenie i dzieje. U początków tego nurtu na gruncie rosyjskim leżą 
poglądy ideologów, budujących teorię nacjonalizmu wokół pogaństwa, 
słowiańskiej lub germańskiej mitologii, gdyż chrześcijaństwo uznali 
za sektę judaizmu. Jeden z przywódców ruchu, Walerij Jemielianow, 
autor książki Desyjonizacja, głosił ideę rasy aryjskiej (na czele której 
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stawiał Rosję), jedynej siły zdolnej zatrzymać syjonizm na jego drodze 
do pełnego zwycięstwa10. Limonow nie podzielał poglądów „nowo- 
pogan” (nowojazyczniki), odrzucał go sekciarski charakter tego ruchu 
i napastliwy antysemityzm, traktował ich program jako filozofię ku
chenną. Negatywny stosunek Limonowa do „neopogan” pogłębiał fakt, 
że wśród ich ideologów znaleźli się przedstawiciele emigracji, Grigo
rij Klimów i Walentin Prussakow, do których poglądów odnosił się 
jednoznacznie krytycznie. W podobny sposób jak „neopogan” oceniał 
Limonow populistyczny nacjonalizm Żyrinowskiego. Zaś jako folklo
rystyczne traktował te odmiany prymitywnego nacjonalizmu, które 
wykorzystują jako symbol protestu swastyki.

10 Patrz А. Верховский, В. Прибыловский, E. Михайловская, Национализм и ксе
нофобия в российском обществе..., s. 40.

11 Patrz о tym А. Верховский, В. Прибыловский, Е. Михайловская, Национализм 
и ксенофобия в российском обществе..., s. 40 i n.

12 Patrz Ю. Коргунюк, Современная российская многопартийность, s. 110.
13Tamże, s. 107.

W krótkiej historii nowego rosyjskiego nacjonalizmu Limonow 
wyróżnia trzy etapy. Pierwszy, związany z działalnością ruchu „Pa- 
miat’”, określa mianem patriarchalnego. „Pamiat”’, której korzenie 
tkwią w grupach patriotycznych lat 1978-198011, stała się organiza
cją polityczną w 1984 roku; jej liderem pod koniec następnego roku 
został Dmitrij Wasiliew. Limonow nie aprobuje krzykliwego, jak się 
wyraża, antysemityzmu „Pamiati”, żydofobii (żydojedstwo) i ironicz
nie patrzy na ewolucję tego ugrupowania. Nie aprobuje również 
kolejnego etapu w rozwoju nacjonalizmu, nazywanego przez nie
go „hitleryzmem”. Jego archaiczność polega na tym, że zoriento
wany został na narodowy socjalizm lat dwudziestych-czterdziestych. 
Jako jego główni działacze, wymieniani są przez Limonowa wywo
dzący się z organizacji „Pamiat”’ Aleksander Barkaszow i Nikołaj 
Łysienko. Pierwszy z nich został liderem utworzonej w roku 1990 par
tii Rosyjska Jedność Narodowa (Russkoje nacionalnoje jedinstwo), 
w której programie fundamentalne hasło stanowi „odbudowa Ro
sji jako państwa narodowego i odbudowa Narodu Rosyjskiego”12. 
Łysienko to czołowy działacz Nacjonalno-Republikańskiej Partii Rosji 
(Nacionalno-riespublikanskaja partija Rossii), która odżegnała się od 
idei monarchicznych i mniej niż inne, liczne w Rosji partie nacjo
nalistyczne, akcentowała antysemityzm, za głównego wroga uważając 
kaukaskich islamistów13. Obie partie w swoich programach podkreślały 
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rolę prawosławia, które, zdaniem Limonowa, osłabia nacjonalizm. Nie 
jest ono w stanie uratować Rosji, ponieważ naród rosyjski stał się 
bezbożny, a duchowieństwo nie stanowi gwarancji zmian. Zdaniem 
Limonowa, nadzieje z prawosławiem wiążą jedynie zacofani inteligen
ci. Takie stanowisko jest sprzeczne z założeniami nowej prawicy rosyj
skiej i nawet programu Partii Narodowo-Bolszewickiej, odrzucającego 
ateistyczne i materialistyczne dogmaty marksizmu i socjalizmu. W pro
gramie partii podkreślano:

„Będąc Rosjanami, jesteśmy oczywiście prawosławnymi chrześcijanami. 
(...) Prawosławie to północny duch Eurazji, to puls i sens naszych świętych 
i bogonośnych ziem”14.

14 Cyt. według А. Верховский, В. Прибыловский, Национал-патриотические 
организации в России, s. 51.

15 A. Sołżenicyn, Rosja w zapaści..., s. 120.
16 O partii patrz А. Верховский, А. Папп, В. Прибыловский, Политический 

экстремизм в России, s. 121-126; А. Верховский, В. Прибыловский, Национал-па
триотические организации в России, s. 50-53; Ю. Коргунюк, Современная рос
сийская многопартийность, s. 192-193.

Kolejny raz rozchodzi się Limonow z poglądami Sołżenicyna, który 
widzi w prawosławiu siłę zdolną odegrać istotną rolę w dalszym rozwoju 
cywilizacji rosyjskiej. Pisze on:

„W dzisiejszej zdewastowanej, zdeptanej, zdezorientowanej i depra
wowanej Rosji staje się rzeczą tym bardziej oczywistą, że bez ducho
wego oparcia w prawosławiu nie podniesiemy się. Jeśli nie mamy być 
bezmyślnym stadem, to potrzebna nam jest godna podstawa naszej jed
ności”15.
Trzeci, najbardziej aktualny i obiecujący etap nacjonalizmu sta

nowi ta odmiana ideologii, dzięki której w latach 1993-1994 po
wstały nowe, zdaniem Limonowa - bardziej cywilizowane partie: Par
tia Narodowo-Bolszewicka (Nacionał-Bolszewistskaja Partija)16, Par
tia Narodowo-Nacjonalna (Narodnaja Nacionalnaja Partija), Rosyj
ski Związek Nacjonalny (Russkij Nacionalnyj Sojuz) czy Nacjonalny 
Front. Wszystkie one zmieniły charakter i adresata swych działań pro
pagandowych; zamiast, jak dotychczas, kierować się ku uczestnikom 
mityngów, zaczęły, jak w systemach demokratycznych, oddziaływać na 
wyborców.

Ideologię nacjonalizmu Limonow stawia obok dwu innych, domi
nujących w dzisiejszych czasach systemów - demokracji i komunizmu, 
którego nie sprowadza do marksizmu, podkreślając, że wchodzą do 
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niego kolektywistyczne doktryny socjalistyczne. Nacjonalizm określa 
jako ideologię opartą na idei ojczyzny lub nacji, jako jej odmiany 
traktuje faszyzm i narodowy socjalizm. Na gruncie rosyjskim, w sy
tuacji nacisku kolonialnego Zachodu (USA i Wspólnota Europejska) 
i gdy u władzy pozostaje sowiecka nomenklatura, koniunkturalnie 
przystosowana do nowych warunków, niezbędne jest, według Limono
wa, połączenie nacjonalizmu z bolszewizmem - dokonanie dwu naraz 
rewolucji.

