
Цар Книга в Пловдивската библиотека 

 

 
 
Тематиката на предстоящите редове е обвързана с едно човешко 

постижение. Става дума за създаването и живота на една книга. 
Вероятно в днешно време не е много подходящо за написването на 

книга да се използват толкова високопарни думи, но тази книга не е 
създадена в днешните, понякога струващи ми се твърде пошли 

времена, времена на технологичен бум, а много отдавна, когато може 

да се каже, че са били технологично бедни времена. Тогава е 
създаден шодьовър, който е ненадминат по ценността си и по труда за 

създаването му, а днес ние се стараем да увековечим този труд, 
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използвайки нашите технологии за размножаването му с цел 

запазване и предаване на поколенията, което, разбира се, е похвално. 
Но моето притеснение е защо толкова напред в годините, толкова 

напред в човешкото развитие ние си задаваме въпроси от рода на: 

„Дали мишката ще изяде книжката?”, вместо да се е стигнало до 
умопомрачителни издания с вложени толкова страст и средства в тях, 

колкото в една компютърна програма, които да изключват от битието 
ни подобен род въпроси, а да подбуждат едно такова питане: „Кой ще 

бъде следващият шедьовър надминаващ „Лицевой летописный свод”?”. 
Разбира се има много факти и условности, усложняващи темата и 

разрешението на въпросите, като например дали днес технологиите са 
ни повече, а ценностите по-малко, но това би било засегнато в друг 

текст. 
С този увод исках да означа значимостта, особено от днешна 

гледна точка, на книгата, която споменах като сравнение по-горе, а 
именно „Лицевой летописный свод” – един еталон за книжовно 

изкуство. Всички хвалебствия, изписани за не случайно наречената 
„Цар книга”, са доказателство, че това е един старопечатен паметник, 

преминал от древността до днешни времена с рядкостта и ценността 

си и завладял много научни и изследователски умове, но и не само. 
„Лицевой летописный свод” е уникално постижение на староруското 

книжовно изкуство от втората половина на XVI в., което се явява най-
голямата ръкописна колекция в света, включваща текстове от 

библейската ни история за сътворението на света, образуването на 
Римската и Византийската империи, история на балканските народи и 

историята на Русия в течение на малко повече от четири столетия и 
всичко това невероятно украсено и допълнено от великолепните 

миниатюри, съпътстващи постоянно текстовете. „Лицеви” в средните 
векове са наричали илюстрираните ръкописи с изображения на хора – 

в лице. Много изследователи трърдят, че самите картини говорят 
много повече от текстовете в паметника. Първата в света илюстрирана 

историческа и литературна енциклопедия е създадена в един 
единствен екземпляр и по поръчка на цар Иван Грозни в 10 тома с над 

17 хил. цветни миниатюри. Столетия по-късно специално се създава 

издателство, което с помощта на ултрамодерна технология да издаде 
факсимално издание на ръкописите и действително да увековечи 

човешкото творчество. 
Иван IV Василевич Грозни остава в историята като основателя на 

Руското царство и най-дълго управлявалия владетел на Русия (1547-
1584г.), но с политика на масов вътрешен терор. Стреми се да укрепи 

самодържавието и да централизира властта, провежда реформи в 
областта на централното и местното управление, предприема 

реорганизация на армията и др. Присъединява множество земи чрез 
военни походи. За да се справи с политическите противници използва 

заточението и смъртното наказание и въвежда опричнината. Засилва 
се крепостническият гнет, биват избити чрез печене, кастриране и 

варене много хора, защото не му харесва поведението им. Руският 
народ дава на Иван IV Василевич прозвището „Грозни” или „Страшни”. 
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През годините мнителността и недоверчивостта му се засилват, в 

личен план претърпява тежки лични кризи и всичко това се отразява в 
манията му за преследване, садистични наклонности, необуздан гняв. 

