
 
 
ЛИМОНОВ от ЕМАНЮЕЛ КАРЕР 
 
Френският писател и сценарист Еманюел Карер (р. 1957) е автор на пет романа 
и на двайсетина сценария. Романът му „Лимонов” получава наградата 
„Рьонодо”, Наградата за френски език, Наградата на литературните награди и 
Европейската награда на Нидерландската фондация за литература, които се 
прибавят към осемте награди, присъдени за другите му произведения. 
 
Романизираната биография „Лимонов” има всички качества на приключенски 
роман – обрати, драматично напрежение, фантастични ситуации, невероятни 
персонажи. Книгата разказва за интересния – и това е най-малкото, което може 
да се каже, – за интересния живот на Едуард Лимонов: последователно поет, 
противник на комунистическия режим, емигрант в Ню Йорк, после в Париж, 
моден писател, войник на страната на сръбската армия, след падането на 
комунистическия режим в Русия основател на Национал-болшевишката партия, 
скоро след това забранена, 4 години прекарал в затвора по обвинения в опит за 
държавен преврат, понастоящем в опозиция на режима на Владимир Путин. В 
същото време виждаме и СССР от времето на Брежнев, затъването на Русия в 
мафиотския капитализъм, западащия Запад, където триумфират скептицизмът, 
иронията и моралният релативизъм. Еманюел Карер не заема позицията на 
съдник, но успява да вгради в своя голям приключенски роман, иначе добре 
вклинен в реалността, принципите на един размисъл върху съдбата на индивида 
и на цивилизациите. За което и получава 4 награди. 
 
Захар Прилепин, един от най-влиятелните млади писатели в Русия, за 
Лимонов: 
Французите не разбират Едуард Лимонов. Има някакво недоразумение. Две 
години преди да я убият, журналистката Ана Политковская казва за Лимонов, 
че е сред най-праволинейните, най-демократичните личности в страната. Той не 
е националист. Той е пророк на свободата. Никога не е пролял и капка кръв. В 
действията му няма насилие. 300 членове на Национал-болшевишката партия са 
лежали в затвора, без да са направили нищо лошо. 
 



Откъс от интервю в италианския всекидневник „Република”, септември 
2016, взето непосредствено след парламентарните избори, спечелени от 
партията на Путин (с много въздържали се) 
 
Република: Парламентарните избори може би бяха тест за президентските 
през 2018?  
Лимонов: Не. Путин никога не е имал нужда от тест, най-малко в този момент. 
Русия си върна Крим и това стана при пълен консенсус. Путин никога не е бил 
по-силен. Той няма от какво да се страхува. 
 
Мислехме, че тези избори, проведени по време на икономическа криза 
вследствие на наложените санкции, ще отслабят позициите на Путин. 
Всъщност не стана така. 
Да мислите, че руснаците разсъждават като западняците е грешка, която вие 
винаги правите. За нас националната гордост е по-важна от просперитета и 
материалното благополучие. Това сме научени от историята си. Санкциите сами 
по себе си са идиотщина и е още по-идиотско да се санкционира Русия. Не 
разбирам как така европейците още не са схванали, че налагането на санкции на 
руския народ няма да намали чувството му за величие. Напротив, руснаците 
упрекват Путин, че не е бил достатъчно твърд в Сирия или в Донбас, че 
прекалено бързо е простил на Турция. В това отношение популярността му 
намалява – във външната политика той се проявява като слаб политик. Ето това 
мисли руският народ, а вие на Запад сте разбрали точно обратното. 
 