U Limonowa termin ‘bolszewizm’, jedno z bardzo niejednoznacz
nych pojęć czy kategorii politycznych i ideologicznych17, ma kono
tację pozytywną - oznacza ideologię, która stała się skutecznym na
rzędziem praktyki partii i państwa. Zasadniczo nie patrzy on na nią 
jako na filozofię dziejów. Ten jej aspekt bardziej zajmuje teoretyczny 
umysł Dugina, choć pisarz przypomina korzenie tradycji łączącej na
cjonalizm z bolszewizmem: w latach dwudziestych w Niemczech był 
to ruch Ernesta Niekischa, w Rosji - koncepcje, jakie zrodziły się 
w środowisku emigracji porewolucyjnej i zostały określone mianem 
‘smienowiechowstwa’. Głównym ideologiem nacjonal-bolszewizmu był 
Nikołaj Ustriałow, głoszący tezę, iż misją bolszewizmu jest wielka 
i jednolita Rosja. Wcześniej jednak ideę tę w Rosji propagował Ka
rol Radek. Limonow skłania się ku tym interpretacjom bolszewizmu, 
które ewoluowały w stronę nacjonalizmu, i dlatego za największego 
wroga nacjonal-bolszewizmu uważa L. Trockiego, który twierdził:

17 Patrz R. Stobiecki, Bolszewizm. Historia. Próba rekonstrukcji bolszewickiej filozofii 
dziejów. Łódź 1989, s. 15.

18Tamże, s. 27.

„Zejście z pozycji internacjonalistycznych zawsze i nieuchronnie pro
wadzi w stronę nacjonalistycznego mesjanizmu, to znaczy w stronę uznania 
prawa i przywileju jakiegoś kraju do wypełnienia tej roli czy misji, do 
której realizacji w żaden sposób nie mogą pretendować inne kraje”18.
Dugin traktuje nacjonal-bolszewizm jako nadideologię, antytezę 

społeczeństwa otwartego. Pisze on:
„Nacjonal-bolszewizm to taki światopogląd, który zbudowany jest na 

pełnym i radykalnym odrzuceniu indywidualizmu i jego centralnego miej
sca, przy czym Absolut, w imię którego indywidualizm jest odrzucany, 
ma najbardziej szeroki i najbardziej ogólny sens. Można zaryzykować 
twierdzenie, że nacjonal-bolszewizm opowiada się za dowolną motywa
cją odrzucenia «społeczeństwa otwartego». Chodzi o sprowadzenie do 
wspólnego mianownika wszystkich intelektualnych form wrogości wobec 
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«społeczeństwa otwartego» oraz zintegrowanie go w jednym konceptual
nym i politycznym bloku”19.

19 Cyt. według E. Lobkowicz, O metafizyce nacjonal-bolszewizmu, „Fronda” 1998, 
Nr 11-12, s. 122-123.

20 Tamże, s. 125.
21 A. Sołżenicyn, Rosja w zapaści..., ś. 97.

Pod pojęciem bolszewizmu rozumie on te elementy komunizmu, 
w których dostrzec można inspiracje myśli prawicowej, a za taką 
uważa poglądy Hegla, jego filozofię historii, rozumianą na sposób 
gnostycki. Jak zauważa E. Lobkowicz, w ujęciu Dugina bolszewizm 
„to Marks minus Feuerbach”20.

W programie partii Limonowa bolszewizm ma podkreślać jej re
wolucyjny charakter.

„Pragniemy - piszę - odsunięcia od władzy całej klasy: nomenklatury 
sowieckiej, która podstępnie zmieniła sztandar na trójkolorowy i za
garnęła własność kraju. Pozbawić ich władzy można tylko drogą rewolucji 
socjalnej” (s. 60).

W ten sposób akcentuje on znaczenie bolszewizmu dla ideologii i prak
tyki partii.

Pisarz protestuje przeciwko określaniu nacjonalistów mianem faszy
stów lub nazistów (neonazistów) - tą drogą, za pomocą obelgi faszysta, 
dyskredytuje się ruch nacjonalistyczny. Przeciwko stosowanej wobec 
Rosjan obraźliwej nazwie ‘faszysta’ protestuje także - choć z innych 
względów ideologicznych - A. Sołżenicyn: „piętno „faszyzmu”, podob
nie jak w swoim czasie „wróg klasowy”, „wróg ludu”, jest skutecznym 
sposobem zbicia oponenta z tropu, zamknięcia mu ust, ściągnięcia na 
niego represji. A sięga się po nie stosownie do okoliczności21.

W Anatomii bohatera Limonow przedstawia losy trzeciego eta
pu nacjonalizmu, który rozpoczyna napisany przez niego wspólnie 
z Duginem w maju 1993 roku Rozkaz Nr 1. O stworzeniu Nacjonal- 
no-Bolszewickiego Frontu. Jego pierwsze zdanie brzmiało:

„Walka polityczna w Rosji osiągnęła swój punkt krytyczny. Faza opo
ru się wyczerpała, dlatego opozycja tradycyjna (wyłącznie emocjonalna, 
wyłącznie protestacyjna) wyczerpała się. Okres oporu się skończył, zaczy
na się okres powstania narodowego. Nowy etap walki wymaga nowych 
metod, nowych form i nowych instrumentów walki politycznej” (s. 71).

Jako cel podano w dokumencie odsunięcie od władzy antynarodowej 
junty, zlikwidowanie dyktatury socjalnej mniejszości i ustanowienie no
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wego porządku, zbudowanego na narodowych i społecznych tradycjach 
narodu rosyjskiego. Za ideowego przeciwnika uznano demokapitalizm.

W swojej książce Limonow przytacza jeszcze jeden ważny dla 
dziejów nowej nacjonalistycznej opozycji dokument - Oświadczenie 
opozycji rewolucyjnej - podpisany przez Limonowa, Barkaszowa, Je- 
gora Letowa, Dugina, Olega Bachtijarowa i Aleksandra Morozo- 
wa. W patetycznych słowach wołano w nim: .Agonia Rosji trwa” 
(s. 132). Oświadczano: „Nadszedł czas, by na arenę polityczną wstąpiła 
całkowicie nowa ideologicznie i klasowo opozycja - masowy nacjonal- 
no-rewolucyjny ruch narodowy” (s. 133). Jako wspólnego wroga wy
mieniano duszący Rosję kosmopolityczny kapitalizm.

Limonow włącza do swojej książki także apele (popieranie ro
dzimych przedsiębiorców, bojkot towarów zagranicznych) i projekty 
inicjatyw legislacyjnych, z jakimi występowała Nacjonalno-Bolszewicka 
Partia. W związku z faktem, że w wyniku rozpadu ZSRR wielu Rosjan 
znalazło się poza ojczyzną, żądano zmiany granic, w celu zlikwidowania 
przestępczości proponowano wprowadzenie instytucji szeryfa, aborcję 
uznano za przestępstwo przeciw narodowi, domagano o się, by pre
zydentem kraju mógł być wyłącznie Rosjanin (ewentualnie Słowianin 
wschodni). Szczególnie surowo potraktowano dekomunizację, pod
kreślając, że żaden były funkcjonariusz KPZR nie może zajmować się 
polityką, w przeszłości przeszli oni bowiem przez negatywną selekcję:

„Nie mogą oni być wybrani do ustawodawczo-przedstawicielskich 
organów kraju i nie mogą zajmować żadnych stanowisk w aparacie władzy. 
Nawet odźwiernego” (s. 146).
Limonow ideolog na pierwszym miejscu stawia nację. Rozumie 

ją jako duchową wspólnotę, rodzinę mistyczną wszystkich Rosjan, 
z przeszłości i teraźniejszości. Nacja wyrasta z narodu w trudnej walce 
o przetrwanie. Limonow piszę: „Nasz naród ledwie rozumie, że jest 
rosyjską nacją” (s. 245). Miłość do narodu nie przeszkadza pisarzo
wi widzieć jego wad i braków. Woła patetycznie: „Narodzie rosyjski, 
przestań się bać” (s. 247). Przede wszystkim bać się mądrych ludzi, po
zbyć się wobec nich podejrzliwości i nieufności. Te słowa mają obudzić 
sprzeciw wobec fałszywych bożyszcz - miernot (Jelcyn), karierowiczów 
(Żyrinowski), oportunistów (Lebied’). Limonow głosi hasło powszech
nych zmian: „w Rosji wszystko trzeba zmienić, nawet wyraz twarzy” 
(s. 238). Jak niegdyś Piotr Czaadajew, kulturę rosyjską postrzega ja
ko imitatorską, kopiującą wzory obce, pozbawioną własnego stylu. 
W odróżnieniu wszakże od XIX-wiecznego myśliciela, twierdzenie to 
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odnosi wyłącznie do teraźniejszości, epoki postsowieckiej. W postawie 
Limonowa wyraźnie odbija się prosowiecka nostalgia - trochę przy
pomina on pod tym względem Zinowiewa. W obu przypadkach u jej 
podstaw leży duma zrodzona z poczucia potęgi państwa, jego orygi
nalnego wizerunku i autentyzmu wynikającego ze sprzeciwu wobec 
wpływów obcych. Trudno się jednak zgodzić z pisarzem, gdy twierdzi:

„To nas naśladowano na całym świecie siedemdziesiąt lat: naśladowano 
naszą rewolucję, nasze mundury wojskowe, nasz ustrój socjalistyczny, 
naszych bohaterów” (s. 240-241).

To czysta retoryka propagandowa - taki styl jest jednym z chwytów 
pisarstwa politycznego Limonowa i jego publicznych wystąpień. Jedno 
z haseł Limonowa brzmi: Rosję trzeba leczyć. Łączy się ono z prze
konaniem, że z Rosjan można uczynić naród bohaterów. Wymaga 
to zastosowania siły - i dlatego pisarz propaguje typ silnej władzy 
wodzowskiej, dyktaturę energicznego tyrana. W charakterze władzy 
widzi drogę do zmian, do budowy silnego państwa, lekceważąco na
tomiast odnosi się do reform ekonomicznych, jako wtórnych wobec 
ustrojowych.

Kreślony w książce Limonowa obraz bohatera został ukazany od 
strony jego działalności partyjnej. W okresie, o którym utwór opowiada, 
było to jego główne życiowe zajęcie, pasja i nawet misja. Oddawał się 
pracy organizacyjnej bez reszty, zdominowała ona całkowicie twórczość 
literacką. Dawała satysfakcję, chociaż na drodze lidera partii piętrzyły 
się trudności. Nie bez powodu jeden z rozdziałów autor zatytułował 
Psie życie przewodniczącego NPB. Najważniejsze w nim zdanie brzmi: 
,Jestem zajęty 24 godziny na dobę” (s. 428). Sporą część owych godzin 
spędzał w Bunkrze - pomieszczeniu w suterenie, gdzie mieściła się 
siedziba partii.

Anatomia bohatera ukazuje Limonowa jako redaktora „Limon- 
ki”, której pierwszy numer wyszedł 28 listopada 1994 roku. Z dumą 
stwierdza: „W ciągu roku «Limonka» zrobiła tyle, o czym nie mogła 
marzyć sto lat temu partyjna gazeta bolszewików” (s. 152). Opisuje, 
jak i kto nad nią pracował, w jaki sposób była rozpowszechniana - 
wszędzie widać ogromne zaangażowanie samego Limonowa. Jako au
tor tekstów miewał kłopoty, przeciwko niektórym z nich podejmowano 
śledztwo. Musiał odrzucać zarzut rasizmu, kiedy przyjęte do NATO 
państwa należące niegdyś do bloku socjalistycznego określił jako nie
przyzwoite, Polaków nazwał wiecznymi wrogami Rosji i złośliwcami 
(złopychatieli), Czechów - bezmyślnymi, a Węgrów - gówniarzami.
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W piśmie do prokuratury wyjaśniał, że nie miał „na celu obrażania 
wymienionych narodów, lecz krytykował ich pozycję polityczną (s. 441). 
I dodawał: „Krytyka pozycji politycznej jednostki lub kraju nie stanowi 
podżegania narodowego, rasowego i religijnego” (s. 442).

Widzimy także Limonowa jako polityka, uczestnika mityngów i ma
nifestacji, mówcę na wiecach. Szczegółowo piszę o wydarzeniach 
wrześniowych 1993 roku, które zakończyły się „rozstrzelaniem” Białego 
Domu. Pisarz stanął wówczas po stronie tych, którzy poparli Ruckoja 
i Chasbułatowa, chociaż ich działalność ocenia krytycznie, chwaląc 
radykalnych komunistów - generała Alberta Makaszowa i stojącego 
na czele Związku Oficerów (Sojuz oficerów) Stanisława Tieriechowa22, 
za to, że starali się zradykalizować opór i zdobyć władzę. Limonowa 
nie mogło także zabraknąć podczas walk, jakie rozgorzały pod wieżą 
telewizyjną w Ostankino. Wszędzie imponuje odwagą, rozsądkiem, wy
kazuje inicjatywę, potrafi zrozumieć i ocenić sytuację. Gorzko przeżywa 
porażkę, lecz nie traci wojowniczego ducha. Sylwetkę bohatera uzu
pełniają ponadto informacje o zagrożeniach ze strony przeciwników 
ideowych, napaściach na pisarza i jego współtowarzyszy, pobiciach 
i zdemolowaniu siedziby partii.

22O Związku Oficerów, jednoczącym wojskowych-komunistów i mającym orien
tację nacjonalistyczno-patriotyczną, patrz А. Тарасов, Г. Черкасов, T. Шавшукова, 
Левые в России. От умеренных до экстремистов, s. 123—126; о Tieriechowie patrz 
А. Верховский, В. Прибыловский, Е. Михайловская, Национализм и ксенофобия 
в российском обществе..., s. 89-90.

Autor piszę o kampaniach wyborczych, spotkaniach z wyborcami, 
w tym także na prowincji (Twer). Dowiadujemy się o jego startach 
w wyborach, w których jednak, mimo starań młodych „nacboli” (skrót 
od nazwy nacionał-bolszewik), oczekiwały go porażki - przegrał w wy
borach do Dumy i na gubernatora okręgu niżegorodskiego (1997). In
teresujące są relacje o wyjazdach na Ukrainę, na Krym i do Białorusi, 
podczas których spotykały pisarza ataki ze strony władz i społeczeństwa, 
niechętnego jego nacjonalistycznym poglądom. Duży fragment książki, 
zatytułowany Azjatycka wyprawa PNB, ilustruje ważny punkt progra
mowej działalności Partii Narodowo-Bolszewickiej - wsparcia dla ro
daków, którzy w wyniku rozpadu ZSRR znaleźli się jako mniejszość 
na terytorium innych, samodzielnych teraz państw.

Autor pokazuje bohatera niezłomnego, oddanego sprawie, odważ
nego. Dugin określi go jako postać kultową nonkonformistycznej inte
ligencji. Posiada on cechy przywódcze, jest bezkompromisowy i ener-



giczny. Działalność to dla niego sposób życia, aktywność pozwala 
zachować młodzieńczą energię i witalność. Na pytanie: „Po co Pan 
zajmuje się polityką”, Limonow odpowiada: „Żeby być żywym dziś 
i obecnie. Bardzo żywym. Super żywym. Żeby w dalszym ciągu być bo
haterem” (s. 386). Jeden z rozdziałów książki tytułuje Otoczony tłumem 
czarnych chłopaków i w ten sposób podkreśla nastawienie partii na 
młode pokolenie. Odziani na czarno „nacbole”, młodzi aktywni, zaan
gażowani członkowie partii - to siła, która wywołuje entuzjazm i budzi 
nadzieję. „Nowe, coraz to nowe i bardziej liczebne fale młodzieży 
napływają do partii i wielu z nich przyłącza się do NPB na amen” - 
stwierdza z satysfakcją lider partii (s. 440).