В резултат на едно такова гневно избухване убива сина си. Но наред с 

всички тези жестокости Иван IV Василевич е бил образован за времето 
си човек, с литературни наклонности и по негово време е била 

създадена първата руска печатница. 
Както споменах по-горе, „Лицевой летописный свод” е създаден 

именно по поръчка на цар Иван IV Грозни, съдейки по всичко през 
1568-1576 г. в Александровски град, който тогава бил политически 

център на Русия и постоянна резиденция на царя.. Изложението на 
историческия процес в Свода съответствало на целите за укрепление 

на самодържавната власт на царя за създаването на представа за 
това, че Русия се явява наследница на древни монархии, 

олицетворяващи православието. Около 1575г. подготвеният текст и 
илюстрациите с изложение на историята на управлението на Грозни по 

указание на царя били съществено преразгледани. Изследователи 
твърдят, че в многобройните поправки, направени от неизвестен 

редактор, си личат обвинителни материали от лица, които били жертва 

на тежки наказания и изгаряния по време на терора на управлението 
на Грозни. В науката и досега няма единно мнение по повод на това 

кой е направил текста на „Лицевой летописный свод”: дали един от 
безименните редактори на произведението, разбира се под диктовката 

на царя, или самият Иван Грозни, който, бидейки човек с висока 
книжовна култура, напълно би могъл да се справи с тази задача. За 

създаването на Лицевоя са се трудили многобройни люде - царски 
книгописци и художници, екип от майстори и специалисти. Според 

занимаващите се с миниатюрите специалисти във всяка една си личи 
индивидуалността на различните художници. Въпреки че ценността на 

паметника е отдавна очевидна за всички, сводът и досега е 
недостатъчно изучен и единствено 7% от 17-те хиляди миниатюри са 

включени в научно изследване. Всички листове са с размер, 
отговарящ на днешния формат А 3. Оформлението на страниците е 

почти еднакво, придържали са се към формата 2/3 от листа да е зает с 

миниатюра, а останалото място запълнено с красиво оформен текст 
според калиграфическия полуустав на древноруския език. На някои 

страници миниатюрата е между текста, на друга е под или над текста, 
могат да се видят и две миниатюри с текст между тях, но също има и 

страници само с текст. Разлиствайки страниците на свода, ми направи 
впечатление изборът на позицията на самия текст на повечето места: 

центриран и във формата на обърнат триъгълник, тоест колкото по-
надолу продължава текстът, толкова повече се стеснява и това 

придава много красота на страницата, а вероятно има и символно 
значение. Прекрасните миниатюри, които заемат специално място в 

прославата на Лицевоя, могат да се определят като прозорци към 
миналото, към историята на различните народи, но погледната през 

очите на творците на XVI в. и тяхната представа за събитията. 
Интересно е, че тези пъстри и изключително обяснителни 
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пътешественици през времето – миниатюрите, носят много повече 

информация от изписания текст. Те показват на поколенията битовите 
сцени от мирния живот като раждане, сватби, строителство на сгради 

и храмове, технологични процеси като печенето на тухли, отливането 

на камбани и се сменят с битки, сражения, завоевания, военни 
походи, морски плавания, явления на природата и стихийни бедствия. 

Благодарение на тях можем да си представим как са изглеждали 
часовниците на Московския Кремъл или древните музикални 

инструменти. Така изображенията в „Лицевой летописный свод” са не 
само постижение на изобразителното изкуство на древноруските 

художници, но и ценен исторически източник, даващ повод за 
разсъждения, изследвания на много учени и то от различни области. 