 

 
 
 
 
 
 



Интервю на  Едуард Лимонов за сп. „Поан” 
 
Диаболичният Лимонов се завръща. След присъдената награда „Рьонодо” на 
книгата на Еманюел Карер Едуард Лимонов се чувства отмъстен. „Това му е 
хубавото да живееш дълго”, подхвърля поетът правонарушител от Харков, 
проявил се и като популярен дисидент в СССР, клошар в Ню Йорк, безпаричен 
писател в Париж, пучист в Москва, войник на страната на сърбите в Босна, 
основател на червено-кафявата Национал-болшевишка партия и накрая 
демократ в опозиция на Путин. Днес е ред на писателя Лимонов – три от 
книгите му ще бъдат преиздадени във Франция. Ето какво споделя той пред сп. 
„Поан”: 
 
Поан: Наградата „Рьонодо” за книга, написана за вас – това забавлява ли ви, 
ласкае ли ви или ви е безразлично? 
Едуард Лимонов: Изпитвам злорадо удоволствие да се завърна сред французите 
като герой от мит, защото писателят Лимонов бе отхвърлен от интелектуална 
Франция. 
 
Прочетохте ли книгата на Карер? 
Прочетох книгата на Карер, но държа да не споделям мнението си. Такава е 
позицията ми. 
 
Смятате ли, че животът ви е роман? 
Винаги съм мислил за живота си като за мит, като за приключенията на Одисей. 
Мит, населен с чудовища и красавици. 
 
Как се запознахте с Еманюел Карер? 
Запознахме се в Париж през 1981 г. Той беше млад журналист и правеше 
предаване за книгата ми „Руският поет предпочита яките негри”. 
 
Какво мислите за него? И за френските литературни среди? 
Дори безумната му идея да напише книга за живота ми показва, че не е 
обикновен писател. Той е специален човек, различен от другите. След 
„Лимонов” може да тръгне „по лош път”. Пожелавам му го, всички големи 
писатели тръгват по лош път. 
 
Вие очаровате Еманюел Карер, който в същото време е ужасен от мисълта, 
че ви е харесал. Неприятно ли ви е, че ви е описал като чудовище? 
Мисля, че аз съм просто свободен и жив, докато моите обвинители са живи 
мъртъвци. Европа се лъже, като казва, че защитава Доброто, демокрацията, 
правата на човека. Европа преследва Доброто с всички средства на Злото. 
Европа е в дълбока криза. Европа е изгубена. Аз съм наивен човек, наивен като 
светец, не съм чудовище. Честен съм. Може би да си честен значи да си 
чудовище за европейците? 
 
Какво мислите за днешна Русия? 
Ние живеем в режим на модерна тирания. Ако Сталин е царувал чрез насилието 
на НКВД, нашият Путин царува чрез лъжата, лъжата на думите, на анкетите, на 
изборите… 
 



Как виждате следващото завръщане на Владимир Путин в Кремъл? 
Завръщането му е добро за опозицията. По-лесно е да имаш за противник 
дръзкия чекист, отколкото слабия Медведев. Борбата срещу един тиранин мачо 
е винаги по-резултатна. 
 
Западът разбира ли Русия? 
Не, Западът, за съжаление, не е в добро състояние. Големите философи са 
мъртви, а културата под ярема на политически коректното е станала 
посредствена. Политически коректното не ражда гении, а романи за след 
ваканцията. 
 
Какво означава „руска душа”? 
Нали сте чели книгата на Еманюел Карер? Е, можете да видите, че руската душа 
все още се проявява от време на време. 
 
Какво мислите за Франция? 
Една хвърлена в смут страна. Прекрасната Франция вече не разбира себе си. 
 
А за Съединените щати? 
О, последната империя, модерният Рим, господарите на Вселената… Ще 
съзерцавам рухването им с голямо удоволствие. 
 
Били сте поет, дисидент, клошар, политик, затворник… Като какъв се 
определяте днес? 
Като Одисей. 
 
Съжалявате ли за нещо? 
JE NE REGRETTE RIEN. Не съжалявам за нищо. I DID IT MY WAY. Направих 
го по моя си начин. 
 
За какво мечтаете днес? 
Аз не мечтая, аз правя планове и ги осъществявам. 
 
От какво ви е страх? 
Да не умра в леглото си. 
 