Pisarz wymienia postacie, które bliskie mu są charakterem, tempe
ramentem, poglądami, zapatrywaniami. Należy do nich redaktor pisma 
„LTdiot International” Jean-Ederne Allier, wokół którego zbierali się 
w Paryżu wybitni, głównie lewicowi, intelektualiści. Inny z bliskich Li- 
monowowi ludzi to Aleksander Dugin, oryginalny i głęboki myśliciel, 
który przeszedł ewolucję od euroazjanizmu i geopolityki do nacjona
lizmu i tradycjonalizmu integracyjnego, czołowy dziś w Rosji teoretyk 
nowej prawicy, porównywany z Allainem de Benois. Dugin założył sto
warzyszenie i wydawnictwo .Arktogeja”, w którym ukazują się dzieła 
zachodnich ideologów nowej prawicy (de Benois, Juliusa Evoli, Rene 
Guenona) i samego Dugina. Wydaje ponadto pismo „Elementy”, 
w którym publikuje rozprawy i artykuły, stanowiące teoretyczne pod
stawy działań partii nacjonal-bolszewickiej23. Kolejna osoba, ważna 
dla Limonowa, to Jegor Letow, kultowa postać młodzieżowej muzyki 
rosyjskiego undergroundu, piosenkarz punkrockowy. Jednak ich drogi 
się rozeszły i Letow przeszdł do Ziuganowowskiej Komunistycznej 
Partii Federacji Rosyjskiej.

23Szerzej o Duginie patrz А. Верховский, В. Прибыловский, E. Михайловская, 
Национализм и ксенофобия в российском обществе..., s. 53; Е. Lobkowicz, О me
tafizyce nacjonal-bolszewizmu..., s. 120-129.

Są także w książce portrety osób ze sceny politycznej, bliskich 
ideowo Limonowowi lub będących jego przeciwnikami. Z sympa
tią narysowana została sylwetka Aleksandra Barkaszowa, z którym 
zbliżyła go idea połączenia obu skrzydeł radykalnej opozycji - skrajnie 
lewego i skrajnie prawego. To ostatnie reprezentował właśnie Bar- 
kaszow, lewe natomiast Wiktor Anpiłow, który niejednokrotnie poja
wia się na kartach książki. Limonowa z Barkaszowem łączyło także 
i to, że obaj mieli jednoznacznie krytyczny stosunek do lidera Ko-
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munistycznej Partii Federacji Rosyjskiej (Kommunisticzeskaja partija 
Rossijskoj Fiedieracii) Giennadija Ziuganowa24 oraz stojącego na cze
le Liberalno-Demokratycznej Partii Rosji Władimira Żyrinowskiego. 
O ironicznym stosunku do nich świadczą chociażby żartobliwo-depre- 
cjonujące zdrobnienia Giena i Żyrik; tego ostatniego nazywa także ko
szernym nacjonalistą. Ziuganow pokazany jest jako intrygant, spryciarz 
i chytrus, pozbawiony talentu politycznego, banalny mówca, „fałszywy” 
(niedouczony) doktor habilitowany w dziedzinie filozofii i fałszywy ko
munista.

24 O partii patrz А. Тарасов, Г. Черкасов, T. Шавшукова, Левые в России. От 
умеренных до экстремистов..s. 151-175. О poglądach Ziuganowa patrz L. Su
chanek, Homo sovielicus ..., s. 216-221.

Duży fragment książki dotyczy Jurija Własowa, kandydata na pre
zydenta w wyborach 1996 roku, popieranego przez radykalne par
tie nacjonalistyczne, w tym partię Limonowa. Jednak w wyniku wy
borczych pertraktacji i kontraktów politycznych Własow „zdradził” 
prawdziwych nacjonalistów. Jak piszę Limonow, okazał się „archa
icznym, niczym z XVII wieku, popowskim, bojarskim, płaczliwym, 
maniakalno-podejrzliwym, szowinistycznym. Amen dla takiego nacjo
nalizmu. Kaputt” (s. 272).

Jednoznacznie krytyczne uwagi padają pod adresem opozycji wywo
dzącej się z ruchu dysydenckiego. Jej obraz jest satyryczno-komiczny, 
zabarwiony dodatkowo ironią. Nazywa ich „pasternakami” i traktuje 
jako herezję, jaka narodziła się po śmierci Stalina i wkrótce objęła 
miliony. Od początku lat sześćdziesiątych owe „dzieci żywagów” za
częły rościć sobie pretensje do udziału we władzy. Z założycielem 
sekty, Pasternakiem, który zgodnie z Ewangelią według Pastemaka 
zginął zaszczuty (choć odżegnał się od herezji), rozprawili się stojący 
u władzy twardogłowi („łochy”). Główni przywódcy zostali wysłani 
za granicę, Sacharow do Gorkiego. Limonow kpi z dysydentów, z ich 
sposobu zachowania, ubioru, mieszkań, lektury, poprzedników („trójca 
świętych” - Mandelsztam, Cwietajewa, Pasternak), z tandemu „paster
naków” - Sacharow i Bonner oraz tripleksu - Siniawski, Rozanowa, 
Daniel. Jak piszę: „wyszli oni z literatury archaicznej, głupiej, nudnej, 
jękliwej” (s. 248).

Podarkiem dla „pasternaków” było dojście do władzy Gorbaczowa, 
który sam będąc twardogłowym, okazał się ich protektorem. Z jego po
mocą „pasternaki” doprowadziły do najcięższego kryzysu w państwie. 
A następnie zaczęli przechodzić na stronę Jelcyna, którego nauczy-



li, jak zlikwidować państwo - ZSRR. Zdaniem Limonowa, upadek 
Związku Radzieckiego można porównać z upadkiem Cesarstwa Rzym
skiego. Jelcyn niewiele dał „pasternakom”, a na dodatek w środowisku 
twardogłowych wyrósł mu groźny przeciwnik - Ziuganow. Większość 
współczesnych liderów politycznych należy do tej samej kategorii: 
Barkaszow, Lebied’, Żyrinowski, Bryncałow.

Najważniejszym rysem osobowości następnego pokolenia, wnuków 
„żywagów” (Limonow określa ich słowem ptiuczi) jest uwielbienie dla 
wszystkiego, co zachodnie - zarówno w sferze materii, jak i ducha, 
kultury. W odróżnieniu od pokolenia ojców nie pretendują oni do 
władzy:

„(...) są pozbawieni agresywności ojców i w pełni zadowoleni z pozosta
wionej im przestrzeni życiowej: ekran aparatu telewizyjnego, reklama, clip, 
płyta, walkman, parkiet nocnego klubu, łóżko (...) bliżsi są zwierzętom 
domowym niż człowiekowi” (s. 250).
Zarysowany w książce Limonowa obraz opozycji, nazywanej obe

cnie powszechnie demokratami, nie dziwi. Nigdy Limonow nie był im 
bliski, ale i przez nich zawsze traktowany był jako ideowy przeciw
nik. Dlatego za pomocą dość niewyszukanego chwytu deprecjonuje 
ruch dysydencki, pokazuje jego słabość ideologiczną i organizacyjną, 
a nawet zwyrodnienie, czego dowodzą zainteresowania najnowszego 
pokolenia dawnych opozycjonistów. Trudno było oczekiwać od Limo
nowa takiej charakterystyki ruchu dysydenckiego, jaką dała w swej 
pracy L. Aleksiejewa25. Bliski jest natomiast tej ocenie dysydenctwa, 
jaką zawarł w swych publikacjach A. Zinowiew26.