Сред миниатюристите съществувало ясно разпределение на труда, 
което позволявало в кратки срокове да се изпълнява колосален обем 

работа по илюстрациите на многотомния Свод.  
Техниката за изготвяне на Свода е описана на страницата на 

един от томовете: първо текстът се преписвал, а за миниатюрите се 
оставяло свободно място, след това се правели нахвърляния на 

композициите с тъмносив молив или въглен и накрая рисунките се 

повтаряли с мастила и се оцветявали. По неизвестни причини работата 
по Лицевоя не била завършена: миниатюрите в последната част били 

изпълнени единствено в мастилен вариант, но не били оцветени, вече 
отредактираният текст пък не бил преписан напълно. От специално 

изготвената хартия също останало и била предадена за нуждите на 
печатния двор на Александровсия град, използвали я през 1576г. при 

печатането на Псалтира.  
След смъртта на Иван Грозни 10-те хиляди отделни листа били 

забравени. Това истинско произведение на изкуството лежало 
разделено и едва не било унищожено от пожарите на Смута в 

началото на XVII в. Страниците били събрани значително по-късно и 
се оформили 10 тома – най-големият, така наречен хронологичен 

сборник, съдържал около 15000 листа и тежал 16 кг, а дебелината на 
10-те хиляди страници е съотносими с човешки ръст - около 182см.. 

Обединените части веднага били разпръснати по различни нови 

собственици и съответно много от томовете получили названието си по 
името на господаря си. Например двата „Остермановски тома” някога 

се намирали в канцлера от времето на Анна Йоановна, Андрей 
Иванович Остерман, „Голицинския том” се намирал в имението на княз 

Голицини около Москва, „Шумиловския том” принадлежал в началото 
на XIX в. на томския търговец Шумилов, който го подарил през 1814г. 

на публичната библиотека в Санкт Петербург. „Остермановските 
томове” са съхранили бележките на още един читател на Свода – 

Михаил Василевич Ломоносов. Спред изследователите великият руски 
учен е писал в полетата на немски език. От XIX в. томовете на 

„Лицевой летописный свод” се намират в три държавни хранилища: 1, 
9 и 10 том са в Държавния исторически музей в Москва, 2, 6 и 7-ми 

том в Библиотеката на Руската академия на науките в Санкт Петербург 
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и 3, 4, 5 и 8-ми в Руската национална библиотека отново в Санкт 

Петербург. 
 

 
 
Първите три тома на „Лицевой летописный свод”са посветени на 

световната история. След разказа за старозаветната история следва 
легендарната история за Троянската война. След това – описание за 

живота на Александър Македонски и „История на Юдейската война” на 
Йосиф Флавий – уникално произведение на световната литература, 

разказващо за трагичните събития на обсадата и завладяването на 

Йерусалим от римляните. Освен това в Лицевоя е влязла и 
хилядолетната история на Византия, описана до X в. и разказ за 

Русия. Руската история започва от времената на управлението на 
Владимир Мономах (1114г.) и завършва с периода на царстването на 

Иван IV Грозни (1567г.). По мнение на много изследователи е имало 
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още един свод, съдържащ началната руска история, но той явно не се 

е съхранил. Както е написал един от най-големите изследователи на 
„Лицевой летописный свод” С. Шмидт: „Общият път на развитието на 

световната история – по понятията на руските книжовници на XVI в., е 

прехода на центъра на света от Райската градина към Палестина, а 
след това последователно през Вавилон и Персия (държавата на 

Александър Велики) и императорски Рим, Византия и славянските 
държави на Балканите към Русия и Москва. В тази система от цикли в 

световната история Руската държава, особено след коронясването на 
Иван IV, се възприемала като най-високото стъпало на развитие, 

достигнато от човечеството.”. Паметникът е действително уникален. 
По мнението на И.  Забелин през XVII в. листовете на „Лицевой 

летописный свод” се използвали като учебно пособие за царските 
синове. 

Неотдавна шедьовърът на древноруското изкуство, благодарение 
на усилията на ентусиасти, отново възвръща първоначалната си 

цялост - било създадено факсимилно издание на „Лицевой летописный 
свод”. Една от причините за раждането на тази идея е зачестелите 

пожари в различни библиотеки, а и случващите се все по-често 

кражби, именно на ценни стари книги. Друга също основателна 
причина е, че достъпът до подобен род редки книги е силно ограничен 

и по този начин те не могат да бъдат изследвани мащабно, защото 
мечтата на много специалисти да работят с тях остава неосъществена. 

