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МинаСтойнова.Представление„Польша–передняякрепостьхристиан-
ства“иегоотражениевпроизведенииНачало и успех Московской войны гет-
мана СтаниславаЖолкевского. 

Внастоящей статье рассматривается представление„Польша– передняя
крепость христианства“ как культурная, религиозная, духовная, политическая
и военная концепция в польской барокковой историографии XVII-ого века. Эта
концепцияотраженавпамятникеНачалоиуспехМосковскойвойны,написаном
польским дворянином, магнатом и полководцем Речи Посполиты Станиславом
Жолкевским. В нем автор представляет свои воспоминания, описывающие его
военныекампанииидипломатическуюдеятельностьвРусско-польскойвойне.
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Mina Stoynova. The idea „Poland – bulwark of christianity“ and its reflec-
tionsinThe Beginning and the Progress of the Muscovite War byHetmanStanisław
Żółkiewski. 

ThepresentarticlediscussestheideaofPoland–BulwarkofChristianityasacultur-
al,religious,spiritual,politicalandmilitarytheoryinthePolishbaroquehistoriography
ofthe17thcentury.ThisconceptionhasitsspecificreflectionsintheworkTheBegin-
ningandTheProgressoftheMuscoviteWar,writtenbythePolishnobleman,magnate
andmilitarycommanderofthePolish-LithuanianCommonwealthStanisławŻółkiewski,
wheretheauthorpresentshismemoiresdescribinghiscampaignsanddiplomaticactiv-
ityinthePolish–MuscoviteWar.
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Станислав Жулкевски (Stanisław
Żółkiewski,1547–1620)–полскимагнат,
заемалвисокипозициивполитическата
и военната йерархия, военен пълково-
дец,спечелилголямаслававъввойните
сРусия,Швеция,Османската империя
и татарите. Пада убит на бойното
поле в битката приЦецора.Неговото
най-представително произведение е
НачалоиразвитиенаМосковскатавойна
(Początek i progres wojny moskiewskiej,
powst.1612,wyd.K.Słotwińskipt.Historia
wojny moskiewskiej aż do opanowania
Smoleńska,Lwów1833).

Процеситенадинамичнораз-
витие в световната история, при
които в последното десетилетие
религията се превръща в един
от най-съществените фактори за
идентификация в съвременния
свят, придават изключително
важен фокус към разглеждането
на различните аспекти на вече
формираните вСредновековието
религиозни идеи, митове, кон-
цепции и доктрини и тяхното
ново осмисляне от перспекти-
вата на съвременността. Точно
такаваролявполскотокултурно
съзнаниезаемаиидеята„Полша
– предна крепост на християн-
ството“, отразена в произведе-
ниетонахетманСтаниславЖул-
кевски Начало и развитие на
Московската война. Този ръко-
пис – образец на полската исто-
риографияотXVIIв.,реализиран
непосредствено след приключ-
ване на военните действия през
1610г.,еособенозначимнесамо
заполскотоисторическо,култур-
но и литературно пространство,
ноизаруското, защотосеявява
непосредствено отражение на
политическитеикултурнитевза-
имоотношения и борби за над-
мощие между Полша и Русия и
даваценнифакти за един тъмен
инеясенпериодотисториятана
Московското царство, какъвто
именноеСмутнотовреме.

Същностнаидеята„Полша–преднакрепостнахристиянството“
Идеята за „Полша–преднакрепостнахристиянството“ (PolskaAnte-