25 Л. Алексеева, История инакомыслия в СССР. Новейший период, Вильнюс- 
Москва 1992.

26 L. Suchanek, Homo sovieticus ..., s. 23-25.

Akcentowanie słabości ruchu dysydenckiego było potrzebne Limo- 
nowowi do uwypuklenia heroizmu działań bohatera ukazanego w jego 
ostatniej książce. Ma to czytelnika utwierdzić w słuszności drogi, jaką 
Limonow wybrał, a wizja bohatera ma się stać bardziej przekonująca. 
Niemniej przeto Limonow lider partii i ideolog także nie odnosi 
sukcesu, podobnie jak nie odniósł go w sferze intymnej, uczucio
wej. Związane z nim kobiety odchodziły bądź potrzebne były jedynie 
doraźnie. Trudno też było Limonowowi znaleźć stałych i wiernych so
juszników w walce ideologicznej i politycznej - z wieloma z nich jego 
drogi się rozchodzą, inni nie pociągają intelektualnie i ideowo. Dla-
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tego trudno nazwać Limonowa człowiekiem sukcesu; nie staje się on 
„bohaterem swoich czasów”. Taka jest wymowa jego książki i w jakimś 
sensie - chyba wbrew zamierzeniu autora - anatomia przekształca się 
w wiwisekcję. Nie wygrał na razie decydującej walki, być może na jego 
dalszej drodze czekają kolejne próby: bohater nie może zakończyć 
podróży bez osiągnięcia sukcesu.

Chociaż Limonow ma skłonność do narcyzmu, w Anatomii miłości 
okazuje się powściągliwy i jednocześnie szczery, mimo iż lubi za swe 
kłopoty i porażki obciążać innych. Ostatnie zdanie jego książki brzmi: 

„Status bohatera wyrasta w proporcji do tego, jak wiele (...) dokonał 
lub widziano, jak dokonuje” (s. 477).
Ocena więc należy do obserwatora, a ci, którzy Limonowa obserwo

wali i obserwują, nie są zgodni w ocenach, więcej nawet, stoją na skraj
nie przeciwstawnych pozycjach. Spora część, a być może większość, 
uważa Limonowa za antybohatera. I jego ostatnia książka nie przekona 
ich do zmiany zdania.



Zakończenie

Dziś Limonow, nieco prowokacyjnie, mówi o sobie, że był jedynie 
przechodniem w literaturze. Zbliżający się do sześćdziesiątki pisarz 
wyróżnia w swej dotychczasowej egzystencji dwie formy istnienia - 
pierwszą z nich była literatura:

„Jako chłopak marzyłem romantycznie, że literatura to czarodziejski 
środek, podobny do alchemii, że dzięki niemu można będzie dostać 
się do krainy niezwykłości, wiecznej wiosny i genialności. (...) Dzisiaj, 
kiedy zamykam za sobą drzwi do literatury (pozostała wąska szpara), ta 
LITERATURA jest od dawna dla mnie śmieszna i pospolita”.

I kontynuuje:
„Przeceniałem rolę pisarza, patrzyłem na niego jako na rządcę dusz, 

wzniecającego bunty i przewodzącego im... A okazało się, że we współcze
snym świecie spełnia skromną, staromodną rolę zabawiacza, producenta 
smętnej słownej papki. Dziś chce się pisarza wyśmiać”1.

1Э. Лимонов, Чужой писатель [w:] Э. Лимонов, Собрание сочинений в трее 
томах, Москва 1998, s. 8.

2 Cyt. za А. Вознесенский, Ultima Thule. Хули? В Туле?, „Русский Журнал” 
http://www.russ.8083/journal/kritik/98-02-2//voznes.htm, s. 3.

Jednak twórczości literackiej nie zarzucił. Odrzucany przez wielu, 
ten parias literatury rosyjskiej na przekór wszystkim zauważył:

„Teraz już ja i mój los, i moje książki być może na wieki wpisane 
są w historię kraju. I moje książki będą czytane, dopóki będzie istnieć 
literatura rosyjska. Jestem w niej brakującym ogniwem. Ktoś taki, jak ja, 
był bezwzględnie potrzebny”2.

W innym miejscu dorzucił:
„(...) jestem bez naciągania najbardziej współczesnym pisarzem ro

syjskim”.

http://www.russ.8083/journal/kritik/98-02-2//voznes.htm


252 Parias i heros. Twórczość Eduarda Limonowa

I dodawał - „najbardziej czytanym” - w ten sposób czytelnik nowego 
pokolenia odpłaca za „radzieckie pisanie”3.

3 Если верить Би-Би-Си, Эдик первый на Руси. Беседы вел Николай Долгополов, 
„Комсомольская Правда” 23.06.1993, s. 8.

4 „Русский Журнал” http://www.russ.ru/journal/kinga/99-02-25/zayts.ntm, s. 1.
5 А. Вознесенский, Ultima Thule. Хули? В Туле?, s. 1.
6 Д. Боков, Хочется иметь гранату Эдуард Лимонов и другие, „Независимая 

газета” 23.03.1994.

Limonow bez wątpienia należy do czołówki pisarzy swego, liczne
go przecież i obfitującego w talenty, pokolenia. I chociaż, jak piszę 
Aleksander Zajcew:

„(...) odchodzi coraz bardziej od literatury, to jego reputacja jednego 
z najbardziej wyrazistych pisarzy XX wieku coraz bardziej krzepnie, jak 
beton”4.
Jednych twórczość Limonowa drażni, innych złości, niektórych prze

raża, są wreszcie tacy, którzy sądzą, iż jest niewskazana. Dla wielu 
wszakże jest odkryciem, nowym głosem w literaturze rosyjskiej. Ale
ksander Wozniesienski napisał:

„Biorą do rąk jego książki ze źle ukrywanym obrzydzeniem, albo na 
odwrót, z chłodno skalkulowanym zainteresowaniem. Inni z chorobliwym 
napięciem. Jeszcze inni, jak my, z nieustającym zachwytem”5.

Podobnie jak wielu innych, krytyk ten jest przekonany, że dzięki 
twórczości Limonowa obcujemy z prawdziwą literaturą, a powieść 
To ja - Ediczka okazała się najlepszą powieścią rosyjską ostatnich 
dziesięcioleci. Dmitrij Bokow dostrzega w nim przedstawiciela uni
katowej warstwy pisarzy, którzy potrafią opowiadać o sobie uczciwie 
i z talentem6.

Limonow obronił się przed postmodernizmem, chociaż początki 
jego prozy mogły przepowiadać, że wpadnie w sidła tej modnej dziś 
metody. Być może, gdyby kontynuował tematykę amerykańską, je
go twórczość znalazłaby się w nurcie postmodernistycznym. Zwrot 
ku problematyce rosyjskiej i pokazywana epoka wymagały innej per
spektywy - czasy tak dobrze znane z literatury radzieckiej trzeba było 
zaprezentować w manierze realistycznej. Inaczej obraz epoki wypadłby 
fałszywie.

W 1990 roku w odpowiedzi na pytania postawione przez, jedne
go z nielicznych życzliwych mu, dziennikarza, Jarosława Mogutina, 
Limonow wyznał:

http://www.russ.ru/journal/kinga/99-02-25/zayts.ntm


„W rzeczy samej z ilości wrogów należy być dumnym, tak samo jak 
z ilości wielbicieli”7.