Такива древни ръкописи не обичат прикосновението на ръце, а кино и 
фотоснимането са изключително вредни за тях. Реализацията на този 

хуманитарно-просветителски проект дава възможност на поколения 
наред да черпят вдъхновение и история от Свода. Проектът за 

факсимилното издание на „Лицевой летописный свод” замислили 
историци. Разбира се, водещото при тях било идеята за съхранение на 

документа за потомците. Привлечени били още водещи палеографи, 
лингвисти, изкуствоведи от най-големите изследователски центрове на 

Русия. Захващайки се с тази доста трудна задача, те разбрали, че 
самият „Лицевой летописный свод” сам им диктува от какво се нуждае 

и каква да бъде следващата им стъпка. Първо се появила нужда от 

подходящо издателство и то било създадено специално – фирма 
„Актеон”-издателство за една книга. Ръководител на новото 

издателство е Харис Мустафин, главният инициатор на проекта. Още в 
самото начало било ясно, че не приходите, а инвестициите ще са по-

големи. Издателите специално за подготовката на тази книга 
изкупували стари полиграфически преси. На тях и досега се 

съхраняват етикетите „1957г.” и „1960г.”. Такива преси вече не се 
произвеждат. Намерен бил сериозен спонсор, след това се появила 

нужда от скенер, но не какъв да е, а с щадящ режим на сканиране. 
Грандиозната идея щяла да завърши до тук, защото през 2004г. не 

съществувал още нужният скенер. Но за щастие точно в този момент 
се появили книжни скенери, позволяващи безконтактно сканиране на 

древни документи, а и в голям формат. Десетте хиляди листа се 
сканирали два месеца, работейки по 12 часа на ден. За тези два 
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месеца изключително сложния скенер сглобявали и разглобявали на 

части, превозвали го от една библиотека в друга, транспортирали го 
от Москва в Санкт Петербург и обратно. После се наложило да се 

измисли технология, чрез която листовете да се изправят виртуално. И 

най-накрая книгата имала нужда от типография. От място на място 
томовете се пренасят в специално изготвени кутии, съхранението им 

пък изисква специално изготвени шкафове. Книгите са оформяни 
ръчно. Шегреновата кожа на корицата е украсена със златен елемент. 

Като всичко в това издателство и подвързиите са уникални. С една 
дума се получила истинска „Цар книга”, достойна за сравнение с 

онази, написана в един единствен екземпляр за самия Иван Грозни. 
В резултат се получили не 10, а 19 тома. Така решили 

издателите, за да направят книгите по-достъпни за четене и за работа, 
но и облекченият вариант тежи около 10 кг. Издателите поставили 

пред себе си следваща задача – да направят транслитерация на 
древноруските текстове, тоест да ги предадат чрез съвременна азбука 

и правопис и така се появили още 10 тома, но и това не е всичко. 
Същевременно е направен и литературен превод на текста на 

съвременен руски език. Ясно е, че „Лицевой летописный свод” е 

уникално издание и отнема големи инвестиции и че не може да бъде 
многотиражен. Производството на един комплект отнема месец и 

струва много. За да може да се изпълни желанието на издателите тази 
книга да е във фондовете на всички големи книгохранилища на Русия 

е необходима помощта на спонсори.  
Има няколко варианта на изпълнение на книгата. В основата на 

всички са 19-те тома на факсимилното издание и след това 
вариантите. Първи вариант – 19-те тома плюс два научни (първият за 

библейската и световна история, а вторият за руската история), плюс 
още два тома с текстове на книгите преведени на съвременен руски, 