muralechristianitatis)еосновополагащаидефиниращаосновнитедуховни
процесивПолшанесамозащотоевкорененавдалечнотоминало–тяводи
началотосиощеотсредатанаXVвекиразкривамитазаПолшакатомогъ-
ща,силна,властваща,абсолютнадържава–ноизащотоизвеждаглавната
линиянаидентификацияисамоидентификациянаполяцитечрезидеоло-
гията на месианизма, утвърждаваща тяхната изключителната роля, отре-
денаотБога.Полскитеземисавъзприеманикатообетованаземя,асамоо-
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пределянетоиопределянетоотдругитесеосъществявапредивсичкочрез
религиятанакатолицизма,вследствиенакоетовевропейскатаисториясе
въздиганейнатароляна„пазителканахристиянскиясвят“отнашествията
нанехристияните.Полшаеобявеназа„преднакрепост“малкослед1444г.,
когатоеосъщественВторибалканскикръстоносенпоходнаконсолидира-
ните християнски сили за отпор срещуосманотурцитеначело сполския
кралВладиславIIIЯгело(следгероичнатасисмъртвбиткатаприВарнав
иметонахристиянствотоенареченпо-късноВарненчик1).Проучванетона
тазипроблематикаобачестартираедвапрез1916г.,когатоизлизатдвеста-
тииснаучнопопуляренхарактер,аименнонаН.Чешински–Полшапред-
накрепостнахристиянството(Polskaprzedmurzemchrześcijaństwa,1916)
иК.Конарски–ПолшакатопреднакрепостнаЕвропаспрямоИзтока
(PolskajakoprzedmurzeEuropywobecWschodu,1918).Идвататекстаимат
за свойпряк обект на изследване само външната рамка, т.е.милитарния
историческиконтекст,ипо-точновойните,коитоПолшаводисизточния
свят.Останалитеаспектиотцялостнатаконцепция,напримергенезисътна
самиятермин„преднакрепост“инеговотопо-нататъшноразвитие,духов-
нитеизмерениянаидеятаилитературнитеотражениявисториятанапол-
скаталитература,кактоипрякатамувзаимовръзкасгербанаПолша,отра-
зенвсъвременнатахералдика,несаразглеждани.

Не по-малко интересно е функционирането на термина „предна кре-
пост“, съставляващ важен елемент от цялостната структура на идеята.
ДаденнаПолшаощеведнагаследбиткатакрайВарнаотпапскатадипло-
мация, antemurale christianitatis определя пространствените граници на
идеятакатопредналиниянавоеннитедействия,нахристиянскатазащита.
Засинониминапонятиетосеизползватилатинскитеpropugnaculumfidei
christianae,scutum,clypeus,murus,munimentum,praesisdiumитехнитеекви-
валентикрепост/фортнахристиянскатавяра,щит,стена,защита.

Начало и развитие на Московската война от хетман Станислав
Жулкевски–жанринаративнаструктура

Отеднастрана,НачалоиразвитиенаМосковскатавойна2отхетман
Жулкевскипредставлявастриктноиобективноизлаганенаисторическите
фактивединконкретенвоененмомент,изключителнозначимзасамооп-
ределениетоирелигиознатаролянаПолша,аотдруга,притежаваихудо-
жественастрана,коятосеизразявачрезжанра,наративнатакомпозиция,
еволюцията на авторовото начало, стилистичните особености. Юлиян
КшижановскивИсториянаполскаталитератураотбелязвазаЖулкевски,
че„културнатаоснова,върхукоятоеизрасналаписменосттаотXVIIвек,
сеочертаваособеноясновнелитературнитепроизведения.Товасеотна-
1ВладиславIIIЯгело–кралнаПолшавпериода1440–1444.–Б.а.
2В тази статия еползванопървотодвуезичноиздание,излязловРусияпрез1835 г.под
редакциятанаП.Муханов(вж.Жолкевски1835).ТовключваосвенръкописанаЖулкев-
ски(пълнияполскитекстинеговияпреводнарускиезик)иличнаавторовакореспонден-
ция.Рускиятвариантнаиметонаавтора–Жолкевски,следватрадицията,наложенаоттова
първоиздание.–Б.а.
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сяпредивсичкозамемоаристите–хораснай-различнивъзгледи,вчиито
редицисеоткрояваихетманъткатодипломат,лагеренкапелан,хусарски
другар. Това са хора, ентусиазирани от същия този дух, от чувството за
необикновеносттанасъбитията“(Кшижановски1979:275).Втозисмисъл
текстътнаЖулкевскиноси в себе основните характеристикинаистори-
ографскитетекстове,тъйкатодетайлизираноиобективноизясняваисто-
рическитефактииеизползванкатоважендокумент,описващ„смутното
време“врускатаисторияотпозициятанаочевидец,непринадлежащкъм
рускатакултурнатрадиция.КарамзинвсвоятаИсториянарускатадър-
жавамногочестопрепращачитателяименнокъмтозиръкопис,наричайки
го„ръкописанаЖулкевски“,катогосмятадостоверениадекватнопреда-
ващслучилотосеприобсадатанаСмоленск.ХетманЖулкевскиеописан
отКарамзинкатосмелпълководец,койтоеспособендаизрече:„Вината
завсичкивашизлиниенаШуйски3, зарадинегоцарствотоевкръвив
пепел.Нима заради един човек трябва да гинатмилиони?Спасението е
предвас:победоноснатакралскавойскаиновиятблагодатенцар:даживее
Владислав!“(Карамзин2009:959).