7 Самурай Эдичка, .Московские Новости” 1990, Nr 51, s. 20.
8Э. Лимонов, Мы сразимся открыто, „Литературная газета” 1.03.1995.
9 Если верить Би-Би-Си, Эдик первый на Руси .., s. 9.

Podkreślał, że ma pełną świadomość tego, iż pewna liczba krytyków 
literackich bojkotuje jego książki i nie zdobywa się nawet na kry
tyczne sądy o nich. Wypowiedział myśl, iż to chyba jego działalność 
dziennikarska wpływa na negatywny odbiór tekstów literackich. Ko
mentatorzy spuścizny Limonowa również skłonni są wierzyć, że pisarz 
sam sprowokował takie podejście do jego twórczości.

Limonow bronił przed atakami swoją gazetę „Limonka”, którą, 
jak pisał, chciano zdyskredytować, określając jako faszystowska, nazi
stowska. Jej krytycy, dowodził, nazywający siebie demokratami i anty- 
faszystami,

„(...) namiętnie marzą o zniszczeniu nacjonalistycznej opozycji i do
skonale wiedzą, że trzeba rozpocząć od prasy. Nie martwi ich to, że 
nawołują do zamknięcia ust całemu spektrum opinii publicznej”8.

W atakach tego rodzaju widzi Limonow działanie totalitarnej demo
kracji.

Limonow polityk pragnie sukcesu, jak dotąd jednak go nie osiągnął. 
Th sfera jego działalności jest najbardziej krytykowana. W tej funkcji 
nie akceptują go nie tylko przeciwnicy ideowi. Także bliscy mu duchowo 
miłośnicy jego talentu literackiego sądzą, że wybrał nie swoją drogę. 
Dlatego Nikołaj Dołgopołow zakończył swój wywiad z Limonowem 
dla gazety „Komsomolskaja Prawda” słowami:

„Eduard, niepotrzebnie zająłeś się polityką. Naprawdę niepotrzebnie... 
jesteś Ediczką. Trzeba było pozostawać pisarzem”9.
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Пария и герой
Творчество Эдуарда Лимонова

Эдуард Лимонов, автор многочисленных книг, переведенных на многие 
языки, - это один из самых известных в мире современных русских писа
телей. Он начинал как поэт московского андерграувда, а затем стал одним 
из самых выдающихся авторов эмиграции третьей волны. Его прозатор- 
ский дебют - роман Это я - Эдичка - стал литературным скандалом, но 
сделал его автора популярным среди читателей и критиков. После во
звращения из эмиграции Лимонов стал важной, хотя спорной, фигурой 
в политической жизни России, лидером Национал-болыпевистской пар
тии, политическим публицистом. Демократические круги сочли его идео
логически „чужим”, что отразилось на его позиции в культурной жизни - 
печать или молчит о его произведениях, или резко нападает на их авто
ра. Это дало повод Лимонову назвать себя парией русской литературы. 
С другой стороны, однако, он считает себя современным героем, который 
свою отвагу, как никто другой, проявил на фронтах борьбы в бывшей 
Югославии, Приднестровье, Абхазии.

При даже беглой характеристике поэзии 60-х - 70-х годов фамилия 
Лимонова появляется в окружении выдающихся поэтов этого времени. 
На тогдашнем поэтическом небосклоне это звезда, светящая ярким све
том; среди такого количества талантов нелегко было отличиться, только 
настоящий поэт был в состоянии вьщелиться. Причисляемый к группе 
Лианозово, Лимонов представляется автором оригинальным. Его тема
тические пространства обширны и сильно автобиографичны. Вошедшие 
в сборник Русское стихотворения показывают, что поэт не подчинился 
требованиям официальной идеологии и навязываемой сверху эстетики. 
Но с другой стороны, его стихи отличаются также и от поэзии авторов, 
не признаваемых официальной критикой, таким образом, они остаются 
в двойной оппозиции к тогдашней поэзии.

Чтобы определить место Лимонова в тогдашней поэзии, надо спро
сить, каково его знание мира, которое он хочет передать в своих стихах,
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каков характер его экзистенциального опыта - главной становится его 
антропология, взгляд на человека. Тексты показывают, что поэт не ста
рается идеализировать человека, но с другой стороны, не подвергает его 
суровой критике, он снисходителен к его слабостям, прощает ему разные 
пороки и ошибки, иногда даже проявляет восторженность. Лимонов не 
становится на стороне ни одной философской системы, ему чужд религио
зный, христианский подход Идеология советизма не находит отражения 
в его текстах, но в них не заметны также след ы диссидентства, и поэт не 
отмечает репрессивного характера системы.

Лирический субъект стихов Лимонова открывает для себя мир, про
исходит постепенное ознакомление с ним. Он начинает строить иерархию 
предметов, которые составляют ценность, расширяет свое поле свободы 
и осознает свое место в жизни. Его предназначение - существование че
ловека искусства, поэта. Одновременно он проявляется как ens amans, су
щество любящее, проявляющее силу своего чувства, часто однако, отно
шения между полами он сводит к генитальному уровню.

Лимонов выработал свой стиль, который позволяет узнать его те
ксты среди других поэтических реализаций. Однако при видимой про
стоте и прозрачности, они иногда удивляют отдаленностью ассоциаций, 
чрезмерной сокращенностью мысли, излишней лаконичностью, которая 
иногда затрудняет понимание смысла. Они заставляют принимать ин
терпретационные процедуры, когда познавательная функция произведе
ния теряет цельность. Надо подчеркнуть, что поэт умеет найти соответ
ствующую форму для своих стихотворений, его изобретательность в сфе
ре стихосложения импонирует и поражает богатством ритмов и размеров.

Американские стихи из сборника Лимонова Мой отрицательный ге
рой имеют несколько источников - во-первых, это личные переживания 
и ощущения, во-вторых, наблюдения над действительностью, рисуемые 
густыми красками, нередко иронические и полные сарказма. Они кон
центрируются вокруг определенной группы проблем и имеют отчетли
вый автобиографический подтекст. Субъект стихов как личность это ра
дикально индивидуальная структура, как в отношении мировоззрения, 
убеждений, так и переживаемых эмоций. Очень четко обнаруживается 
его отчужденность в новой среде, так как эта новая действительность 
оказалась недоброжелательной, прямо враждебной, не позволяющей реа
лизовать намерения и исполнять соответствующую роль в обществе. Как 
каждый герой in statu viae герой лирики Лимонова погружается в области 
жизни, которые не дают удовольствия и радости. В его экзистенциальном 
опыте значительную роль сыграло страдание, вызванное материальным 
положением эмигранта и изменой со стороны любимой женщины. Доми
нирующим в психике субъекта в сфере любви становится чувство разо
чарования и обиды, в восприятии общественно-экономической сферы - 
протест и бунт. В результате этого в лирике Лимонова нет картин сча
стливой любви, а образ Америки является отталкивающим, враждебным 
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по отношению к богатым. Городские пейзажи Америки и Нью-Йорка не 
вызывают его восхищения. Американская действительность часто сопо
ставляется с покинутым миром, представляемым в ностальгической то
нальности.

В сборнике Мой отрицательный герой выделен небольшой по объему 
цикл парижских стихов. Французская лирика в большей степени сюжетна, 
чем нью-йоркская, чего доказательством является, в частности, обраще
ние к жанру баллады. Она свидетельствует о наблюдательском таланте 
автора, его чувствительности, снисходительности к человеческим слабо
стям. В парижской лирике, аналогично московской и нью-йоркской, на
шли отражение темы любви и поэта, обе они, однако, отличаются от 
более ранних реализаций.