Самата смърт не ви ли плаши? 
Не, смъртта не боли. 
 
 



 
 
Еманюел Карер пред руската журналистка Елена Серветтаз 
 
Еманюел Карер харесва руските теми („Корени! Нищо не може да се направи!”) 
– отначало „Руски роман”, сега роман-биография „Лимонов”. Не му дават 
наградата „Гонкур” „заради скандалния главен герой”, но Карер получава 
другата голяма френска награда „Рьонодо”. 
Тези, които са познавали Лимонов във времето, когато е живял в Париж, се 
възмущават: „Книга” за този фашист! Това вече е прекалено!”. Но романа все 
пак прочитат. Защото Лимонов е главният герой, но не е единственият. Карер 
разсъждава и за Путин, Ходорковски, Березовски, Елцин. Поговорихме си за 
всичко това. 
 
В политкоректната Франция сякаш назрява бунт заради романа ви 
„Лимонов”. 
Честно казано, във Франция много малко хора знаеха кой е Лимонов. 
 
Да, но сега само за него говорят. 
Да, разбира се, благодарение на мен (смее се). Във Франция знаеха нещо за 
Лимонов през осемдесетте години. Тогава харесваха книгите му. Аз също. По-
късно хората се шокираха от политическите му позиции. А после той изчезна и 
никой не одобряваше новините, идващи от него. Когато излезе моята книга, 
мисля, че към 500 човека във Франция все още помнеха това име. Сега, разбира 
се, той е знаменит и аз вероятно имам пръст в това. 
 
Не вероятно, а със сигурност. 
Радвам се, че стана така. Първо, защото мисля, че Лимонов наистина е писател. 
И в известна степен съм му длъжник – нали написах книга за живота му. 
Доволен съм от романа, купуват го. Но никога не съм писал този книга с цел да 
го защитавам, да го реабилитирам! Чувствах се съвършено свободен да напиша 
това, което в него не ми харесва не само като характер, но и като политически 
избор например. Той има положителни черти, от които се възхищавам или 
които уважавам. Но никога не съм искал да му издигам паметник във Франция. 



Ние не сме приятели. 
 
Но вие сте прекарали с Лимонов две седмици… 
Да, две седмици, но аз живеех в хотел или у приятели, с него се срещах всеки 
ден, но като журналист. Това, че се познавахме от по-рано ни помогна, за да се 
разбираме по-добре, но нищо повече. Не съм апологет на Лимонов. А и той 
никога не се е опитвал да ми се хареса, да ми се покаже в най-добрия си вид. 
Само веднъж сме вечеряли заедно. В Париж бяхме на „ти”, а в Москва на „ви”. 
И мисля, че е добре, че имаше такава дистанция – не се сприятелихме, което 
беше добре за книгата. 
 
Поддържате ли връзка сега, след излизането на романа?  
От време на време си пишем, но не като приятели. Има у него неща, които ми 
харесват, но като цяло той е моята противоположност. А аз за него може би съм 
и враг. Мисля,че ако беше на власт, Лимонов би ме възприемал като „буржоа”, 
който спешно трябва да се изпрати в Гулаг (смее се). За щастие, няма шанс 
някога той за поеме кормилото. Лимонов е романтичен персонаж, но в никакъв 
случай не е важна политическа фигура. В романа си аз по-скоро се учудвам, че 
Лимонов е в опозиция на Путин. Според мен той има всички основания да го 
подкрепя. Ако Лимонов беше на власт, той би правил същото, което прави 
Путин. Лимонов не е никакъв демократ. Всичко, което иска, е да се върне 
съветската власт и КГБ. Затова правя сравнение с разлика от десет години 
между двамата. И двамата произлизат от една и съща среда, и двамата са 
патриоти и ненавиждат дисидентите. Обичат да се снимат с голи гърди и да 
показват колко са мъжествени. Единствената разлика е, че Путин взе властта, а 
Лимонов не (смее се). 
 

Източник: интернет 