Наративнатаструктуранатекстаемонолитнаивървиплавно,излагайки
вхронологиченпорядъкдонай-малкиядетайлотделнитеелементиифакти
отвоеннитедействия,политическатаобстановкаиобщиякултурно-исто-
рическифонна епохата.Основнитеисторически събитиямогат условно
дабъдатподеленивчетириавтономничасти,градиращивечеизложените
по-гореаспекти:

1.ИзлаганенапървопричинитезавойнатамеждуПолшаиРусия.Изди-
ганетонаБорисГодунов4.СмърттанацарскиясинДмитрий5.

2. Появяването на Дмитрий Самозванец в пределите наМосковското
княжество.Неговитеуспехи.ЦаруванетонаДмитрийСамозванец.Негова-
таполитикасполскиякрал.УбийствотонаЛъжедмитрий.

3. Встъпване на престола на Шуйски. Болотников6. Появяването на
вториСамозванец.Намесатанаполскиякралвмосковскитедела.Кралят
сеготвизапоход.ПодвизитенаСкопин-Шуйски.

4.ОбсадатанаСмоленск.ОписаниенакрепосттаСмоленск.Защитата
наМосква.СмърттанаСкопин-Шуйски.БягствотонаполяцитеотЙосифо-
вияманастир.Възобновяваненаполско-рускитепреговори.

Обективносттаидостоверносттасаподкрепенимногосилноотавтор-
скатапозиция,коятоможедабъдеопределенакатодистанцираненаавтора
отповествователя.Втекстахетманътвъвеждасебесикатоперсонаж,опис-
3ВасилийIVИвановичШуйски–царнаРусиявпериода1606–1610.Тойепоследният
представителнадинастиятаРюриковичи.–Б.а.
4БорисГодунов–царнаРусиявпериода1598–1605.–Б.а.
5ДмитрийИванович (1582 – 1591), син наИван IVГрозни от бракаму сМарияНагая.
ТайнственатамусмъртвУгличдававъзможностпо-късно,презСмутнотовреме,тримапре-
тендентизарускияпрестолдатвърдятпоследователно,чевсекиоттяхеДмитрий.Двама
оттяхсаподкрепениотМарияНагаяиоставатврускатаисториякатоЛъжедмитрийIи
ЛъжедмитрийII.–Б.а.
6ИванИсаевичБолотников (1565–1608)–предводителнавъстаниетоот1606–1607г.
срещууправлениетонацарВасилийШуйски.–Б.а.
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ванвтретолицеединственочисло.Своеобразенцентърнаповествование-
тоформирапоходътнахетманСтаниславЖулкевскивМосквапрез1610г.,
превземанетонакрепосттаСмоленскипреговоритесмосковскитеболяри
за избора на полския наследник на тронаВладислав, а по-късно самият
полски кралимапретенции къмрускияпрестол.Актътна превземането
наМосквазастрашаванесамосуверенитетанаправославнотоцарство,но
поставя под съмнение и месианистичната роля на руското православие,
катооформядватаполюсаипротивопоставяпрякодветеводещимесиани-
стичниидеипотовавреме„Полша–преднакрепостнахристиянството“
и„Москва–третиРим“.НокактосамотбелязваЖулкевски,предстраха
католическияткралнаПолшаЗигмунтIIIдаоглавиправославноторуско
царство,„рускиятнародзапочвадасеобединяваоколоидеятазазащита
испасениенаправославието“(Жулкевски1835:128)илиоколотреторим-
скатаидея,коятоебилаформулиранавокончателниясивидпрезпърва-
та третанаXVIвекотмонахаотпсковскияСпасо-Елеазарскиманастир
Филотейикоятоимазасвояосновапрякатаприемственостионаследяване
наВизантияотМосква.Тяакцентиравърхуидейното,естетическотоикул-
турното отношениемеждуМосква иКонстантинопол, което утвърждава
вградената в руското самосъзнание представа за Русия като пазителка и
защитничканаправославнияславянскисвят.