Как написал Бродский, стихи Лимонова требуют от читателя под гото
вки, но это замечание в равной степени относится к современной лирике 
как таковой. Тексты Лимонова не теряют коммуникативности, их форма 
не затемняет заключенных в них мыслей. Однако трудно понять их струк
туру без опыта поэзии футуристов и обериутов. Это отнюдь не значит, 
что Лимонов является их подражателем - он использует только то, что 
благодаря футуристам и обериутам вошло в развитие поэзии, как поэт он 
вполне оригинален.

Э. Лимонов дебютировал в прозе романом Это я - Эдичка, расска
зывающем об эмиграции, измене и одиночестве. В своей книге Лимонов 
изображает анатомию любви и процесс распада семьи, показывает все 
их стад ии. Это произведение шокирующее скандальной тематикой, левы
ми взглядами автора и языком. Его герой - Эдичка не может найти себя 
в новой американской действительности - она не является обетованной зе
млей, миф Америки в столкновении с действительностью выявляет свою 
мнимость. Герой покинул свой космос, механизмы которого знал и которы
ми овладел. Мифы и утопии социализма, антиамериканизм и ложное пред
ставление о свободе внушают эмигранту мысль о преобразовании античе
ловеческой цивилизации. Не находя себе места в новой действительности, 
оставленный женой, он испытывает опыт отчуждения и дна экзистенции, 
существует в мире извращенного панэротизма.

Среди мотивов эмоциональной сферы в произведении Лимонова гла
вное место занимает измена. Она разрушает у героя философию смысла 
жизни и систему ценностей, рождает дилемму в осознании сущности чело
веческой экзистенции. Он начинает искать свое место в отбросившем его 
мире хаоса. Эдичка предпочитает гедонистические ценности другим, ко
торые ему доступны. Будучи способным к рефлексии над миром, он акцеп
тирует фаталистическую экзистенцию, бессильную по отношению к вну
тренним обстоятельствам. За свою суд ьбу он обвиняет не себя, а других: 
общественный уклад, систему и вероломную жену. Пред принимая попыт- 
ку вырваться из сложившейся ситуации, Эдичка одобряет экзистенцию 
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философские основы которой составляет ложное понятие о свободе - сво
боде необузданной, построенной на непротивлении. Он ее строит в одном 
только плане - эротическом, ему недоступны высшие ценности - этиче
ские, эстетические, религиозные; в его картине мира им нет места.

Книга с не встречаемой до сих пор в русской литературе искренно
стью рассказывает о человеческих переживаниях, о сексуальных ощуще
ниях и эротических приключениях Эдички, о его связях с женщинами 
и мужчинами, которые, однако, представляли собой лишь заменитель, 
суррогат любви, а человек редуцируется к одному аспекту и трактуется 
инструментально. Шокирует откровенность, с какой герой произведения 
рассказывает о своих эротических переживаниях - гетеросексуальных, 
гомосексуальных и автоэротических.

Многие исследовали подчеркивают автобиографичность книги, забы
вая, что это литературное произведение, построеннное на вымысле. Это 
однако не противоречит факту, что многие персонажи имеют своих про
тотипов. Как автобиографическое произведение, построенное на докумен
тальных фактах, приняла роман Лимонова Елена Щапова. В своем авто
биографическом тексте Это я - Елена она дает полемическую версию 
связей героев и рисует портрет героини.

Напоминаючий Эдичку герой появляется в следующем романе Лимо
нова - Дневник неудачника. Благодаря ему портрет Эдички, известный 
по первому роману Лимонова, становится более четким и однозначным. 
Написанный в форме дневника, афабульный, он заключает в себе мысли, 
впечатления, чувства героя и приносит критическую картину Америки - 
современного Вавилона и Содома. Заключенная в произведении картина 
мира явно дихотомическая - герой выражает ненависть к богатым и со- 
чуствие бедным. Елена оказывается лишь экспонатом исторических во
споминаний, отношение к женщинам получает мизогинический оттенок.

Его следующий роман, История его слуги, показывает медленный про
цесс рождения нового человека. Произведение о судьбе эмигранта пере
ходит в рассказ о борьбе за статус писателя. Слуга по принуждению (bu
tler, house-keeper) мечтает о том, чтобы могло исполниться его настоящее 
призвание - призвание писателя. Однако эта Одиссея слуги, борющегося 
за свое настоящее предаазначение, его трудный путь к тождеству, конча
ется неудачей.

Это я - Эдичка, Дневник неудачника и История его слуги составляют 
так называемую американскую трилогию. Эти произведения соединяет 
пространство фабулы, похожая среда, аналогичные мотивы. К ним при
мыкает Палач, самое скандальное произведение Лимонова. Роман эпа
тирует эротизмом, некоторые партии можно определить как hard-porno. 
Определяемый как эротический роман, Палач лишен автобиографическо
го контекста, его герои являются фиктивными. Изображенный в произве
дении любовный конфликт напоминает американскую трилогию.



Пария и герой. Творчество Эдуарда Лимонова 261

Кроме нью-йоркской трилогии Лимонов создал харьковскую, провин
циальную, которую также объединяет один герой. Она имеет автобиогра
фический подтекст. Автор изобразил в ней три этапа в биолого-эмоцио
нальном, душевном развитии героя - с раннего детства по время зрело
сти. Он представил их на фоне трех этапов внутренней эволюции СССР - 
сталинизма, оттепели времен Хрущева и брежневского застоя.

Самой спорной является первая часть трилогии - У нас была Вели
кая Эпоха, роман во многом тенденциозный, хотя определяемый автором 
как документальный, в котором картина советской действительности вре
мен сталинизма явно идеализирована. Показывая ее глазами ребенка, пи
сатель не отмечает репресивности эпохи, всеобщего террора, атмосфе
ры всеобнимающего страха. Ностальгия по эпохе позволила Лимонову 
создать свой, глубоко эмоциональный вариант сталинизма, который он 
определил термином Великая Эпоха. Хотя, как замечает автор, книга на
писана в стиле позднего соцреализма, она не является воспроизведением 
мертвой доктрины.

В романе Подросток Савенко Лимонов изобразил мрачную картину 
провинциальной советской действительности, показал ужасающую среду 
молодежной субкультуры. Книга построена на оппозиции: центр-пригород 
культура-захолустье. Демифологизации подвергается в нем, известная по 
производственному роману, картина рабочей сред ы, которая лишается ро
мантического ореола. Роман не является апологией системы, но, с другой 
стороны, нельзя его назвать карикатурой, черным романом. По мнению 
Лимонова, во время Хрущева не было энтузиазма послевоенной эпохи, 
она не создавала условий для героического отношения к жизни. Некото
рые критики подчеркивают универсальный характер образа жизни мо
лодежной субкультуры, обращая внимание на типологическое сходство 
Подростка Савенко с произведениями Пазолини и Косинского.

Заключающий трилогию роман Молодой негодяй это панорама жизни 
молодого поэта в провинциальном городе. Лимонов изображает новый 
этап жизни своего героя, который попадает в среду харьковской богемы: 
происходит трансформация молодого рабочего в поэта. Он, однако, не 
в состоянии лишиться всех навыков и привычек природной среды, и к не
му привязывается определение негодяй. Эта черта его характера особенно 
отчетливо проявляется в любовном мотиве романа. Любовь не есть для 
него чувством, которое может втянуть целиком, не менее важной остается 
для него среда, в которой он вырос и с которой сросся. В конце книги пе
ред героем открывается новая перспектива, возможность реализации его 
мечты - переезд в Москву, настоящий центр культурной жизни.