следователно 23 тома. Вторият вариант – 19-те факсимилни тома плюс 
10 тома научни издания и 1 том изследване и възпроизвеждане на 

водните знаци, а вътре са и загубените няколко листа, които са 
намерени в други сборници и в други древни хранилища. Тук са 

добавени и още 10 тома на съвременен руски език и общо стават 40 

тома.  
Един комплект от факсимилното издание на „Лицевой 

летописный свод” бил подарен на Владимир Путин, който високо 
оценил инициативата и отговорил в благодарствено писмо: „Това 

факсимилно издание открива за всички, които се интересуват от 
родната история богат свят от словесност, политическа мисъл и 

изобразително изкуство на Древна Русия. И разбира се, прелиствайки 
летописните страници, изпитваш истинско чувство на гордост от 

нашите предци, техните славни и героични дела, мъдрост и духовна 
сила.”. Книгите на „Лицевой летописный свод” са заели почетно място 

в президентската библиотека. Друг комплект е връчен на президента 
на книжния съюз на Русия Сергей Степашин, който помагал в 

осъществяването на  проекта. Той от своя страна предал “Цар книга” в 
Пушкинския дом.  
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„Лицевой летописный свод” може да бъде видян само на изложби 

и България е първата държава, в която се прави представяне на “Цар 
книга”, а българският народ е имал щастието да се докосне до Свода 

на няколко места в страната.  

На 4 ноември 2010 г. в Националната библиотека „Св. св. Кирил 
и Методий” руската фирма „АКТЕОН“, съвместно с Представителството 

на Руската академия на науките представят  „Лицевой летописный 
свод ХVІ века“.На представянето говориха проф. д-р Валерий Леонов, 

Директор на Библиотеката на Руската академия на науките, д-р Харис 
Мустафин, Генерален директор на издателската фирма „АКТЕОН“, чл.-

кор. проф. Аксиния Джурова и доц. д-р Елена Павловска, Ръководител 
на Представителството на Руската академия на науките по 

информационната и издателска дейност в България и Източна Европа, 
както, разбира се и директорката на Националната библиотека „Св. 

св. Кирил и Методий” проф. дфн Боряна Христова. 
От 6 декември до 10 декември 2010 г. в Народна библиотека 

„Иван Вазов” (Пловдив) се е състояла изложба на уникални 
библиофилски издания от колекциите на отдел "Специални сбирки". 

Доц. д-р Елена Павловска, ръководител на Представителството на 

Руската академия на науката в България, е представила научното 
факсимилно издание „Лицевой летописный свод ХVІ века”. В 

експозицията е включено и новото 40-томно грандиозно издание на 
научния труд „Лицевой летописный свод XVI века", което 

пловдивската библиотека закупува. 
 През 2011 г., на 8 ноември в Русенската библиотека „Любен 

Каравелов”, доц. д-р Елена Павловска, представител на Руската 
академия на науките за България и страните от Източна Европа, е 

представила пред любознателната публика факсимилното издание на 
„Лицевой летописный свод”. 

Преди няколко години с издаването на факсимилния екземпляр  
„Лицевой летописный свод” започва своя втори живот, както 

изглежда, много по-славен от първородния, оценен от далечната 
петвековна гледна точка. Превръща се в безценен и единствен по 

рода си паметник на културата – с историческата си стойност, с 

изобразителното си величие, с колосалните си размери и обхват, с 
откритията, които ни носи от миналото. Но може би влиянието, което 

оказва върху поколенията пет века след създаването си и това, че 
запалва в изследователи, любители и издатели искра, достатъчно 

голяма, за да се сътворява Лицевоя отново и отново, е истинската 
ценност, която, защо не още Иван Грозни да е съзнавал, че ще расте 

векове наред. 
 „Лицевой летописный свод” – връзка между поколенията, без 

която народното единство не би било единство. 
 

                                                                                                   
                                                                                                             

Ани Граматикова 
 