Смъртта на хетман Жулковски и битката при Цецора(1865)
Художник:ВалериЕляш-Раджиковски(1841–1905)
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Трябвадабъдеотчетенфактът,чевлитературнататрадицияотXVIIвек
многоваженевъншниятфокус,койтовъздействавърхуписанотослово:
история,политика,религия,философиясеотразяватособеноотчетливов
историографиятаиопределятсъдържаниетонарелигиознатаидея„Полша
–преднакрепостнахристиянството“,чиятоструктурае сходнасруска-
тарелигиознаидея„Москва–третиРим“.Периферийниятпластнатази
идейнаструктураеизграденотконкретнитеисторическииполитически
фактори – провежданите военни и дипломатически стъпки в защита на
християнството,аядротоесъставеноотрелигиозни,философскиикултур-
ниелементи–духовнатазащитанахристиянството,сарматизма7,идеятаза
богоизбраностнаполскиянарод,верноподаничествотокъмримокатоличе-
скатаинституция.

Полският крал Ян Собески (Jan III
Sobieski, 1629 – 1696) идва на полския
трон през 1674 г., а през 1683 г. успява
да отблъсне османската армия пред
вратитенаВиенаипотозиначиндаспре
нашествието на исляма в Централна
Европа. Ян Собески е внук на хетмана
СтаниславЖулкевски.

Дведативполскатаистория
представят външната перифе-
риянатазиконцепция–1444г.
и 1683 г. В битката при Варна
на10ноември1444г.,обедине-
ни под флага на християнство-
то, европейските сили начело
с полския крал Владислав III
Ягело (по-късно Варненчик) и
унгарския пълководец Янош
Хунядисеопитватдаспраттур-
скотонашествие, априбитката
заВиенана12септември1683г.
обединенатахристиянскаармия,
известнакато„Свещенаталига“
свърховенглавнокомандващЯн
Собески и с участието на пол-
ската кавалерия като най-зна-
чимо звено на международната
армия, се изправя срещу осма-
нотурците в защита на сърцето
наЕвропа–Виена.

7Сарматизъм–идеологиянаполскаташляхтаотXVIдоXVIIIв.,коятосеразвивачрезхудо-
жественатасистеманабарока.Идеологическицентърнасарматизмаеетногенетичниятмит
запроизходанаполскиянародкатопотомъкнадревнитесармати,коитоутвърждаваткато
най-висшиценностисвободатаивоеннитепобеди.Изведенаенапреденпланзначимостта
нашляхтишкотосъсловие,неговитеправаисвободи,важнатамуролявходанаисторията,
вкоетосекорениполскиятмесианизъм,отразенвидеята„Полша–преднакрепостнахрис-
тиянството“.–Б.а.
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БароковататрадициявПолшаиисторическиятфонзаразвитието
наидеята„Полша–преднакрепостнахристиянството“.

Историческотоминало,върхукоетосеосноваватидеите,особеностите
нарелигиознияживотвЕвропа,иконкретновПолша,кактоилитература-
та,пресъздаващарелигиозниясветогледнаизминалитевекове,позволяват
несамодасеосмислипо-добреполитическиятиисторическиятживотна
тогавашнатацивилизациякатоцяло,ноимястотоиролятанадържаватав
Европаивсвета.КактоправилноотбелязваПьотърВандичвкнигатаси
Ценатанасвободата,„възходътнаабсолютизманаЗападинаавтокра-
циятанаИзтоксадверазличниформинаполитическоразвитие.НаЗапад
абсолютнатадържавнавласткомпенсираизчезванетонакрепостничество-
то, докато автокрацията наИзток е инструмент за неговото утвърждава-
не. Специфичните особености на Източна Централна Европа изключват
успешното прилагане на западния модел, но наличието на „гражданско
общество“ и на „corpus politicum“ от своя страна правят невъзможен и
източниямодел“(Вандич1999:84).Полшавтозисмисълнамирамясто-
тосимеждуЗападаиИзтока,междуабсолютизмаисамодържавието,като
утвърждавасобствен,специфиченмоделнауправление,койтогарантира
принципанасвободатаиправотонаучастиевполитическотоуправление.
Тозимоделереализиранчрезредицамеханизми,осигуряващипреферен-
циите,отреденинашляхтата,най-важнитеоткоитоса:

1.„златнитесвободи“–защитанасвободатаиправатанавсекипред-
ставителнаполскаташляхта;

2.„neminemcaptivabimus“–защитаналичносттаотпроизволенарести
насобственосттаотконфискация;

3.„nihilnovi“(нищоново)–нитоединзаконнеможедабъдеприетбез
съгласиетонаСейма,представящобщитеинтересинашляхтата.

Именно на този културен, политически и исторически фон полската
бароковалитератураразвивавнай-голямастепеноригиналностибогатство
вразличнитеформинаизкуството.Тогавасевъзраждаимитътзасармат-
скияпроизходнаполскиянарод,койтовисториографскататрадицияводи
началотосиощеотхроникатанаЯнДлугошотXVвек,къдетославянитеса
определяникатосармати.Сарматизмътутвърждаваидеятазаобединение
нашляхтатаоколоценноститенасвободатаиобщественитеправаивъзди-
гавоенниядухнаполскиянарод,наследенотдревнитесармати.Потози
начинсеформирапредставатазаПолшанесамокатозащитничканахрис-
тиянскаЕвропаилиAntemuraleChristianitatisотосманскитенашествия,но
икатодържава,реализиралаформатанауправлениенаРимскатаимперия
всинхронсримокатолическиямодел.

Като обобщение можем да изведем, че „Полша – Предна крепост на
християнството“емногокомпонентнаидейнаструктура,коятовръкописа
наЖулкевскиНачалоипрогреснаМосковскатавойна разкривапоетап-
но заложената в нея политическа и религиозна концепция.Изключител-
носъщественаепарадигматанавластта,представеначрезмястото,което
ПолшазаемамеждуИзтокаиЗапада,абсолютизмаиавтокрацията.Полска-
тадържаваобачереализирасвойсобственпътнаразвитие,съчетаващтри
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форминауправление–монархическа,аристократичнаидемократична,а
тозисинтезвъплъщавапринципанаимперскияуниверсализъмнаСвеще-
натаРимскаимперия.Следващиятидеенпласт,койтоможедабъдеоткрит
вразглежданиядокумент,сеосновававърхупредставатазаримокатоличе-
скатарелигиякатозащитаназападнотохристиянство,аПолша–катонего-
ва„преднакрепост“,„защитнастена“,„щит“.Потозипоказателполската
месианистична идея конфронтира руската православна доктрина „Мос-
ква–третиРим“,коятоосмисляМоскваицялаРусиякатозащитничкана
християнствотоследпревземанетонаКонстантинопол.Катотретиелемент
можедабъдеотчетенмитътзасарматскияпроизходнаполяците,гаранти-
ращтехнитевоеннипобеди,тяхнатасила,смелост,могъществоисвобо-
да.ТезикачествасавъплътенивличносттанасамияхетманЖулкевскии
нанеговиягенийнапълководец,кактоивсъбирателнияобразнаредовия
войник.ИсторическиятфактзаокупиранетонаМоскваотполскитевой-
ски – събитие, отразено обективно и безпристрастно в текста,фокусира
вниманиетоименновърхупроявлениятанатезикачества,коитосеявяват
гарантзанационалнаидентичностиустойчивост.Присъствиетовполската
историографияотXVIIв.навсичкитезиаспектинаидеята„Полша–пред-
накрепостнахристиянството“безспорнодоказванейнатазначимостпри
формиранетонанационалнияхарактернаполскиянарод.
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