Следующее произведение Лимонова - Смерть современных героев - 
можно определить как европейский роман. От предыдущих текстов его 
отличают географические и культурные реалии, а также модель персо
нажей. Заглавие имеет иронический оттенок, указанная в произведении 
среда это смесь богемы и преступного мира, признак падения опреде
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ленного типа культуры и дегенерации человека, реализации одного лишь 
измерения жизни - гедонистического наслаждения

Произведение 316, пункт В - это одновременно демографическая ан
тиутопия и политический роман. Отталкивающий мир антиутопии по
строен на угрозах, каторые предвещают демографы и футурологи. Лимо
нов показывает общемировую цивилизацию, клонящуюся к упадку. После 
ядерной войны, когда главной ценностью в мире стало государство, во
зникла цивилизация, в которой единица лишена свободы, в том числе 
и права на жизнь, и подлежит тотальному контролю. Главная угроза - 
это перенаселение планеты, что приводит к установлению контроля над 
количеством населения и введению механизма массовой экстерминации. 
Писатель показывает человека в ситуации угрозы, когда его существо
вание не подлежит натуральному праву смерти. Автор предстает перед 
читателем как катастрофист и пессимист, свой роман он написал как пре
достережение.

Важное место в творчестве Лимонова занимают рассказы, герой кото
рых нам известен по автобиографическим американским романам. Герой- 
повествователь является участником событий, находится внутри их, че
рез его восприятие отображаются рассказываемые истории. Мы знако
мимся с новыми сторонами личности героя, особенно со сферой эротики - 
любовь свод ит он к сексуализму, его мир является пансексуальным. Более 
богатой и всесторонней становится картина Америки, часто появляется 
тема эмиграции, с критическими замечаниями в ее адрес. Г лавным объек
том описания является Нью-JopK, реже местом действия становится Па
риж. В своих рассказах Лимонов неоднократно вспоминает Россиию, осо
бенно тогда, когда хочет показать разницу между системами, моделями 
культур, типами человеческого поведения.

Лимонов не только поэт, прозаик, автор романов и рассказов. Он также 
известный публицист, затрагивающий в своих текстах фундаментальные 
проблемы русской современности. Он является автором обширного эссе - 
Убийство часового, посвященного событиям 1991-1992 годов и построен
ного вокруг развернутой метафоры часового. В его мировоззрении цен
тральное место занимает исследованный К. Лоренцом инстинкт агресси
вности. По мнению Лимонова, в мире кипит взаимная вражда, и поэтому 
он провозглашает мужественно-агрессивное отношение к окружающей дей
ствительности. Лимоновский „д невник гражданина” адресован к единомы
шленникам, которые критически относятся к переменам, вызванным гор
бачевской перестройкой и приходом к власти Ельцына. Программу спа
сения и возрождения России Лимонов предлагает в Манифесте русского 
национализма Из него вытекает, что Россия должна вернуться к истори
ческой миссии - часового евразийских пространств.

Текст Лимонова Дисциплинарный санаторий вписывается в антизапа- 
д ническую струю русской публицистики. Это одна из самых критических 
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картин Запада последних лет. По мнению Лимонова, на Западе для того, 
чтобы вызвать ненависть к тоталитарным системам, пользуются катего
рией hard насилие, обозначающей репрессивные методы управления мас
сами. Писатель по отношению к Западу применяет термин soft насилие, 
обозначающий стимулирование слабостей человека, в следствие чего он 
превращается в домашнее животное. Таким образом, писатель противо
поставляет лагерь санаторию, который пропагандирует ложную модель 
жизни, гарантируя внешнюю безопасность и предлагая заменители на
стоящих ценностей. Метафора санатория является в такой же степени 
обесценивающей, как метафора лагеря, тем более, что автор имеет в ви
ду санаторий для душевнобольных. Согласно антропологической концеп
ции Лимонова, Запад образовал горизонтального человека, который пе
рестал быть существом душевным, этическим и дорожит исключительно 
жизненными, витальными и гедонистическими ценностями. Его филосо
фия жизни нацелена на соматическое, биологическое измерение. Он не 
способен к сильным эмоциям, и поэтому суть его экзистенции определяет 
скука. Лимонов отбрасывает концепцию, согласно которой у основ запад
ной цивилизации лежит индивидуализм, наоборот, писатель считает ее 
коллективистской, отличая западный коллективизм от русской соборно
сти. Писатель не ограничивается картиной современного Запада и подоб
но Зиновьеву в Глобальном человейнике представляет картину будущего 
Запада. Обе эти книги имеют апокалиптическое звучание. Спасение для 
человечества Лимонов видит в замене санаторной цивилизации иным об
щественным строем.

Лимонов против Жириновского это книга о людях, которые хотели 
остановить деструкцию страны. Лимонов вернулся из эмиграции, что
бы формировать настоящую оппозицию и как ее лидера видел Жирино
вского. Их сотрудничество оказалось бурным кратковременным идейным 
романом, который начался очарованием и закончился полным разрывом. 
Карьера Жириновского и сотрудничество с ним Лимонова имело бога
тый контекст, и поэтому в книге описаны политические события, в кото
рых активно участвовали оба протагониста. Текст местами не является 
вполне объективным, хотя его автор декларирует беспристрастие. Книга 
представляет этап политической жизни постсоветской России. Лимонов 
хотел показать, что на политической сцене появляются ложные герои, ко
торые на короткое время привлекают внимание публики, но вскоре обна
руживается фальшь их идей, начинается крах ценностей и бывшие герои 
оказываются политическими шулерами.

Лимонов так сконструировал А натомию героя, чтобы как можно более 
убедительно и всесторонне изобразить героя. Он умело соед инил три био
графические и сюжетные течения - любовное, военно-героическое и по
литическое. Его интересуют два аспекта личности - интимный, эротиче
ский и внешний, активный, проявляющийся в деятельности воина и ли
дера партии. В начале книги Лимонов представляет миф о герое, подвер



264 Пария и герой. Творчество Эдуарда Лимонова

гающемся многочисленным испытаниям, который он иллюстрирует при
мерами из собственной жизни.

Лимонов не является сторонником стратократии и военного общества, 
но выражает уважение к солдату и увлечение войной. Он не пропаган
дирует деструктивного милитаризма, уничтожающей силы, - его текст 
это апофеоз активности, храбрости, жизненной силы, романтики войны. 
Центральным эпизодом анатомии любви является рассказ о связи с На
тальей Мед ведевой. Это другой вариант темы художник и женщина, чем 
тот, который был представлен в первом романе Лимонова. Но од нако, как 
и в случае с Еленой Щаповой, это рассказ о неудачной любви и измене, но 
в этом случае уходит женщина близкая душевно и идейно. Уходит также 
Лиза - девушка Вождя, лидера партии, политика, идеолога. Эти изме
ны вызывают раздумья над русскими женщинами, в адрес которых писа
тель высказывает ряд суровых суждений. Самая значительная часть кни
ги показывает Лимонова идеолога, политического писателя, партийного 
деятеля. Он изображен как теоретик и распространитель идей национа
лизма и большевизма. Большая часть текста посвящена Лимонову как 
редактору „Лимонки”. Мы видим его также как политика, участника ми
тингов и манифестаций, оратора, принимающего участие в избирательных 
кампаниях.

Лимонов как политик стремится к успеху, но пока он его не достиг. 
Эта сфера его деятельности подвергается критике, как политика его не 
принимают не только идейные противники, но также любители его лите
ратурного таланта. Лимонов без сомнения принадлежит к группе ведущих 
писателей России и было бы жаль, если бы его полностью поглотила по
литика.
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